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Geachte Raadsleden , 

  

De Stichting heeft kennisgenomen van de plannen voor de nieuwbouw van het gebouw aan de Groen van Prinstererlaan 114 hoek 

Burgemeester Haspelslaan en heeft op 11 april jl de presentatie hierover bijgewoond. 

  

De Stichting is zich ervan bewust dat de gemeente Amstelveen een tekort aan woningen kent en heeft dan ook geen principeel bezwaar tegen het wijzigen van 

de kantoorbestemming van het gebouw naar een woonbestemming. Echter heeft het bericht omtrent het nieuwe gebouw veel gevolgen gehad voor de 

stemming in de wijk. Er is bij veel bewoners onrust ontstaan. 

  

Als Stichting willen wij daarom de ontwikkelingen tegen het licht houden van de doelstelling en van de Stichting: 

  

Identiteit van de buurt 

De buurt  kent onder meer vanwege zijn kleinschaligheid een uniek karakter. Het nieuwe gebouw zal mede door de grootte en hoogte daarvan een dissonant 

zijn ten aanzien van de omliggende laagbouw en flats. Ter vergelijking: in de nieuwe Bankrasflat zullen 90 flats gerealiseerd worden en in dit plan 290 flats. Dat 

zijn ruim drie  Bankras flats naast elkaar. 

  

Leefbaarheid (groen/rust/welzijn) 

1. De hoogte van het gebouw heeft grote gevolgen voor het zonlicht. Een deel van de woningen heeft op dit moment alleen ochtendzon, welk zonlicht na de 

bouw zelfs geheel zal komen te vervallen. 

Verandering van de hoeveelheid lumen (lichtsterkte) zal voor een groot deel van de buurt gelden. 

Tevens kan door hoge gebouwen valwind en tocht ontstaan, zoals het stadsplein dit kent. 

  

2. De groenstrook gelegen tussen de buurt en het gebouw wordt door de buurt sterk gewaardeerd en gebruikt als een rustplek/speelplek. Deze strook zal door 

de bouw sterk van karakter veranderen; een deel ervan gaat zelfs verloren. De wandelroute wordt onaantrekkelijk doordat deze dicht langs een lange gesloten 

muur van het gebouw zal lopen en verliest daarmee ook zijn privacy. Een binnentuin heeft geen open karakter en heeft alleen voordelen voor de bewoners van 

het gebouw zelf. 

Minder zonlicht zal ook gevolgen hebben voor de hoogte van de vochtigheid van de strook.  

Het verlies aan groen door veranderingen aan de A-9 zou juist gecompenseerd moeten worden, maar hierdoor gaat alleen groen verloren. 

In Het Paroll ( van woensdag 11 april jl ) staat een artikel waarin word gewaarschuwd voor afname van groen per bewoner van stad/dorp in Nederland ( bron; 

de gezonde stad Monitor ). Alleen in Amsterdam een afname van 0.6 m2 groen in het jaar 2016.   Groen verkoelt word daarin tevens gezegd , zoals het 

grasveld dat nu direct naast en om het huidige kantoorgebouw. In een stad als Amsterdam ligt de gemiddelde temperatuur 7 graden hoger dan in polder cq 

platteland.  Dit komt mede door te grote gebouwen die warmte vast houden. 

 

3. Het verlenen van de vergunning voor een gebouw van deze proporties schept een precedent voor de rest van de buurt. Wat gebeurt er met het andere 

kantoorgebouw aan de Burgemeester Haspelslaan? Komt hiervoor ook een soortgelijke wooncomplex in de plaats, waardoor over de gehele lengte van het 

park nauwelijks (zon)licht meer komt? De gemeente geeft geen visie of kaders aan waaraan toekomstige nieuwbouw moet voldoen in deze buurt. Geef een 

maximum grootte en hoogte aan zoals dat stedenbouwkundig gewenst is.  
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4. De schildersbuurt en wijk eromheen zijn stedenbouwkundige uniek voor de naoorlogse opbouw. Daarom zijn er allemaal lanen en geen straten.  

Het hele meanderende park is daarvoor essentieel met de daaromheen liggende lanen. Indien er nieuwbouw moet komen zou de architectuur daarmee ook in 

overeenstemming moeten zijn. Planologisch is de voorgenomen nieuwbouw niet in verhouding met de omliggende gebieden  

Door op zo'n klein oppervlakte een 290 huishoudens neer te zetten wordt een verandering veroorzaakt in het verkeer en vervoer e.d., die ons inziens niet 

gewenst zou moeten zijn. 

 

Veiligheid 

Door het weidse karakter in en om het park en om de relatief lage flatgebouwen van de Burgemeester Haspelslaan/Groen 

van Prinstererlaan/Stadstuinen ontstaat een ruime visualiteit. Dit creëert bij de bewoners een gevoel van veiligheid. Door een groot en hoog gebouw juist op 

een hoek zal dat weidse karakter afnemen. 

  

Waardebehoud 

De woningen in de buurt zijn gebouwd op grond welke niet is onderheid (gebouwd op staal). Het bouwen op zo’n korte afstand van de buurt kan grote 

gevolgen hebben voor de waterhuishouding van de grond en verzakking kunnen veroorzaken. In het verleden bij de bouw van de grote parkeergarage in het 

stadshart is daar ook al sprake van geweest. 

  

Tegengaan van overlast 

Door de komst van gemiddeld 350 nieuwe bewoners en 300 auto’s zal in de nu relatief rustige wijk en schildersbuurt het aantal bewegingen van verkeer 

stijgen.  

De verkeersveranderingen door de verbreding van de A9 kunnen nu overigens ook nog niet voor de Groen van Prinstererlaan worden overzien. 

  

Samenvatting 

Samengevat heeft de nieuwbouw vele negatieve invloeden, als: 

- verlies van (zon)licht; 

- verlies van groen en privacy; 

- stedebouwkundig gezien past de nieuwbouw niet in de wijk; 

- negatief effect op leefbaarheid; 

- meer overlast, mensen; 

- risicos voor grondwaterpeil. 

 

Gelopen proces 

Dat de stichting niet is benaderd bij de visie op de nieuwbouw beschouwen wij als een gemiste kans. Slechts een aantal bewoners uit de schildersbuurt werd 

uitgenodigd op de presentatie van 11 april en in deze presentatie waren de filmpjes van het gebouw zo zonnig dat de zon zelfs uit het noorden kon komen. Er 

was helaas geen aandacht voor de negatieve effecten op de omgeving te laten zien. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd beschouwt de stichting het omvormen van kantoorpanden naar woongebouw als een goed initiatief om het tekort aan woningen op te lossen, 

maar heeft grote bezwaren tegen de hoogte en footprint van het gebouw.  

 

De stichting is uiteraard tot toelichting van het bovenstaande bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Met  vriendelijk groet  

Stichting schilderbuurt  

 

 

  

  

 


