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   Samenvatting
In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is om het Lambertus Zijlplein als klein 
buurtcentrum te behouden, sterker en toekomstbestendig te maken. De huidige stedelijke vernieuwing, 
de matige score voor leefbaarheid en veiligheid, de ontwikkelingen in de detailhandel en lokale 
ontwikkelingen maken de urgentie om tot actie over te gaan groot.

Naar verwachting zal het Lambertus Zijlplein haar functie behouden als winkelgebied voor dagelijkse 
boodschappen. De prognoses geven geen aanleiding het gebied een andere functie toe te wijzen 
(dagelijkse boodschappen vs. hoofdzakelijk beleving), daar de omvang van het gebied te beperkt is en 
de geplande verbeteringen voor de omgeving geen buurtoverstijgend effect zullen bereiken. Met andere 
woorden verbetering van het gebied leidt naar verwachting niet tot een toestroom van bezoekers van 
buiten de wijk. 

Branchering zorgt voor optimale klantbinding. De demografische ontwikkeling van de wijk biedt de 
mogelijkheid om kwaliteit toe te voegen aan de huidige branchering. De leegstand kan worden opgevuld 
door het aanbod in de wijk geografisch compacter te maken. Bestendiging van het Lambertus Zijlplein 
als hart van de wijk vraagt om verplaatsing van kwaliteitsvolle ondernemers uit de buurt naar het plein, 
passend binnen de branchering. Een strengere selectie bij de verhuur van het commerciële vastgoed 
komt de kwaliteit van het aanbod ten goede en voorkomt leegstand. Uitbreiding van het vloeroppervlak 
wordt afgeraden gezien de blijvende boodschappenfunctie, voldoende aanbod (winkelgebieden) op 
korte afstand en de risico’s voor negatieve gevolgen zoals leegstand, ongewenste concurrentie en een 
lagere kwaliteit van het aanbod.

Advies voor Stadgenoot is een ambitieniveau en passend beleid vast te stellen voor het Lambertus 
Zijlplein dat hoger is dan het huidige niveau van het plein. Daarmee kan het toekomstperspectief in 
de juiste context geplaatst worden. De nadruk moet liggen op het creëren van een winkelgebied met 
sociale meerwaarde. Een plek waar meer mensen graag naartoe gaan, een plek die nieuwe doelgroepen 
aantrekt, en een plek waar mensen het fijn vinden om langer te verblijven. Scherp zijn op de branchering 
is daarbij een vereiste. De uitbreiding van horeca met shisha (slechte associatie) is een voorbeeld van 
een ongewenste ontwikkeling. Het profiel van het winkelgebied wordt onduidelijk wanneer de klant niet 
weet welk aanbod hem/haar wordt geboden. 

Geadviseerd wordt de huidige elementen van het Lambertus Zijlplein te bestendigen, met een accent op 
verbetering van de kwaliteit. Advies is de ambitie voor het Lambertus Zijlplein te formuleren aan de hand 
van de volgende drie pijlers:

1. Structurele samenwerking;
2. Branchering;
3. Verbetering van de aantrekkingskracht en kwaliteit van de openbare ruimte.

Als vastgoedeigenaar heeft Stadgenoot de verantwoordelijkheid om de branchering en kwaliteit van 
het plein te bewaken. De openbare ruimte en functie van het plein kunnen in de ontwikkeling als losse 
elementen worden beschouwd. Via de bedrijveninvesteringszone (BIZ) kunnen de vastgoedeigenaren en 
ondernemers gezamenlijk investeren in de openbare ruimte en andere gewenste zaken. De belangrijkste 
suggesties uit dit advies:

• Focus op het Lambertus Zijlplein. Het concentreren van voorzieningen op het plein biedt kansen 
voor een goede verblijfsfunctie en het toevoegen van sociale meerwaarde;

• Focus op het aantrekkelijk maken en houden van het gebied. Het gebied is opgeknapt door de 
herprofilering, maar er is nog een slag te slaan. Om de aantrekkingskracht van het gebied verder 
te vergroten moeten signalen uit de omgeving opvolging krijgen;

• Focus op het verplaatsen van winkels binnen Geuzenveld naar het Lambertus Zijlplein ten 
behoeve van het compacter maken van het winkelgebied en tegengaan van leegstand. 
Herontwikkel de leegkomende objecten in de wijk;

• Pas branchering toe en trek aantrekkelijke horecaconcepten en andere concepten aan die 
sociale meerwaarde aan het gebied toevoegen;

• Verbeter de communicatie en samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en gemeente, met 
name door een structurele samenwerkingsvorm op te zetten;

• Start een Streetbranding-traject voor het Lambertus Zijlplein om het profiel en de 
aantrekkingskracht van het gebied te vergroten. 

Deze adviezen kunnen richting geven aan de investeringen van Stadgenoot en aan de inzet en het beleid 
van gemeente Amsterdam. Het is daarbij van groot belang dat deze richting in de gehele organisatie 
gekend en gedragen wordt.
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   1 Inleiding
1.1 Aanleiding 
Het Lambertus Zijlplein staat voor een grote opgave. Gelegen in buurt 8 middenin Geuzenveld in 
Amsterdam Nieuw-West heeft het kleine buurtwinkelcentrum te maken met een onzekere toekomst. 
Ten opzichte van het stedelijke gemiddelde scoort de omgeving op diverse indicatoren ongunstig. 
Buurtbewoners hebben bovendien weinig vertrouwen in de ontwikkeling van de buurt.1  Het Lambertus 
Zijlplein heeft een flinke impuls nodig voor een levensvatbaar bestaan in de toekomst. Het winkelgebied 
heeft een belangrijke verblijfsfunctie in de buurt en een adequaat voorzieningenniveau is daarom 
van grote waarde. Dit is ook van belang gezien de wens om het gebied aantrekkelijk te maken voor 
vestiging van andere doelgroepen die kapitaalkrachtiger zijn. Daarnaast kan een verdere afname van de 
voorzieningen de leefbaarheidsproblematiek, die al aan de orde is, verergeren. De urgentie is voor alle 
betrokkenen hoog, maar ondanks de investeringsbereidheid schiet de samenwerking vooralsnog tekort.

De ambitie van Stadgenoot is groot. Stadgenoot heeft veel vastgoed in eigendom in Geuzenveld en wil 
de wijk verbeteren door er te investeren, in aansluiting op haar bestaande maatschappelijke activiteiten. 
Ook is er een grote rol weggelegd voor de gemeente, die een omvangrijk investeringsplan heeft 
opgesteld voor het gebied. Na eerder uitstel als gevolg van de economische crisis, is er nu opnieuw 
aandacht voor het achterblijven van de stedelijke vernieuwing en vernieuwing van de openbare ruimte. 
Het Lambertus Zijlplein krijgt een kwaliteitsimpuls op fysiek, sociaal en economisch gebied. Verder 
is er aandacht voor de ontsluiting van het plein en wordt met de belanghebbenden verkend welke 
verbeteringen er nodig zijn om het Lambertus Zijlplein aantrekkelijker en veiliger te maken.

Het Amsterdams Ondernemers Programma 2015-20182 verwijst naar twee doelstellingen uit het 
detailhandelsbeleid voor de winkelgebieden in Amsterdam: er wordt gestreefd naar een gevarieerd 
winkelaanbod en naar het in standhouden en verder versterken van winkelgebieden, zodat men dicht 
bij huis de dagelijkse boodschappen kan doen. Volgens het Concept detailhandelsbeleid 2018-20223 is 
vernieuwing nodig om de bestaande kansrijke winkelgebieden toekomstbestendig te houden. Stadgenoot 
is benieuwd naar de kansen die voor het ondernemerschap op het Lambertus Zijlplein in het verschiet 
liggen en heeft Stad & Co gevraagd de aandachtspunten uiteen te zetten. Goed ondernemerschap zorgt 
immers voor aantrekkingskracht van de wijk.

Stad & Co is in 2016 door stadsdeel Nieuw-West gevraagd kansen te creëren voor de ondernemers, 
eigenaren en bewoners van vier winkelgebieden in Nieuw-West (Plein ’40-’45, Lambertus Zijlplein, 
Confuciusplein en Belgiëplein) én voor de nieuwe accountmanager winkelgebieden. In december 2016 
organiseerde het stadsdeel, in samenwerking met Stad & Co, een drukbezochte Meet & Greet voor de 
ondernemers van het Lambertus Zijlplein. De ondernemers werken (nog) niet samen, maar zien wel in 
dat er iets moet gebeuren om hun toekomst te borgen op het Lambertus Zijlplein. 

1.2 Doelstelling 
Amsterdam heeft de komende periode twee hoofddoelstellingen voor de detailhandel3:

1. Bewoners moeten op redelijke afstand van hun woning (750 meter loopafstand) hun dagelijkse 
boodschappen kunnen halen.

2. Buiten de binnenstad moeten er meerdere aantrekkelijke winkelgebieden zijn, waar de consument 
terecht kan voor niet-dagelijkse producten.

De uitdaging voor het buurtwinkelcentrum Lambertus Zijlplein is om haar positie binnen de 
detailhandelsstructuur van de directe omgeving (en van het stadsdeel Nieuw-West) te verstevigen. 

In de Gebiedsagenda 2015-2019 Geuzenveld-Slotermeer4 zijn de opgaven voor deze periode op 
hoofdlijnen vastgesteld door gemeente Amsterdam. Jaarlijks wordt in het gebiedsplan aan de hand van 
zeven thema’s prioriteit gegeven aan concrete activiteiten en projecten. Een van de maatregelen uit 
het Gebiedsplan 2017 Geuzenveld-Slotermeer5 is de Kwaliteitsimpuls Lambertus Zijlplein, gericht op 
het aantrekkelijker en veiliger maken van het woon- en winkelgebied. Doelstelling is om de benodigde 
verbeteringen in kaart te brengen en de financiering te organiseren door optimaal samen te werken. 

Winkelgebieden zijn bij uitstek complexe gebieden waar meerdere partijen tegelijkertijd verschillende 
belangen hebben op sociaal, economisch en fysiek vlak. Dit kan leiden tot miscommunicatie, slechte 
samenwerking en suboptimale resultaten.6  Bovendien zijn er tal van factoren van invloed op een 
winkelgebied. Voor een succesvol winkelgebied moeten economische functies zorgvuldig op elkaar 
worden afgestemd. Als woningcorporatie heeft Stadgenoot groot belang bij een gedegen toekomstvisie 
voor het plein. Stadgenoot zoekt naar een toekomstbestendige aanpak, waarmee zij een bijdrage 
kan leveren aan de ontwikkeling van het Lambertus Zijlplein tot kansrijk klein wijkwinkelcentrum van 
Geuzenveld.

De genoemde doelstellingen en prioriteiten zijn bepalend voor de inhoud van dit rapport en 
komen bij de aanbevelingen wederom aan de orde (zie hoofdstuk 4). Centraal in dit rapport staat 
het sociaaleconomisch onderzoek naar het Lambertus Zijlplein en haar omgeving. Resultaat is de 
uiteenzetting van een een integraal maatregelenpakket dat potentie biedt voor het Lambertus Zijlplein. 
Aan de hand van de inzichten uit dit rapport kan Stadgenoot haar eigen visie en strategie bepalen en 
de opgave en oplossingsrichting zo nodig aanscherpen. Het advies kan daarnaast als leidraad dienen 
voor het participatieproces om, samen met alle betrokkenen, te komen tot een breed gedragen 
toekomstscenario voor het wijkwinkelcentrum Lambertus Zijlplein.

1.3 Werkwijze en leeswijzer
Om een compleet beeld te verkrijgen van de huidige status van het Lambertus Zijlplein, en de 
mogelijkheden in de toekomst, zijn verschillende onderzoeksmethoden en bronnen gecombineerd. 
Allereerst is uitgebreide deskresearch uitgevoerd op basis van verschillende beleidsdocumenten, 
visiedocumenten en onderzoeksrapporten (zie bronvermelding) en zijn detailhandelscijfers van onder 
meer OIS Amsterdam en Locatus geanalyseerd. Deze bronnen zijn gecombineerd met eigen observaties 
in het gebied, contact met ondernemers en ambtenaren van de gemeente Amsterdam, de studie van 
Rijnboutt Architecten, en met de ervaring van Stad & Co in andere winkelgebieden, om tot het huidige 
rapport te komen.

In dit rapport worden per onderwerp de belangrijkste bevindingen besproken op basis van een analyse 
van alle genoemde bronnen en input. In hoofdstuk 2 komen eerst relevante landelijke trends aan bod die 
een context scheppen voor de keuzes die in de stad Amsterdam moeten worden gemaakt. In hoofdstuk 
3 wordt specifiek ingegaan op het profiel van het winkelgebied Lambertus Zijlplein. Het rapport eindigt in 
hoofdstuk 4 met aanbevelingen voor Stadgenoot op basis van onze analyses. Deze betreffen de volgende 
onderwerpen: openbare ruimte & veiligheid, branchering & leegstand, bereikbaarheid & parkeren, 
profilering & promotie en samenwerking & communicatie.
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  2 Landelijke trends

In de Nederlandse detailhandel werken meer dan 850.000 mensen (CBS, 2015). De detailhandel is 
daarmee de grootste werkgever van het land. Naast het creëren van werkgelegenheid, vervult de 
detailhandel een belangrijke maatschappelijke rol door te zorgen voor leefbare wijken, dorpen en 
steden.

Hieronder wordt een beeld geschetst van een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen in de 
detailhandel. Hierbij is een selectie gemaakt van trends die van belang zijn voor het Lambertus Zijlplein, 
en waarop moet worden ingespeeld om het winkelgebied toekomstbestendig te maken.

2.1 Sociale meerwaarde van winkelgebieden
Winkelgebieden hadden vroeger een belangrijke sociale functie, waardoor klanten een positieve 
winkelervaring beleefden.  In de loop der jaren echter, werd steeds meer nadruk gelegd op 
winkelaanbod, functionaliteit en het behalen van financieel-economische doelstellingen. Hierdoor 
kregen de sociale aspecten van het winkelen minder aandacht. Winkelgebieden zijn hoofdzakelijk 
verzamelplaatsen van verkooppunten geworden, in plaats van gebieden met een sociale meerwaarde. 
Uitgaand van wat bekend is over het menselijk brein, is dit geen goede ontwikkeling. Mensen zijn 
sociale wezens, en dat is bepalend voor hun (onbewuste) keuzes. Volgens onderzoekers Simons en Van 
Dijck7 moeten winkelgebieden daarom meer bieden dan enkel een plek om te winkelen. De gebieden 
moeten een sociale omgeving vormen die de interactie tussen mensen stimuleert, zoals ontmoetingen, 
uitwisseling en communicatie. Met andere woorden: winkelgebieden moeten een sociale meerwaarde 
hebben.

2.2 Online winkelen
Sinds 2011 is het aantal webwinkels in Nederland verdubbeld tot bijna 32.000, waarmee het internet 
het grootste winkelgebied van het land is geworden. De webshops van fysieke winkels zijn hierbij niet 
meegerekend. Inwoners van de Randstad besteden bijna 12% van hun totale uitgaven aan producten bij 
webwinkels.8 

2.3 Leegstand
In 2017 staat in Nederland gemiddeld ruim 7,4 procent van het totale winkelvloeroppervlak leeg. 
Deze winkelleegstand is reden tot zorg, aangezien de aantrekkelijkheid van winkelgebieden daardoor 
afneemt, en de verloederende aanblik kan leiden tot meer criminaliteit.9  Essentieel is daarbij dat 
creatief wordt omgegaan met leegstand en dat een andere bestemming wordt gevonden voor overtollige 
winkelpanden.6 Het is belangrijk om te zorgen voor goed functionerende (nieuwe) ondernemers. Onder 
goed functioneren wordt hierbij verstaan dat alle gevestigde ondernemers in een winkelcentrum 
economisch rendabel functioneren. Daarbij dient er sprake te zijn van winst en continuïteit voor 
de ondernemers. Immers, zaken die een negatieve uitwerking hebben op het functioneren van een 
winkel(gebied) hebben uiteindelijk invloed op de omzet van de gevestigde winkeliers en daarmee 
indirect op de waarde van het vastgoed. Het kan lastig zijn om bestaande ondernemingen die niet goed 
functioneren zover te krijgen dat ze vertrekken uit een gebied. Leegstand biedt daartoe wel kansen. Het 
is daarom van groot belang om, zodra er leegstand ontstaat, ervoor te zorgen dat er een gezonde nieuwe 
onderneming voor in de plaats komt (voor zover dit van tevoren kan worden ingeschat).

2.4 Horeca
In tegenstelling tot de daling van het aantal winkelverkooppunten, vindt er een gestage groei plaats 
van horecabedrijven.6 Opvallend hierbij is dat dit vooral een toename betreft van dagbedrijven 
(zoals koffieconcepten, lunchrooms en ijssalons), en een afname van avondbedrijven (zoals cafés en 

discotheken). De opkomst van funshoppen lijkt bij deze ontwikkeling van betekenis te zijn. De kwaliteit, 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van horeca spelen voor bezoekers een belangrijke rol in de keuze 
voor het bezoeken van een specifiek winkelgebied. Daarnaast is branchevervaging een belangrijke trend 
(bijvoorbeeld een café met kinderopvang). In nieuwe concepten wordt branchevervaging op allerlei 
manieren verweven, zoals in de indeling van de onderneming, in presentaties, in evenementen, en in 
marketing. Ook is er een opkomst van kleinschalige bedrijven waarin de nadruk ligt op lokaal, gezond en 
duurzaam (bijvoorbeeld theehuizen en huiskamerrestaurants). 

2.5 Koopkrachtbinding
Naast veranderende consumentenvoorkeuren en technologische ontwikkelingen zijn ook factoren 
zoals demografische verschuivingen en schaalvergroting van invloed op het toekomstperspectief van 
de planmatig ontwikkelde winkelgebieden. De concurrentie tussen (nabijgelegen) winkelgebieden 
is bovendien toegenomen door de grotere reisbereidheid van de consument. Mindlogyx Retail, 
NRW en IVBN9 benadrukken het belang van een verandering van de mindset van winkeliers om de 
koopkrachtbinding (bestedingen in eigen buurt) te vergroten. Daar staat tegenover dat consumenten 
volgens I&O Research en DTNP8 in toenemende mate lokaal hun aankopen (dagelijks en niet-dagelijks) 
doen. Landelijk versterkten wijkcentra hun positie in 2016. De gevestigde branches in deze centra 
hebben minder last van e-commerce en het dagelijkse aanbod (o.a. schaalvergroting van supermarkten) 
is er de laatste jaren versterkt. De grootste toename in het aanbod (m² wvo) van dagelijkse goederen 
werd afgelopen jaar waargenomen in de wijkcentra.



17Stad & Co  - 

LAMBERTUS 
ZIJLPLEIN E.O. Lambertus Zijlplein  
hart van de wijk



18Stad & Co  - 19Stad & Co  - 

3.1.1  Ligging

Stadsdeel Nieuw-West, een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, beslaat volgens de 
Amsterdamse gebiedsindeling 4 van de 22 gebieden die samen de stad Amsterdam vormen. Het 
Lambertus Zijlplein ligt in de buurtcombinatie Geuzenveld, dat behoort tot het gebied Geuzenveld-
Slotermeer-Sloterdijken in Nieuw-West. De buurtcombinatie Geuzenveld is onderdeel van de westelijke 
stadsuitbreiding van Amsterdam. De ‘Westelijke Tuinsteden’ werden in de jaren ‘50 en ’60 primair als 
woongebied met wijkgeoriënteerde voorzieningen gebouwd, volgens de principes van het Algemeen 
Uitbreidingsplan. De winkels werden voornamelijk geconcentreerd in winkelcentra en winkelstrips. 
Grootschalige economische activiteiten (zakelijke dienstverlening, hoofdkantoren en bedrijventerreinen) 
werden onderdeel van de ontwikkelingsas (A10) langs de randen.

Het werkgebied en de vernieuwingsoperatie van de Westelijke Tuinsteden wordt ParkStad genoemd.11  
Reden tot zorg is het slechte imago en gebrek aan economische identiteit van de Westelijke Tuinsteden. 
Als vestigingsgebied trekt het de meeste ondernemers (nog) niet aan. Nieuw West vormt een 
uitgesproken woonstad met grote verschillen tussen de buurten. De buurten met een eenzijdige en 
kwalitatief beperkte woningvoorraad bepalen voor een groot deel de beeldvorming over Nieuw West. Dit 
beeld wordt sterk bepaald door de hoofdzakelijke woonfunctie, de matige kwaliteit van de gebouwde 
omgeving, de criminaliteit en etnische problemen. In ‘Richting ParkStad 2015’ worden als bepalende 
factoren voor de vestigingsplaatskeuze van bedrijven genoemd: de kwaliteit van het vestigingsmilieu, 
de bereikbaarheid en de aanwezigheid van hoogwaardige woonmilieus.14  Via de Stedelijke Vernieuwing 
wordt een inhaalslag gemaakt, gericht op meer differentiatie in woonmilieus en woningaanbod en het 
aantrekken en vasthouden van meer mensen uit midden- en hogere inkomensgroepen.12 Uit de visie op 
de toekomstige winkelstructuur van ParkStad blijkt dat het gebied als geheel grote marktpotentie heeft. 
ParkStad huisvest bij benadering één op de zes inwoners van Amsterdam. Dit biedt de mogelijkheid het 
gebied verder te ontwikkelen tot een stedelijk sub-centrum. 

3.1.2   Bevolking en wonen

Amsterdam heeft een bijzondere aantrekkingskracht op bewoners, bedrijven en bezoekers. De groei 
van de stad wordt gezien als een succesvolle ontwikkeling, maar roept ook nieuwe vraagstukken op 
met betrekking tot onder andere wonen, werken, toerisme, leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid. 
Stadsdeel Nieuw-West is het grootste en groenste stadsdeel van Amsterdam. Diversiteit is kenmerkend 
voor dit stadsdeel en uit zich in een diffuse demografie en veelzijdige bedrijvigheid. In 2015 wonen er 
146.801 Amsterdammers met 160 nationaliteiten en zijn er 11.553 bedrijfsvestigingen, variërend van grote 
multinationals tot kleinschalige middenstand. Het stadsdeel staat voor een grote opgave op sociaal en 
fysiek gebied. De stedelijke vernieuwing die momenteel plaatsvindt leidt tot een dicht stedelijk weefsel. 
Volgens de Structuurvisie Amsterdam 204013 worden er tot 2030 een kleine 10.000 woningen en na 2030 
minimaal 4.000 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van het stadsdeel, dat 64.561 woningen 
bedroeg in 2016. Stadsdeel Nieuw-West heeft een gunstige ligging ten opzichte van het centrum van 
de stad en belangrijke economische knooppunten zoals Schiphol en de Zuidas. Het stadsdeel kan een 
belangrijke rol vervullen als woongebied van de Metropool met een groot aanbod aan faciliteiten.14 

Amsterdam heeft te maken met een overspannen woningmarkt. In Zuidoost en Nieuw-West zijn de 
huizen vooralsnog redelijk betaalbaar, maar als de markt zich op dezelfde voet verder ontwikkelt zullen 
ook hier de huizenprijzen substantieel stijgen. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter van de 
woningen in Amsterdam bedraagt in 2017 €5.000,- per vierkante meter en is in een jaar tijd met ruim 
43 procent gestegen.15 Afbeelding 2 geeft een overzicht van de woningwaarde per vierkante meter in 
Amsterdam in 2015. Deze woningwaardekaart16 geeft een indicatie van de huizenprijzen en daarmee 
van de subjectieve waardering van een buurt. In Nieuw-West zijn voornamelijk blauwe gebieden 
waarneembaar; daar krijg je ‘veel woning voor je geld’. Een aantal buurten in het stadsdeel is, te zien 
aan de groen-geel-oranje gebieden, al bovengemiddeld in trek. De woningen in de rode gebieden zijn 
populair door andere aspecten dan het vloeroppervlak van de woning, zoals het voorzieningenniveau, de 
nabijheid van het historische centrum, de openbare ruimte, de bouwstijl en het woonmilieu. 

  3 Lambertus Zijlplein 
en omgeving
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het Lambertus Zijlplein en haar omgeving.

3.1 Beeld van het gebied

Afbeelding 1: geografische ligging Lambertus Zijlplein
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De corporatiekaart die is weergegeven in afbeelding 3 geeft een indicatie van het bezit (geheel of deel 
van een blok) van de negen leden van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, waartoe ook 
Stadgenoot behoort.16 Stadgenoot heeft het grootste aandeel van de corporatiewoningen in Geuzenveld 
in haar bezit, gevolgd door Eigenhaard en Rochdale. Ook Ymere is betrokken partij met bezit op en 
rondom het Lambertus Zijlplein. De overige adressen, weergegeven als grijze blokken, zijn koopwoningen 
of particuliere huurwoningen. 

Afbeelding 2: Woningwaarde gemeente Amsterdam

Afbeelding 3: Corporatiekaart Geuzenveld

Stadgenoot heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing in de Bakema- en 
Dudokbuurt in Geuzenveld. De komende jaren wordt sloop, nieuwbouw en renovatie gepleegd om alle 
projecten op te leveren. Deze fysieke aanpak is noodzakelijk omdat beheer alleen niet langer toereikend 
is: het vastgoed is toe aan vernieuwing, de ruimtelijke kwaliteit behoeft verbetering en de differentiatie 
van het woningaanbod moet vergroot worden.17  

Geuzenveld-Slotermeer heeft in 2016 een woningvoorraad van zo’n 19.000 woningen, waarvan er zo’n 
6.000 in Geuzenveld gelegen zijn, in de directe omgeving van het Lambertus Zijlplein. Deze woningen 
huisvesten 44.740 bewoners in Geuzenveld-Slotermeer en 15.478 bewoners specifiek in Geuzenveld, 
waarvoor een gemiddelde woningbezetting geldt van 2,56 personen. De herkomst van de bewoners was 
in 2016 als volgt verdeeld:

Bevolkingssamenstelling naar herkomstgroepering    Geuzenveld (2016)

Surinamers 850

Antillianen 148

Turken 3.602

Marokkanen 3.987

Overige niet-westerse allochtonen 1.433

Totaal niet-westerse allochtonen 10.020

Westerse allochtonen 1.708

Autochtonen 3.750

Totaal 15.478

Van de vernieuwingsopgave uit ParkStad 2015 zal naar verwachting in 2020 in Nieuw-West als geheel 70 
procent gerealiseerd zijn. De kwaliteitsimpuls voor Geuzenveld-Slotermeer blijft vooralsnog achter. De 
woningvoorraad is nauwelijks gedifferentieerd en van een kwalitatief laag niveau. Er zijn maatschappelijke 
spanningen, de onveiligheidsbeleving is hoog en het gemiddeld besteedbaar inkomen is relatief laag.19 
Volgens de Gebiedsagenda 2015-2019 Geuzenveld-Slotermeer verandert de demografie van het 
gebied voorlopig niet.6 Dit zal op korte termijn een gebied blijven met veel goedkope huurwoningen. 
Nieuwkomers, grotendeels met een niet-westerse achtergrond en een laag inkomen, zullen zich hier 
blijven vestigen. Dit heeft invloed op de sociale samenhang in de buurten; de oorspronkelijke bewoners 
voelen zich er niet meer thuis. Bovendien treden vervreemding en onderlinge spanning op, wat een 
negatieve invloed kan hebben op de ervaren leefkwaliteit en de veiligheid van de buurt.

Tabel 1: Herkomst bevolking Geuzenveld1
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3.2 Detailhandelsstructuur

3.2.1.  Winkelaanbod 

Voor het overzicht van het winkelaanbod worden in dit rapport de cijfers van Onderzoek Informatie en 
Statistiek (OIS) Amsterdam gehanteerd. De peildatum van de meeste data is maart 2016. 

In 2015 waren er in stadsdeel Nieuw-West 459 winkelvestigingen met een totale vloeroppervlakte 
van 123.000 m2. In totaal levert de detailhandel Amsterdam 37.000 duizend banen op, waarvan 3.500 
banen te vinden zijn in de winkels in Nieuw-West. De meeste winkelgebieden in Nieuw-West zijn 
stadsdeelverzorgend. Naast de grote winkelgebieden zoals Osdorpplein en Plein ’40-’45, zijn er kleine 
winkelgebieden te vinden zoals het Lambertus Zijlplein en het Sierplein. De afgelopen tien jaar is het 
aantal winkels voor zowel dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen in dit stadsdeel afgenomen.1  De 
gemiddelde winkelvloeroppervlakte is in Nieuw-West in tien jaar tijd met een kwart gestegen (van 212m2 
naar 268m2). Met name kleine winkels zijn daardoor verdwenen. Afbeelding 5 is een weergave van de 
functie per pand in 2016 op en in de omgeving van het Lambertus Zijlplein (vastgesteld op basis van een 
waarneming vanaf de buitenkant van de panden).16

De voorzieningen in de wijk vormen een combinatie van detailhandel en horeca op het Lambertus 
Zijlplein en in de winkelstrips aan de Sam van Houtenstraat en de Nicolaas Ruychaverstraat. Aanvullend 
zijn voornamelijk maatschappelijke voorzieningen gevestigd in het gebied. Met het Lambertus Zijlplein 
wordt in dit rapport het gebied bedoeld dat is gemarkeerd in afbeelding 5. Wordt een selectie toegepast 
die zich beperkt tot detailhandel en horeca, dan vormt zich het beeld van het Lambertus
Zijlplein en haar (in)directe omgeving zoals weergegeven in afbeelding 6. 

Afbeelding 4: Winkelgebieden gemeente Amsterdam

Het Lambertus Zijlplein wordt aangemerkt als klein wijkwinkelcentrum. Een winkelgebied voor dagelijkse 
boodschappen en niet-dagelijkse producten. Het Lambertus Zijlplein kenmerkt zich, naast de twee 
supermarkten voor de dagelijkse boodschappen en de markt op maandag, voornamelijk door de 
kleinschalige soms in de marge opererende middenstandsbedrijven. Het Lambertus Zijlplein (waartoe 
ook de Nolenstraat wordt gerekend) heeft 21 commerciële ruimtes, waarvan er momenteel 2 leegstaan 
en verwacht wordt dat er een aantal indeplaatsstellingen wordt aangevraagd. De winkelplint aan de 
oostzijde van het Lambertus Zijlplein is voorzien van luifels, waardoor de bezoekers droog kunnen 
winkelen.

Afbeelding 6: Functiekaart detailhandel en horeca Nieuw-West

Afbeelding 5: Functiekaart Lambertus Zijlplein en omgeving (niet-woningen)
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In 2016 omvat de winkelleegstand in Nieuw-West 5,3 procent van het totale aantal winkels in dit 
stadsdeel en 3,7 procent van de totale winkelvloeroppervlakte. Tijdelijke winkelinitiatieven als 
outlets, popup-winkels en dumpshops zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor Geuzenveld-
Slotermeer is dat respectievelijk 5,8 procent van het totale aantal winkels en 4,0 procent van de 
totale winkelvloeroppervlakte. Op het Lambertus Zijlplein stond 1 winkelpand leeg; 2,6 procent 
van de voorraad. Gemiddeld staat in Amsterdam 3,6 procent van de winkels en 6,5 procent van de 
winkelvloeroppervlakte leeg.20

De huurprijzen van de winkelpanden in Nieuw-West liggen in 2017 tussen de €80 en €450 per m2 per 
jaar. Onderstaande tabel geeft de huurprijzen per type winkelgebied weer. 

Type winkelgebied Van (€) Tot (€)

Wijkcentrum klein  80 225

Wijkcentrum groot  80 250

Buurtcentrum  80 250

Binnenstedelijke winkelstraat 125 300

Stadsdeelcentrum 150 450

Het Lambertus Zijlplein e.o. (Sam van Houtenstraat en Nolensstraat) behoort met een huurprijs van €125 
- €175 per m2 per jaar, naast de winkelgebieden Burg. Van Leeuwenlaan e.o. (€100 - €175), Osdorper 
Ban e.o. (€80 - €150) en Tussen Meer e.o. (€125 - €250), tot vier (allen in Nieuw-West gelegen) van de in 
totaal vijf winkelgebieden van Amsterdam waar de winkelhuren in 2017 zijn gedaald. Onderzoeksbureau 
Cushman & Wakefield vult hierop aan dat andere winkeliers dan voorheen belangstelling hebben voor 
deze winkelgebieden. In totaal werden er 128 winkelgebieden en winkelstraten onderzocht. In 25 
gebieden nam de huurpijs toe.25 

Tabel 3 maakt inzichtelijk tot welke branches het aanbod op het Lambertus Zijlplein behoort, 
gesorteerd op volgorde van het aantal verkooppunten. Hierin is te zien dat de foodspeciaalzaken het 
meest voorkomen: 1 op de 5 verkooppunten valt binnen dit segment, wat gebruikelijk is. In de meeste 
wijkwinkelcentra zijn aanvullend op het dagelijks assortiment van de supermarkt(en) speciaalzaken 
gevestigd. De soort en het aantal zijn sterk afhankelijk van het verzorgingsgebied. Een groot deel van de 
speciaalzaken heeft moeite om te renderen. De speciaalzaken zijn afhankelijk van de bezoekers die een 
supermarkt trekt, maar diezelfde supermarkt is tevens de grootste concurrent. Dit neemt niet weg dat 
juist speciaalzaken een belangrijke aanvulling zijn op het aanbod van een wijkwinkelcentrum, om aan te 
sluiten op de vraag vanuit het verzorgingsgebied. 

Tabel 2: huurprijzen winkelpanden Nieuw-West

Branche Onderneming (augustus 2017) Aantal Percentage

Foodspeciaalzaken Bakkerij en Doner Ankara Simit 
Bakkerij en patisserie Bon Appetit 
Slagerij Hanan 
Özcan Versshop 
Haringhandel Hans

5 24%

Woninginrichting Home Star woondecoratie en cadeauartikelen 1 5%

Levensmiddelen Albert Heijn 
Vomar Voordeelmarkt

2 9%

Horeca Hünkar Restaurant 
Beyzade Café en Lounge

2 9%

Gezondheidszorg Huisartsenpraktijk Amsterdam West 
Benu Apotheek

2 9%

Dienstverlening Anka Kapsalon 1 5%

Mode Q&U
Zeeman

2 9%

Leisure/Vrije tijd Tegendraads fietsen en sleutels 1 5%

Huis en tuin The Flowery 1 5%

Detailhandel overig Terre des Hommes 1 5%

Persoonlijke verzorging Kruidvat 1 5%

Leegstand - 2 9%

Totaal 21 100%

Wat betreft de horeca op het Lambertus Zijlplein, is het aanbod beperkt: er zijn twee horecazaken 
gevestigd: een restaurant en een (lunch)café. Volgens de gebiedsanalyse 20161 krijgt het Lambertus 
Zijlplein een onvoldoende voor het aanbod van non-food en dag-horeca. Concrete plannen om hier 
verbetering in te brengen moeten nog vorm krijgen, zo blijkt uit het gebiedsplan 2017.5 Hier liggen 
belangrijke kansen voor het Lambertus Zijlplein. Door het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag 
uit het verzorgingsgebied kunnen de aantrekkingskracht en koopkracht van het plein (en daarmee van de 
wijk) versterkt worden. 

Voorzieningen rondom het Lambertus Zijplein zijn voornamelijk te vinden in de plinten aan de Sam van 
Houtenstraat (o.a. apotheek, fysiotherapie, school, slager, mode, fotozaak, telefoonwinkel, culturele 
stichting), Ruychaverstraat (o.a. café, turkse/marrokaanse supermarkt, rijschool, kapsalon, tandarts, 
culturele stichting), De Savornin Lohmanstraat (o.a. hair & beauty, rijschool, administratie, fitness, 
dierenarts) en Dr. H. Colijnstraat (o.a. culturele stichting, buitenschoolse opvang). Opvallend zijn onder 
andere het dichte aanbod aan rijscholen en stichtingen in het gebied.

De voorzieningenstructuur in Nieuw-West is grofmazig. Doordat het stadsdeel grotendeels is ingericht 
als monofunctionele woonwijk, is de winkeldichtheid een stuk lager dan het stedelijke gemiddelde. 
Tabel 4 geeft een overzicht van de voorzieningenstructuur van zowel Geuzenveld als van de andere 
deelgebieden in Nieuw-West. Uit de tabel kan opgemaakt worden dat Geuzenveld relatief gezien een 
bovengemiddeld aantal winkels te bieden heeft en een relatief klein aandeel kantoren. Ondanks deze 
cijfers beoordelen bewoners het winkelaanbod als beperkt en eenzijdig; onder andere door de vele 
budgetformules. Potentie zit in een groeiend economisch draagvlak van de wijk. De toevoeging van 
woningen en een meer evenredige verdeling van de woningvoorraad, kunnen een impuls geven aan 
winkelgebieden zoals het Lambertus Zijlplein.4 Het inkomen van de buurtbewoners heeft invloed op de 
consumentenbehoeften, het productaanbod en op andere voorzieningen in de omgeving.

Tabel 3: Aanbod Lambertus Zijlplein
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Wijk kantoren winkels voorzieningen horeca bedrijven overig totaal

Bedrijventerrein 
Sloterdijk

439 36 61 26 499 18 1079

Slotermeer-
Noordoost

167 84 110 25 277 41 704

Slotermeer-Zuidwest 259 53 253 47 459 71 1142

Geuzenveld 184 65 183 15 401 55 903

Eendracht 61 9 30 4 74 10 188

Lutkemeer/Ookmeer 55 7 29 5 108 31 235

Osdorp-Oost 305 175 196 48 373 46 1143

Osdorp-Midden 227 61 181 29 383 43 924

De Punt 113 28 55 12 186 16 410

Middelveldsche 
Akerpolder

390 43 207 16 288 43 987

Slotervaart-Noord 193 22 141 17 207 29 609

Overtoomse Veld 339 38 225 22 232 29 885

Westlandgracht 561 36 173 22 340 27 1159

Sloter-/ Riekerpolder 555 53 273 20 344 48 1293

Slotervaart-Zuid 190 57 173 31 184 13 648

Totaal Nieuw-West 4038 767 2290 339 4355 520 12309

 

Het Concept detailhandelsbeleid Amsterdam3 voorziet dat bewoners hun dagelijkse boodschappen 
vooral in de omgeving van hun woning blijven doen. De koopkrachtbinding voor dagelijkse producten 
blijft redelijk stabiel en varieert per stadsdeel tussen de 81 en 91 procent. Echter, voor de niet-dagelijkse 
artikelen is (onder invloed van de stijgende internetaankopen) de koopkrachtbinding in de afgelopen tien 
jaar sterk gedaald. Onder de stadsdelen varieert deze tussen de 32 en 57 procent.

3.2.2 Bestemmingsplan

Geuzenveld is in de structuurvisie bestemd als ‘gemengd stedelijk wonen/werken’-gebied. Gestreefd 
wordt naar minimaal 50 procent woningbouw en maximaal 20 procent voorzieningen. Uitgangspunt voor 
het bestemmingsplan22 is functiemenging, waarbij de woonfunctie overheerst. De structuurvisie van 
Geuzenveld-Slotermeer13 en Richting Parkstad 201511 wijzen het Lambertus Zijlplein (en omgeving) aan 
als ‘stedelijk gemengd’, ‘centrumstedelijk leefmilieu’ en als (klein) ‘wijkcentrum’. Het gebied benadert 
alle voorwaarden voor een dergelijke aanduiding. Stedelijk gemengde buurten worden gekenmerkt 
door een hoge bebouwingsdichtheid (overwegend compacte blokken in gestapelde woonvormen), 
en door de ligging nabij openbaar vervoer, hoofdwegen en stedelijke voorzieningen. Om de straten 
aantrekkelijk te houden wordt 80 procent van de auto’s geparkeerd in parkeergarages binnen de 
bouwblokken. Wonen wordt hier, passend bij het centrumstedelijk leefmilieu, gemend met diverse niet-
woonfuncties, zoals winkels. Deze aanduiding geldt in Geuzenveld ook voor de Cornelis Outshoornstraat. 
Het gebied rondom het Lambertus Zijlplein is ‘stedelijk suburbaan’ en biedt ruimte voor onderwijs- en 
welzijnsvoorzieningen, en woningen voor mindervaliden. Het westelijk en zuidelijk deel van Geuzenveld 
Zuid is ‘suburbaan’. Deze gebieden hebben hoofdzakelijk een woonfunctie.

26

Tabel 4: Totaalaanbod Nieuw-West

Cijfers van Locatus21 uit 2016 laten zien dat Nederland 496 kleine wijkwinkelcentra kent. Het 
winkelvloeroppervlak van een klein wijkwinkelcentrum bedraagt 2.500 m2 tot 7.500 m2. De centra 
beslaan gemiddeld 13 verkooppunten. Het winkelvloeroppervlak per winkelgebied en per verkooppunt 
zijn gemiddeld 3.010m2 en 226m2. Het aanbod bevat minimaal een supermarkt, aanvullende winkels, 
dienstverleners, en horeca in beperkte mate. Het verzorgingsgebied overstijgt de buurt. Doorgaans 
wordt de gemiddelde totale omzet voor 75 procent met de verkoop van dagelijkse producten 
gegenereerd. De kleine wijkwinkelcentra hebben gemiddeld te maken met 8,4 procent leegstand. 
Het Lambertus Zijlplein heeft een winkelvloeroppervlak van 4.213 m2.3 Het winkelgebied heeft 21 
verkooppunten en heeft een aanbod van zowel dagelijkse boodschappen als niet-dagelijkse producten. 
Het leegstandspercentage bedraagt medio 2017 10 procent. 

De Detailhandelsvisie Nieuw-West is gericht op de detailhandel, de winkelstructuur en het wensbeeld 
voor de winkelstructuur in het stadsdeel. Beleid voor de consolidatiegebieden (gebieden met 
kleinschalige bedrijf- en kantoorruimten en kleinschalige solitaire winkels van maximaal 150 m² 
brutovloeroppervlakte) is handhaving van de detailhandel, waarbij uitbreiding van niet-woonfuncties 
(maatschappelijk, bedrijven, kantoren) is toegestaan. Voor de ontmoedigingsgebieden geldt dat 
afbouw van de winkelfunctie wordt gestimuleerd. Uitbreiding van de detailhandel is er niet toegestaan, 
uitbreiding van andere niet-woonfuncties zoals consumentverzorgende dienstverlening, bedrijven en 
kantoren is wel toegestaan.

Het bestemmingsplan Geuzenveld22 wijst het Lambertus Zijlplein aan als (kern)winkelcentrum en 
concentratiegebied. Uitgangspunt is het concentreren van kleinschalige en middelgrootschalige 
detailhandel op het Lambertus Zijlplein. Op de begane grond zijn winkels en consumentverzorgende 
dienstverlening toegestaan in alle panden. Op verdiepingen zijn winkels toegestaan waar dat al het geval 
is. Maatschappelijke voorzieningen, bedrijven en kantoren zijn uitsluitend toegestaan op de eerste 
verdieping en hoger. In de consolidatiegebieden en ontmoedigingsgebieden (zie afbeelding 7) zijn alleen 
de bestaande winkels opgenomen in het bestemmingsplan. Leegkomende winkels mogen alleen worden 
gebruikt voor andere niet-functies, zoals een kantoor. De markt is alleen toegestaan op het Lambertus 
Zijlplein.

Afbeelding 7: Detailhandelsvisiekaart Geuzenveld 
(blauw=ontmoedigingsgebieden en rood=consolidatiegebieden)
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De multiculturele weekmarkt vindt elke maandag plaats op het Lambertus Zijlplein. De markt biedt een 
gevarieerd aanbod van zowel food- als non-food producten, inclusief een ruim aanbod aan kleding. Op 
dinsdag staat de markt op Tussen Meer en op woensdag op het Sierplein. De niet-dagelijkse markten 
hebben elk een duidelijk afgebakend afzetgebied. De markt op het Lambertus Zijlplein bedient de 
inwoners van Geuzenveld.22

Het Lambertus Zijlplein is in het bestemmingsplan opgenomen als gestuurde locatie. Gestreefd wordt 
naar kwalitatieve en levensvatbare horeca: aan de buurt gerelateerde daghoreca in de vorm van een 
restaurant of lunchroom met terras. Voor het Lambertus Zijplein is uitbreiding van horeca met maximaal 
één extra horecavestiging toegestaan in categorie 2, 3 of 4. In Geuzenveld geldt toegestane uitbreiding 
ook voor het Eendrachtpark, met maximaal één horecagelegenheid uit de categorie 4. 

Uitgangspunten horeca Lambertus Zijlplein (gestuurde locatie)

1 Bestaande horecavestigingen worden toegestaan

2 Op bestaande horecalocaties is alleen een hogere categorie horeca toegestaan (hogere categorie 
geeft minder hinder). Omzetting naar horeca 2 is niet toegestaan

3 In de gebouwen rond het Lambertus Zijplein die horen bij het winkelcentrum wordt maximaal 
één extra horecavestiging toegestaan. In het Eendrachtpark wordt één seizoens-horecavestiging 
(kiosk) toegestaan

4 Op grond van het beleid kan rond het Lambertus Zijplein een extra vestiging horeca categorie 
2 (nachtzaak, discotheek, etc.) worden gerealiseerd. Gezien de ruimtelijke impact en mogelijke 
overlast van dergelijke horeca wordt deze pas na wijziging van het bestemmingsplan mogelijk 
gemaakt (procedure ex artikel 3.6 Wro)

Uit de analyse van vraag en aanbod en sociaal-economische ontwikkelingen blijkt dat er nu en in de 
toekomst ruimte is voor een beperkte uitbreiding van de horeca in stadsdeel Nieuw-West. Het vergroten 
of het samenvoegen van horecaondernemingen wordt toegestaan om kwaliteitsverbetering mogelijk 
te maken en in te spelen op de ontwikkelingen in de horeca (bijvoorbeeld een ruimere indeling, een 
rookvrije ruimte of een kinderverblijf). De uitgangspunten uit het detailhandelsbeleid voor horeca op 
en rondom het Lambertus Zijlplein zijn uiteengezet in tabel 5. De grootte van een horecabedrijf mag, 
behalve in ontstaansgebieden (ruimtelijke en beleidsmatige mogelijkheden voor horeca), maximaal 
150 m² bedrijfsvloeroppervlakte zijn. Omzetting naar horeca 2 is niet toegestaan binnen de gestuurde 
locaties (Lambertus Zijlplein en Eendrachtpark). De rest van het stadsdeel mag alleen worden gewijzigd 
naar een hogere categorie. Voor een sterke clustering of grootschalige uitbreiding is geen ruimte27. 

Planviewer, een database van geografische- en vastgoedinformatie, geeft inzicht in het 
bestemmingsplan van de gronden op het Lambertus Zijlplein. In tabel 6 worden de details weergegeven 
van alle niet-woningobjecten in de bebouwing aan het plein. Deze informatie geeft inzicht in de 
gebruikersmogelijkheden per object.

Adres Functie Oppervlakte Status

Lambertus Zijlplein 1 Winkelfunctie 117 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 3 Winkelfunctie 339 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 5 Winkelfunctie 1 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 7 Winkelfunctie 145 m2 Leegstand

Lambertus Zijlplein 8 Winkelfunctie 1459 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 9 Winkelfunctie 89 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 9A Winkelfunctie 89 m2 In gebruik

Tabel 5: Bestemmingsplan horeca Lambertus Zijlplein

Lambertus Zijlplein 10 Winkelfunctie 65 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 11 Winkelfunctie 83 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 13 Winkelfunctie 83 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 15 Winkelfunctie 95 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 15A Winkelfunctie 73 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 17 Winkelfunctie 100 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 17A Winkelfunctie 103 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 19 Winkelfunctie 222 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 21 Winkelfunctie 154 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 23 Winkelfunctie 123 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 25 Bijeenkomstfunctie 440 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 27 Winkelfunctie 144 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 29 Bijeenkomstfunctie 172 m2 In gebruik

Lambertus Zijlplein 113 Winkelfunctie 360 m2 Leegstand

Lambertus Zijlplein 119 Winkelfunctie 1937 m2 In gebruik

Nolensstraat 358 Gezondheidszorgfunctie 765 m2 In gebruik

24 objecten Totaal oppervlakte 7.158 m2

3.2.3 Belangrijke lokale ontwikkelingen 

Hierna volgen kort de ontwikkelingen en trends waarmee het Lambertus Zijlplein nu en in de nabije 
toekomst te maken zal krijgen. Deze ontwikkelingen zijn tot op zekere hoogte bepalend voor de 
ontwikkelingspotentie van het Lambertus Zijlplein. 

1. Ontwikkeling Centrum Nieuw-West
Het centrum van Osdorp is aangewezen als hét centrum van Amsterdam Nieuw-West onder de naam 
Centrum Nieuw-West. Het vernieuwingsgebied wordt uitgebreid met winkels, restaurants, terrassen en 
vrijetijdsvoorzieningen en de pleinen worden verbeterd. Ook wordt er een flink aantal nieuwe woningen 
gebouwd. De winkelstructuur in Nieuw-West is grofmaziger dan in andere delen van de stad. Dit is 
een gevolg van de lagere bevolkingsdichtheid en daarmee van een kleiner economisch draagvlak voor 
de voorzieningen. Bewaakt moet worden dat het voorzieningenniveau op het Lambertus Zijlplein niet 
afneemt door deze ontwikkeling, met een afname van de leefbaarheid van de buurt als gevolg. Het 
concept detailhandelsbeleid streeft naar behoud van een optimale dagelijkse winkelstructuur.

2. Dalende huurprijzen
Nieuw-West kende in de periode van 2005-2016 sterke dalingen (tot 35 procent) van de huurprijzen. 
Huren dalen onder andere door toegenomen concurrentie van andere winkelgebieden, lagere 
omzetpotenties, overlastgevende infrastructurele werken en leegstand in het winkelgebied. Waar 
huurprijsstijgingen kunnen leiden tot vertrek van ondernemers, bieden huurprijsdalingen kansen voor 
vestiging van nieuwe (startende) ondernemers.3 Voor het Lambertus Zijlplein geldt een huurprijsniveau 
per medio 2016 van €125 tot €225 per m², per standaardunit, per jaar. De huurprijs is over de 
afgelopen 10 jaar met 0-10 procent afgenomen. Afbeeldingen 8 en 9 geven het huurprijsniveau en 
de huurprijsontwikkeling weer voor alle winkelgebieden in Nieuw-West.23 Opvallend is dat een aantal 
gebieden een sterke daling heeft meegemaakt. In het onlangs verschenen rapport Winkelhuren 
Amsterdam 2017 blijken de huren voor het Lambertus Zijlplein en de Sam van Houtenstraat verder te zijn 
afgenomen tot € 175 per m², per standaardunit, per jaar.24 

Tabel 6: Bestemmingsplan gronden Lambertus Zijlplein



30Stad & Co  - 31Stad & Co  - 

3. Pioniersgebieden
In Geuzenveld-Slotermeer bevindt zich een tweetal detailhandelsclusters: Plein ‘40- ‘45 (70 
winkelruimtes) en het Lambertus Zijlplein (21 winkelruimtes). De andere gebieden, zoals het 
Confuciusplein, het tweede deel Burgemeester de Vlugtlaan en de Burgemeester van Leeuwenlaan, 
worden aangemerkt als pioniersgebied. Omdat de detailhandel in deze gebieden matig functioneert, 
wordt in het detailhandelsbeleid voor deze gebieden ingezet op vestiging van andere (economische) 
functies dan alleen detailhandel. Clustering biedt meerdere voordelen voor ondernemers, consumenten 
en de overheid. Voor de consument zijn alle benodigde boodschappen vlakbij elkaar verkrijgbaar, 
ondernemers profiteren van elkaars bezoekersstromen, en de overheid kan efficiënter en duurzamer 
faciliteren (zoals laad- en losplekken, fietsparkeren, etc.). 

4. Ontwikkeling woningvoorraad en besteedbaar inkomen. 
Prognose uit de Woonvisie 202011 is dat dat de woningvoorraad in 2020 in Nieuw-West min of meer 
gelijkmatig verdeeld zal zijn tussen goedkope voorraad, betaalbare voorraad, middensegment en duur 
segment. Dit zal naar verwachting een positief effect hebben op het gemiddeld besteedbaar inkomen 
per huishouden. 

 

Afbeelding 10: Ontwikkeling woningvoorraad Nieuw-West

Nieuw-West mist sfeer en gezelligheid. Mensen die wooncarrière maken en zoeken naar een meer sub-
urbaan woonmilieu verhuizen niet automatisch naar Nieuw-West, maar kiezen eerder voor Haarlem, 
Almere of Castricum. Mensen die niet in Nieuw-West wonen, komen er vrijwel niet in hun vrije tijd. 
De nieuwbouw is daarom gericht op de sociaaleconomische groei van de interne doorstromers. Het 
gebied rondom het Lambertus Zijlplein moet voldoende kwaliteit hebben om deze inwoners niet kwijt 
te raken. De middengroepen moeten behouden worden, om segregatie van etnische groepen met 
sociaaleconomische achterstand in de toekomst te voorkomen. Onderzoek wijst uit dat de (allochtone) 
middenklasse eerder in de stad zal blijven wonen als hun woning en woonomgeving mee-ontwikkelen 
langs de maatschappelijke ladder.11

Stadsdeel Nieuw-West wil, in aansluiting op de stedelijke ambities, een prettig woonklimaat voor haar 
bewoners faciliteren. Bij het realiseren van meer variatie in de woningvoorraad wordt voldaan aan 
de diversiteit van de vraag, wat bovendien volgens verwachting een positief effect zal hebben op de 
woonomgeving. Het Lambertus Zijlplein is aangemerkt als hoogstedelijk woon-werk gebied. In dit gebied 
is volop potentie om de woonomgeving met stedelijke voorzieningen en een netwerk aan stedelijke 
(openbare) vervoersknooppunten (door) te ontwikkelen. Kansen liggen in verdichting door (middel-)
hoogbouw, transformatie van kantoorpanden, functiemenging (woon-werk gebouwen) en experimentele 
woonvormen. Het object waarin Albert Heijn is gevestigd betreft laagbouw met een plat dak. Dit biedt 
mogelijkheden om de woningvoorraad uit te breiden met hoogbouw bovenop de huidige commerciële 
ruimte. Albert Heijn heeft recent geinvesteerd in een update van het pand, maar het loont de moeite om 
met hen in overleg te treden over de mogelijkheden voor uitbreiding van het object.de 

Afbeelding 8: Huurprijsniveau winkelgebieden Nieuw-West

Afbeelding 9: Huurprijsontwikkeling winkelgebieden Nieuw-West
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Afbeelding 11: Wensbeeld woonmilieus Woonvisie

5. Beoordeling door Amsterdammers
In toenemende mate wordt een mix van functies gezien als een succesfactor voor goed functionerende 
stedelijke gebieden.6 De bevolkingssamenstelling heeft invloed op het functioneren van een 
winkelgebied. Bewoners zijn mobieler geworden. Niet alleen de winkelstrips hebben het daardoor zwaar, 
maar ook de winkelcentra in de wijken ervaren de gevolgen van het veranderde consumentengedrag. 
Toch zijn er ondernemers die succesvol zijn, vaak omdat ze een bijzonder product, een breed 
assortiment, of een excellente kwaliteit leveren.14 Inwoners van Nieuw-West zijn in 2015 iets minder 
tevreden met het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen in hun buurt dan vier jaar geleden. 
Amsterdammers die hun dagelijkse boodschappen doen in de winkelgebieden in Nieuw-West geven 
gemiddeld het cijfer 7,0. Het Lambertus Zijlplein wordt beoordeeld met een 6,4 gemiddeld. De 
keuzemogelijkheden non-food (5,4) en het aanbod daghoreca (4,6) krijgen een onvoldoende. Het 
prijsniveau (6,5) en de veiligheid (6,0) scoren bijzonder laag ten opzichte van de andere winkelgebieden.1 

6. Beoordeling door ondernemers
Tijdens de Meet & Greet Lambertus Zijlplein in 2016 benoemden de aanwezige ondernemers 
verschillende positieve punten van het plein: open karakter, diversiteit aanbod, ons kent ons, trouwe 
klanten (prijsbewust), spelende kinderen, jaarmarkt, weekmarkt, groen en water, samen praten over 
de toekomst van het plein, et cetera. Als actiepunten werden onder andere genoteerd: aanpak van de 
luifels, uitbreiding van de marktdagen (themamarkt, biologischemarkt), kinderactiviteiten, oprichten BIZ-
vereniging, verbeteren onderlinge communicatie, beheer in samenwerking met bewoners, schoonmaak 
na de markt, uitbreiding van de verlichting, weren van fietsen en scooters van het plein, overlast van 
dronkaards, grip op branchering. De aanwezige partijen (stadsdeel, ondernemers, Stadgenoot en enkele 
andere belangebbenden) hebben afgesproken samen opvolging te geven aan deze actiepunten.

7. Wijkaanpak
De gemeente Amsterdam investeert in een wijkaanpak voor verbetering van de positie van de bewoners 
én leefbaarheid in de buurt. De organisatie Eigenwijks is betrokken bij de wijkaanpak in Geuzenveld 
en geeft uitvoering aan het Huis van de Wijk het Pluspunt, een buurtcentrum ter bevordering van 
de samenredzaamheid van de buurt. Het Lambertus Zijlplein staat hoog op de door buurtbewoners 
bepaalde agenda. Samen met bewoners worden projecten opgezet die onder andere moeten zorgen 
voor een grotere betrokkenheid bij de leefomgeving. De Stedelijke Vernieuwing houdt niet alleen 
economische vernieuwing in, maar vindt tevens plaats op sociaal vlak.11

8. Leegstand en te huur 
De leegstaande panden aan het Lambertus zijlplein bieden mogelijkheden om geschikte huurders te 
werven voor het plein. Er worden in Geuzenveld geen nieuwe winkelruimtes ontwikkeld en volgens het 
detailhandelsbeleid heeft concentratie op het Lambertus Zijlplein de voorkeur.

9. Subsidies en organisatiegraad
Er bestaan verschillende subsidieregelingen voor ondernemers in Nieuw-West. Deze subsidies worden 
alleen verstrekt aan verenigingen en zijn niet bedoeld voor individuele ondernemers. Per subsidie wordt 
weergegeven waarvoor deze kan worden aangewend:

1. Oprichten bedrijveninvesteringszone (BIZ):
• het organiseren van overleg met de ondernemers en eigenaren in het gebied, gericht op het 

instellen van een bedrijveninvesteringszone;
• het schrijven van een BIZ-plan;
• het oprichten van de BIZ-vereniging of BIZ stichting bij de notaris en inschrijven in het 

handelsregister en de voorbereidende handelingen daartoe. 

2. Gebiedsbranding: 
• het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers in het kader van 

gebiedsbranding;
• het uitvoeren van een analyse van de sterke en zwakke punten in het gebied;
• het organiseren van bijeenkomsten waar de branding van het gebied wordt bepaald;
• het (laten) opstellen van een marketingstrategie en uitvoeringsplan;
• het (laten) ontwikkelen van een huisstijl en logo;
• het organiseren van evenementen om de branding bekend te maken. 

3. Gebiedsgebonden ondernemersinitiatieven:
• activiteiten gericht op een schoon, veilig en aantrekkelijk gebied;
• activiteiten gericht op het verbeteren van de binding met de bezoekers van het gebied waar 

het initiatief plaatsvindt. 

4. Projectvoorbereiding duurzame initiatieven:
• het voorbereiden van een duurzaam project dat past binnen de Agenda Duurzaam 

Amsterdam. Het gaat bij projectvoorbereiding om de activiteiten die nodig zijn om een 
duurzaam initiatief in de steigers te zetten voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering;

• het wegnemen van risico’s, bijvoorbeeld die van onvoldoende kennis op juridisch, technisch 
en/of financieel gebied;

• het organiseren van draagvlak en samenwerking. 
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5. Straatmanagement:
• het inhuren of in dienst nemen van een straatmanager met als doel:
• het verbeteren van de economische structuur;
• het verbeteren van de uitstraling en het beeld van het winkelgebied;
• het verbeteren van de openbare ruimte van het winkelgebied;
• het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid;
• het versterken van de lokale organisatiegraad van de ondernemers;
• het in stand houden van de opgebouwde status van het winkelgebied.

De ondernemers van het Lambertus Zijlplein maken nog geen gebruik van deze subsidies, doordat zij niet 
als collectief georganiseerd zijn. De ondernemers laten hier vooralsnog enorme kansen liggen. De start 
van het draagvlakonderzoek voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het gebied biedt perspectief. 
In de praktijk blijkt het lastig te zijn om de ondernemers het gezamenlijke belang van investeren te laten 
inzien, ook gezien hun teruglopende inkomsten en in sommige gevallen taalproblemen.

3.2.4 Branchering

Naar aanleiding van de analyse van het Lambertus Zijlplein in dit rapport kan een brancheringsrichting 
worden bepaald. Aan de hand van de branchering ligt er een duidelijk plan voor het Lambertus Zijlplein 
en kunnen de juiste ondernemers actief worden geïnteresseerd voor het gebied. 

De vraag uit de markt (het consumentengedrag) bepaalt de levensvatbaarheid van het aanbod 
van een winkelgebied. Het aanbod van het Lambertus Zijlplein moet aansluiten op haar functie als 
buurtwinkelcentrum van Geuzenveld, bestemd voor de dagelijkse boodschappen van buurtbewoners. 
Het aanbod moet daarvoor bestaan uit een compleet keuzepakket aan winkels voor de dagelijkse 
en frequente aankopen, met een aanvullend aanbod in de wijk van maatschappelijke voorzieningen 
(onderwijs, gezondheidszorg, sociaal-cultureel) in de omgeving. Het Lambertus Zijlplein zal naar 
verwachting ook in de toekomst deze buurtverzorgende functie behouden. De bevolkingsprognoses 
voor de omgeving geven geen aanleiding voor een sterk veranderende vraag, die zal leiden tot een 
andere functie. Hierdoor is het advies om voor de brancheringsmix vast te houden aan het huidige 
verkoopvloeroppervlak (overeenkomstig de definitie van (kleine) wijkwinkelcentra 21) en de focus te 
leggen op bestendiging van de huidige verdeling van het aanbod (de binding van buurtbewoners en hun 
beoordeling zijn overwegend goed 1). 

Bij de invulling van de branchering voor een wijkwinkelcentrum zoals het Lambertus Zijlplein ligt de 
focus op het aanbieden van een compleet, dagelijks aanbod, dat aansluit bij de behoeften van de 
(oorspronkelijke en toekomstige) bewoners van de wijk. Alleen dan kan de optimale binding bereikt 
worden. De gewenste branchering en verkoopvloeroppervlakte ten aanzien van het aanbod op het 
Lambertus Zijlplein is hieronder in beeld gebracht. Wanneer de samenstelling van de bevolking in de 
buurt verandert is het advies dat het aanbod mee verandert volgens de volgende verdeling:

Branche Huidige 
brancheverdeling 
in bvo

Brancheverdeling 
in %

Beoogde 
brancheverdeling 
in bvo

Brancheverdeling 
in %

Supermarkten 3.396 m2 47% 3.396 m2 47%

Laagsegment 
ketens 

617 m2 9% 977 m2 13%

Speciaalzaken 1.174 m2 16% 1.263 m2 18%

Horeca 612 m2 9% 757 m2 11%

Welzijn 765 m2 11% 765 m2 11%

Leegstand 594 m2 8% 0 m2 0%

Totaal 7.158 m2 100% 7.158 m2 100%

De onderbouwing van deze branchering is als volgt:

Supermarkten
De supermarkt is de belangrijkste publiekstrekker in een wijkwinkelcentrum. Bij een winkelgebied 
dat vooral gericht is op de dagelijkse en andere frequente aankopen hoort een toekomstbestendig 
supermarktaanbod. Bij voorkeur zijn er in een wijkwinkelcentrum twee volwaardige supermarkten met 
een aanvullende positionering. De huidige invulling op het Lambertus Zijlplein door Albert Heijn en Vomar 
is van grote waarde voor het winkelgebied. Het totaaloppervlak van de supermarkten is vergelijkbaar met 
andere wijkwinkelcentra en blijft daarom in dit advies gehandhaafd. 

Met 3.396 m2 bvo (bedrijfsvloeroppervlakte) aan supermarkten, min of meer gelijkwaardig over beide 
supermarkten verdeeld (1.937 m2 en 1.459 m2 bvo), resteert 3.762 m2 bvo voor andere commerciële 
functies. Deze bedrijfsvloeroppervlakte beslaat 53 procent van het totaal en moet worden verdeeld 
onder laagsegment ketens, speciaalzaken, horeca en dienstverlening voor een volledig aanbod. Daarbij 
dient het aanbod zoveel mogelijk op dagelijkse en frequente aankopen te zijn gericht.

Laagsegment ketens
Naast de supermarkten hebben ketens de kracht om bezoekers naar het Lambertus Zijlplein te trekken. 
Laagsegment ketens zoeken de klant op en openen kleine vestigingen in wijkwinkelcentra. Bij voorkeur 
wordt er naast de Zeeman en Kruidvat, om het verlies van Blokker op te vangen, een aanvullende 
laagsegmentketen toegevoegd gericht op dagelijkse artikelen. Het leegstaande object waar Blokker 
eerder gevestigd was leent zich hier goed voor. Denk aan Wibra, Hans Textiel en Marskramer. Uitbreiding 
van deze branche wordt aangeraden om de aantrekkingskracht van het Lambertus Zijlplein te verstevigen 
ten opzichte van de winkelgebieden in de omgeving. 

Speciaalzaken
Klanten komen af op de brede keuze en goede en extra service van speciaalzaken. Vaak zijn dit 
ondernemers uit de omgeving; de zogenaamde coleur locale. Deze winkels kiezen voor een gemakkelijk 
te bereiken plek, waar klanten door een goede en brede naamsbekendheid naar toe komen. Het 
Lambertus Zijlplein biedt ruimte aan meerdere speciaalzaken. Op het gebied van mode, beauty en 
interieur is er momenteel sprake van een aanvullend en divers aanbod. De huidige leegstand biedt 
kansen om het aanbod verder uit te breiden. Met het oog op de levensvatbaarheid van deze winkels 
moet de diversiteit bij een uitbreiding worden gehandhaafd. Denk hierbij aan een telefoonwinkel, toko, 
dierenwinkel, etc. en benader in de eerste plaats lokale ondernemers uit de wijk om de voorzieningen op 
het plein te concentreren. 

Horeca
Nieuwe horecaconcepten breiden het aanbod in wijkwinkelcentra uit. De nieuwe zaken bieden een 
totaalconcept van dag- en avondhoreca, en soms zelfs catering. Bovendien hebben internationale 
keukens een toegevoegde waarde voor het aanbod en de uitstraling van het gebied. Zij trekken 
(internationale) multiculturele bezoekers aan. Een aanvulling van daghoreca verlevendigt het gebied. 
De huidige horeca op het Lambertus Zijlplein is laagwaardig. Bij voorkeur wordt deze horeca op termijn 
vervangen door horeca van een hoogwaardiger niveau, die zowel voorziet in een lunch- als dineraanbod. 
Denk bij de internationale keuken aan een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse keuken gezien de 
herkomst van de lokale bevolking. Ook heeft het Lambertus Zijlplein ruimte voor een of twee goede 
café’s, waarvoor het bedrijfsvloeroppervlak kan worden uitgebreid. 

Welzijn
Omdat de gebiedsafbakening voor het Lambertus Zijlplein in dit rapport de bebouwing die aan het plein 
ligt omvat, maakt ook het gezondheidscentrum gevestigd aan de Nolensstraat hiervan onderdeel uit. 
Doorgaans zijn er in de omgeving van een wijkwinkelcentrum maatschappelijke voorzieningen te vinden. 
Het huidige gezondheidscentrum (waaronder huisartsen en apotheek BENU) biedt een maatschappelijke 
functie voor de wijkbewoners. In het advies blijft deze functie gehandhaafd, gezien de ligging en 
ruimtelijke indeling van het object minder geschikt zijn voor andere functies. Voor de winkeliers liggen er 
kansen om de bezoekers te verleiden tot combinatiebezoeken.

Tabel 7: beoogde brancheringsmix Lambertus Zijlplein (groen=toename, rood=afname)
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3.3 Locatiefactoren 
 
Ondernemerschap is voor Amsterdam een belangrijke motor voor de economie. Ruimte voor 
ondernemerschap, waarbinnen de detailhandel een belangrijke sector is, is een belangrijke 
randvoorwaarde voor de stad. In de ontwikkeling van de detailhandel is naast winkelaanbod ook de 
winkelomgeving een bepalende succesfactor. Goede vestigingsvoorwaarden worden bepaald door 
diverse ruimtelijke en omgevingsfactoren. In aanpalend beleid (zoals beleid op parkeren en horeca) 
kan de gemeente zorgen voor betere randvoorwaarden voor het economisch functioneren van 
winkelgebieden. Zowel Geuzenveld als Slotermeer scoren ruim onder het stedelijk gemiddelde op 
indicatoren voor wonen, openbare ruimte, participatie en sociaaleconomische positie. Slotermeer 
scoort daarbij overigens slechter dan Geuzenveld1.

3.3.1  Openbare ruimte

In 2016 heeft Stadsdeel Nieuw-West de openbare ruimte van het Lambertus Zijlplein voorzien van een 
kwaliteitsimpuls. Door het plaatsen van extra bomen en zitbanken is het plein een aantrekkelijkere 
verblijfsplek geworden. Ook is er geïnvesteerd in verbetering van de verlichting en de ontsluiting van 
het plein, heeft de eindhalte van tram 13 een opknapbeurt gekregen, en is het plein opnieuw bestraat. 
Dit alles lijkt een positieve invloed te hebben op het gevoel van veiligheid. In 2017 ligt de focus op het 
aantrekkelijker en veiliger maken van het Lambertus Zijlplein inclusief winkels en horeca, onder andere 
door de samenwerking tussen de betrokken partijen verder te versterken.5 De ondernemers spreken van 
een verbetering van de aantrekkelijkheid van het gebied. Bovenal geven zij aan behoefte te hebben aan 
een plan dat de aantrekkingskracht daadwerkelijk vergroot en meer reuring brengt op het plein. 

Bewoners van Geuzenveld-Slotermeer beoordelen het dagelijks onderhoud en schoonhouden van de 
openbare ruimte met een onvoldoende en ervaren relatief vaak verloedering. Ook ervaren zij overlast 
van het dumpen van grofvuil door derden en/of door het aanbieden van afval op verkeerde tijdstippen. 
Wat betreft de woningen in Geuzenveld scoren zowel het uiterlijk als de staat van onderhoud een 
onvoldoende volgens de bewoners.5 

3.3.2 Bereikbaarheid

Voor ondernemers is bereikbaarheid heel belangrijk met het oog op de bevoorrading en de 
toegankelijkheid voor de klant. Verbetering van de bereikbaarheid wordt in de gebiedsagenda 2016-
2019 genoemd als een van de prioriteiten voor Geuzenveld-Slotermeer. Met het oog op de versterking 
van de verblijfsfunctie van het Lambertus Zijlplein wordt verbetering van de ontsluiting van de openbare 
ruimte met de omliggende woonbuurten genoemd. Het voorstel om een rijbaan aan te brengen langs 
het Lambertus Zijlplein krijgt geen draagvlak vanuit bewoners. Alternatieve plannen zijn in de maak. De 
bereikbaarheid van Lambertus Zijlplein per openbaar vervoer (bus en tram) wordt door de bezoekers van 
het gebied positief gewaardeerd.5 De bereikbaarheid neemt echter af doordat bus- en tramlijnen onder 
druk staan; de Westtangent en aanpassing van buslijn 69 hebben enig stof doen opwaaien. Met deze 

Leegstand
Gezien de landelijke en lokale trends valt niet te verwachten dat de samenstelling van de branchering 
veel zal veranderen op het Lambertus Zijlplein. Landelijk worden winkelgebieden compacter, met name 
de centra met een buurtfunctie. In gebieden waar al veel winkelcentra zijn, zoals in Nieuw-West, wordt 
uitbreiding dan ook afgeraden. Met het toenemen van het inwonertal van de buurt valt wel draagvlak 
voor een toename van het aanbod te verwachten. Deze uitbreiding vormt de oplossing voor de leegstand 
op het Lambertus Zijlplein. 

Op het gebied van keuzemogelijkheden, horeca en kwaliteit kan het plein nog beteren scoren bij haar 
consumenten. De ontwikkeling van de woningvoorraad en daarmee koopkracht geeft aanleiding tot 
verbetering van de kwaliteit van het aanbod1. Advies voor het Lambertus Zijlplein is om met name op 
zoek te gaan naar coleur locale (speciaalzaken voornamelijk gericht op dagelijkse voorzieningen, meestal 
van ondernemers uit de omgeving), naar aanvullende horeca en naar een extra laagsegmentketen als 
trekker (lees eerdergenoemde toelichting). Bestaande ondernemers uit de wijk kunnen de leegstand 
opvullen en het aanbod op het plein versterken. Van belang is bovendien dat de vastgoedeigenaren 
strengere selectiecriteria gaan toepassen voor de invulling van leegstand. Door te selecteren op 
kwaliteit kan leegstand worden voorkomen. Ook moeten ondernemers worden gehouden aan hun 
ondernemingsplan. Door nevenactiviteiten toe te voegen wordt het aanbod voor de klant onduidelijk. 
Een horecagelegenheid met shisha wekt bijvoorbeeld snel argwaan op. 

De beoogde verbeteringen voor het Lambertus Zijlplein en voor de wijk hebben een positief effect 
op het gebied, maar zullen geen buurtoverstijgende impact hebben. Advies is het aantal vierkante 
meters te handhaven. Wanneer wordt gekozen voor vergroting van het bedrijfsvloeroppervlak middels 
nieuwbouw of verplaatsing van de puien worden de volgende risico’s gelopen: toename van de leegstand, 
ongewenste concurrentie met andere centra uit de buurt, en afname van de kwaliteit van het aanbod. 
Wanneer leegstand aan de orde komt zullen selectiecriteria versoepeld worden, waarmee een averechts 
effect wordt bereikt.

Met dit totaalaanbod verlevendigt het Lambertus Zijlplein en treedt bevordering van de sociale cohesie 
op. De winkelfunctie en de openbare ruimte hebben onderling een versterkend effect. Naast de 
branchering moet geïnvesteerd worden in het verblijfsklimaat van het Lambertus Zijlplein, zodat het 
gebied qua openbare ruimte en voorzieningen aantrekkelijk en kindvriendelijk is. Zo noemt Albert Heijn 
als wens voor het plein bijvoorbeeld een verbetering van het aanbod (zoals de kwaliteit van de horeca), 
een sterker verblijfsklimaat en voorzieningen voor de kinderen uit de buurt (zoals speeltoestellen).

Gezien de lopende contracten zal het enige tijd duren voordat deze branchering daadwerkelijk 
zichtbaar wordt. De huidige leegstand biedt kansen om ondernemers uit de wijk naar het plein te 
trekken en het versnipperde aanbod in de wijk aan te pakken. Hierbij moet kritisch bekeken worden 
welke ondernemingen aansluiten op de beoogde branchering en in aanmerking komen voor verplaatsing 
naar het plein. De verwachte bevolkingsgroei is echter niet substantieel genoeg om een uitbreiding 
van het verkoopvloeroppervlak te adviseren. Bovendien zijn er meerdere winkelcentra op fietsafstand 
bereikbaar en blijft het Lambertus Zijlplein een functioneel (dichtbij en alles bij elkaar) winkelgebied 
waar uitbreiding naar verwachting economisch niet haalbaar is. De bevolkingsgroei en toename van de 
koopkracht kunnen naar verwachting in de toekomst wel verbetering van het aanbod tot gevolg hebben 
en de leegstand oplossen.

Aandachtspunten
De volgende aandachtspunten gelden als voorwaarden voor een positief advies bij het aantrekken van
nieuwe huurders. De opsomming geeft daarbij inzicht in de bedenkingen en risico’s die Stadgenoot moet
afwegen per object.

• De onderneming moet een goed businessplan hebben;
• De onderneming moet een lokale functie vervullen. De (potentiële) klanten moeten voornamelijk 

afkomstig uit de buurt zijn;
• De onderneming moet voldoende onderscheidend vermogen (toegevoegde waarde) hebben. De 

kwaliteit moet daarbij goed zijn. Heeft zijn uniciteit de kracht om voldoende (nieuwe) klanten 
aantrekken?;

• De onderneming moet levensvatbaar zijn op het plein;
• Het aanbod moet aanvullend zijn (niet concurrerend). Borg de exclusiviteit contractueel, 

waardoor de branchering gehandhaafd kan worden;
• Leegstand biedt een kans om te kunnen brancheren. Leegstand kan gezien worden als 

investering om het juiste aanvullende aanbod aan te trekken. Het afsluiten van een tijdelijk 
contract heeft als nadeel dat branchering op korte termijn niet kan worden toegepast. Sluit 
een eerste huurcontract af voor bepaalde tijd, zodat voor het einde van de eerste termijn de 
huurovereenkomst kan worden opgezegd, indien blijkt dat toch niet kan worden voldaan aan 
bovengenoemde voorwaarden.

Toets aanvragen aan bovenstaande punten alvorens een definitief besluit te nemen. Een strategie is om
deze punten te toetsen bij de betreffende ondernemer. Indien deze met passende antwoorden komt,
dan kan dit een bevestiging zijn van het vertrouwen in de onderneming. Is het tegenovergestelde het
geval of kunnen de genoemde risico’s niet gedekt dan is een negatief advies de conclusie.  
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Volgens de Leefbaarometer25 scoort een gemiddeld gebied in Nederland op de grens tussen ‘ruim 
voldoende en goed’. Het Lambertus Zijlplein scoort sterk onder de gemiddelde leefbaarheid in 
Nederland: een onvoldoende. Vier van de achterliggende dimensies dragen bij aan de lage score en zijn 
aandachtspunt voor het gebied. Het voorzieningenniveau scoort als enige dimensie positief. 

3.4 SWOT-analyse

Het Concept detailhandelsbeleid besteedt specifiek aandacht aan lokale uitdagingen en kansen 
in Amsterdam en deelt het gebied op in drie zones: de kernzone, centrumzone en stadszone. Het 
Lambertus Zijlplein valt binnen de stadszone, een gebied met veel gezichten. Naast problemen zoals 
leegstand en verloedering, bieden vernieuwde woongebieden en verbeterde verbindingen kansen voor 
dit gebied. Er zal meer differentiatie ontstaan in de planmatig ontwikkelde winkelgebieden. Hierbij 
zullen de wijkcentra zich vooral richten op de behoeften aan dagelijkse boodschappen en andere 
frequent benodigde artikelen. Het beleid zet in op versterking van de structuur van kansrijke wijkcentra. 
Aanloopstraten en winkelgebieden met langdurige winkelleegstand krijgen de mogelijkheid om de 
winkels om te zetten naar andere (economische) functies, zoals horeca of dienstverlening. Daarnaast 
wordt het aantal en type markten in de stad beter op elkaar afgestemd in navolging van het nieuwe 
detailhandelsbeleid.

In tabel 7 wordt aan de hand van de verzamelde input een overzicht gegeven van de sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen voor het winkelgebied Lambertus Zijlplein. Deze SWOT-analyse wordt in het 
volgende hoofdstuk als basis gebruikt voor de aanbevelingen aan Stadgenoot.

Sterktes Zwaktes

• Centrale ligging in de wijk Geuzenveld: 
dagelijkse boodschappen op korte afstand;

• Voldoende parkeergelegenheid;
• Goede bereikbaarheid per auto
• Eerste fase kwaliteitsimpuls openbare ruimte 

van het plein;
• Overzichtelijke opzet van het plein;
• Winkelaanbod gericht op dagelijkse 

boodschappen (aanwezigheid van supermarkt 
en speciaalzaken). Tevens trekkers;

• Ruim opgezet, overzichtelijk plein;
• Uniforme uitstraling.

• Beperkte voorzieningen;
• Leegstand;
• Matig onderhoud van openbare ruimte en 

bebouwing (woningen en bestrating moeten 
nog aangepakt worden);

• Slecht imago als vestigingsgebied voor 
bedrijven;

• Kleine winkelruimtes;
• Horeca laat te wensen over;
• Bereikbaarheid kan beter: openbaar vervoer 

binnen de Westelijke Tuinsteden is slecht 
verzorgd;

• Lage koopkracht in de wijk.

Kansen Bedreigingen

• Ontwikkeling van het Lambertus Zijlplein staat 
hoog op de agenda van het stadsdeel;

• Impuls door ParkStad: toename leefbaarheid 
en koopkracht;

• Dalende huurprijzen;
• Mogelijkheden uitbreiding horeca benutten;
• Oprichting bedrijveninvesteringszone (BIZ);
• Subsidiemogelijkheden;
• Investering door vastgoedeigenaren / 

woningcorporaties;
• Wooncarrière in de wijk is zeer gewenst;
• Branchering zorgt voor optimale binding 

met buurtbewoners (visie en strengere 
selectiecriteria).

• Algehele imago is verslechterd, zowel bij 
woningzoekenden als bij ondernemers;

• Concurrentie: veel winkelgebieden in de 
omgeving en ontwikkeling Centrum Nieuw-
West;

• Teruglopende populariteit als woongebied: 
middengroepen en stijgers in (woon)carrière 
trekken weg;

• Objectieve en subjectieve onveiligheid neemt 
toe;

• Eenzijdig aanbod van woningen en woonmilieus 
sluit niet aan op de vraag (teveel meergezins/
portiek/klein oppervlak/huurwoningen).

Afbeelding 12: Leefbaarometer Geuzenveld

signalen moet serieus worden omgegaan, aangezien het gebied te maken heeft met kapitaalarme 
bewoners die in grote mate afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Per auto zijn de A9, de A200 
en de Westrandweg (A5) binnen enkele minuten bereikbaar.

In het kader van de verbetering van de veiligheid en overvalgevoeligheid van het plein zijn fysieke 
maatregelen besproken voor de potentiële aanrijd- en vluchtroutes van overvallers. De politie heeft 
echter aangegeven dat het aanbrengen van fysieke maatregelen geen nut heeft. 

3.3.3 Parkeren

Geuzenveld biedt voldoende parkeergelegenheid. Echter, aan de buitenranden van blauwe 
zone-gebieden ervaren bewoners in Geuzenveld-Slotermeer overlast door hoge parkeerdruk. 
Veroorzakers zijn voornamelijk langparkeerders met een herkomst buiten de buurt de buurt met 
bestemming station Sloterdijk. Op drukke winkelmomenten, zoals tijdens de markt en op de 
zaterdagen is er sprake van parkeerdruk rondom het Lambertus Zijlplein.

   3.3.4    Leefbaarheid en veiligheid

Punt van aandacht zijn de veiligheidsindex en de onveiligheidsbelevingsindex. Het verbeteren van 
het veiligheidsgevoel van de bewoners staat hoog op de agenda.5 Het gevoel van veiligheid is vooral 
in Geuzenveld slecht en blijft achter ten opzichte van de objectieve veiligheid en overlast. In 2015 
is gestart met het Wijkpraktijkteam Lambertus Zijlplein, waarin verschillende organisaties onder 
regie van het stadsdeel samenwerken aan de thema’s schoon, heel en veilig. In 2016 vond een 
reeks overvallen plaats op Plein ‘40-‘45 en het Lambertus Zijlplein. Samen met ondernemers wordt 
gewerkt aan verbetering van de veiligheid.5 Het vergroten van de sociale cohesie in de buurt is een 
prioriteit, waarvoor wordt ingezet op uitbreiding en intensivering van de netwerken van bewoners 
rond buurthuiskamers, wijkondernemingen en Huis van de Wijk. Meer onderling contact leidt tot 
meer subjectieve veiligheid en een hogere buurtwaardering. 

Onder meer gezien de vele inbraken in het gebied is ook het verbeteren van de objectieve veiligheid 
prioriteit. Er is zowel aandacht voor de inbraakveiligheid als voor de verkeersveiligheid, door de 
inzet van fysieke maatregelen en betere sociale controle. Op het Lambertus Zijlplein wordt gewerkt 
met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Aanzienlijke leegstand van winkelruimtes kan een negatief 
effect hebben op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten. Het is voor het 
Lambertus Zijlplein dan ook zaak om zo snel mogelijk een adequate oplossing te vinden voor de 
leegstaande panden, en verdere leegstand te voorkomen. 

Leefbaarometer

Tabel 7: SWOT Lambertus Zijlplein
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AANBEVELINGEN 
Lambertus Zijlplein 
hart van de wijk
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• Stel een definitief ontwerp op voor de openbare ruimte van het Lambertus Zijlplein, met aandacht 
voor: een verlichtingsplan, een goede ontsluiting, een aantrekkelijke entree, aantrekkelijke gevels, 
logische looproute, zichtlijnen, bestrating, verkeersveiligheid, straatmeubilair en groen;

• Stel een onderhoudsplan op en zorg dat het plein fysiek op orde is en blijft;
• Start met compaan om onderling te communiceren over de input en inzet van alle partijen (zie 

paragraaf 4.5 over samenwerking en communicatie).
• Maak de ruimte meer uitnodigend door toepassing van groen. Hierbij valt te denken aan de plaatsing 

van plantenbakken en hanging baskets gelijkmatig verspreid over het gebied. Borging van het 
onderhoud is hierbij heel belangrijk (zie de eerder verwaarloosde hanging baskets). Nieuw-West staat 
bekend als een groen stadsdeel, maak gebruik van dit imago met een integraal vergroeningsplan.

2. Voeg sociale meerwaarde toe
Het winkelgebied van de toekomst is een sociale ontmoetingsplaats voor mensen, waarbij de 
totaalbeleving van belang is. Momenteel nodigt het Lambertus Zijlplein niet voldoende uit om er langer 
dan noodzakelijk te verblijven. De kwaliteitsimpuls die is gestart in 2016 vormt hiertoe een goede eerste 
aanzet.
• Creëer ontmoetingsplekken, naast de bestaande sociale voorzieningen, zoals het Huis van de 

Wijk. Stimuleer spontane ontmoetingen in de openbare ruimte door gezamenlijke acties (zie 
profilering en promotie), voeg horeca met terrassen toe (zie branchering en leegstand) en breid de 
zitgelegenheden uit met oog voor de zichtlijnen;

• Creëer een aantrekkelijke verblijfsruimte om de verblijfsduur van bezoekers te vergroten en de 
loop in het gebied te stimuleren (zie ontwerp openbare ruimte). Neem hierbij een voorbeeld aan 
het Mercatorplein in Amsterdam West. Hoewel het Mercatorplein niet een-op-een te vergelijken is 
met het Lambertus Zijplein vormt de ontwikkeling ervan toch een inspirerend voorbeeld. Dit plein 
was tot een paar jaar geleden een ongezellige en kale betonnen vlakte. Nu is het een levendige 
ontmoetingsplek, met een speelfontein en een aantal terrassen. Er worden regelmatig evenementen 
gehouden (markten, beachvolleybal, exposities, etc.). Het straatmeubilair en de zitobjecten zijn 
goed. De sociale veiligheid en sfeer zijn toegenomen. Bovenal trekt het plein een ander soort publiek 
en ondernemers aan. Om de levendigheid op het Lambertus Zijlplein te vergroten kan worden 
gedacht aan een speelfontein, extra groen, extra zitobjecten, tijdelijke exposities (bijvoorbeeld door 
lokale kunstenaars) en faciliteiten voor evenementen zoals stroomvoorziening.

3.  Verbeter de luifels
De winkelplint aan de oostzijde van het Lambertus Zijlplein is voorzien van luifels. Deze luifels, gemaakt 
van glazen panelen, vormen momenteel een beeldbepalend onderdeel van het plein. Op de luifels is 
de naam van het plein/winkelcentrum: ‘Lambertus Zijlplein’ aangebracht in grote rode letters en is een 
aantal foto’s van personen afgebeeld. Ook de winkelplint ter hoogte van de Vomar is voorzien van glazen 
luifels, maar de verticale beglazing - zoals aan de oostplint is gerealiseerd - ontbreekt hier.

Bij regenachtig weer biedt de luifel comfort aan de bezoekers van het plein, waardoor zij naar de 
winkelplint worden toegetrokken; bezoekers lopen er droog. Advies is om de luifels vanwege het 
Nederlandse klimaat en de aanzuigende werking op de winkels te behouden. Voor de luifels geldt een 
aantal aandachtspunten, waarbij verbetering mogelijk is:

• De winkels moeten goed zichtbaar zijn. Ook op afstand, aangezien het Lambertus Zijlplein een 
grote oppervlakte beslaat. Momenteel wordt het zicht op de winkeletalages en de reclame-uitingen 
belemmerd door de luifels. Het geheel doet gesloten aan.

• De luifels moeten een positief effect hebben op het veiligheidsgevoel. Een lichtplan kan hierbij 
uitkomst bieden en een oplossing zijn voor donkere plekken.

• Zorg voor goed onderhoud van de luifels. De aanblik van de luifels heeft effect op de beleving van de 
bezoekers.

• Versiering voegt belevingswaarde toe aan het plein. Echter, is het winkelgebied in hoofdzaak een 
boodschappenplein, waardoor beleving een nevenfunctie is en de andere aandachtspunten een 
grotere prioriteit verdienen. Het idee van stadsdeel Nieuw-West en Stadgenoot om de luifels te 
versieren met foto’s die de 180 nationaliteiten afbeelden die Amsterdam kent past bij de identiteit 
van de buurt. Bij het aanbrengen van versiering op de luifels ligt de prioriteit bij de zichtbaarheid van 
de winkels.

 Aanbevelingen 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste kenmerken van het Lambertus Zijlplein beschreven. 
Ook zijn de landelijke trends en de ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn. Op basis van alle 
input worden in dit hoofdstuk de aanbevelingen voor het Lambertus Zijlplein uiteengezet. Deze zijn 
onderverdeeld in de categorieën: openbare ruimte & veiligheid, branchering & leegstandsaanpak, 
bereikbaarheid & parkeren, profilering & promotie, en communicatie & samenwerking. 

Structurele inzet, betrokkenheid en samenwerking tussen ondernemers, Stadgenoot en andere 
eigenaren, gemeente en bewoners is onmisbaar om het Lambertus Zijlplein, met het oog op de 
toekomstbestendigheid, te voorzien van:

1. Een goede kwaliteit van de openbare ruimte;
2. Een goede veiligheid;
3. Een goede samenhang van winkels, horeca en andere voorzieningen;
4. Een goede bereikbaarheid;
5. Een goede marketing en promotie;
6. En een geoliede samenwerking: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Het Lambertus Zijlplein is in het detailhandelsbeleid aangewezen als concentratiegebied. Het 
wijkwinkelcentrum voorziet de wijkbewoner in de behoefte aan dagelijkse benodigdheden op korte 
afstand van de woning. Onder invloed van talloze ontwikkelingen is het begrip ‘vaste klant’ echter 
geen vanzelfsprekendheid meer. De gemeente helpt hierbij een handje door met haar beleid 
bijvoorbeeld geen nieuwe winkelfuncties in de wijk toe te staan en de concentratie van voorzieningen 
op het plein te stimuleren. De pandeigenaren investeren onder meer in vernieuwing en spreiding van 
de woningvoorraad. Een gegeven is dat het gebied momenteel slecht scoort op indicatoren zoals 
leefbaarheid en populariteit. Wordt de ontwikkeling op en in de omgeving van het Lambertus Zijlplein 
op zijn beloop gelaten, dan heeft het winkelgebied grote kans op negatieve ontwikkelingen zoals een 
toename in leegstand en verloedering, en afglijding tot no-go area. Dit rapport voorziet een kansrijk 
toekomstscenario voor het Zijlplein, wanneer onderstaande punten tot uitvoering worden gebracht.

4.1 Openbare ruimte & veiligheid

In 2016 is een herinrichting uitgevoerd van het centrale deel van de openbare ruimte op het 
Lambertus Zijlplein. Hiermee zijn de eerste stappen gezet om het Lambertus Zijlplein als verblijfsplek 
aantrekkelijker te maken. Ook is er aandacht voor de ontsluiting van het Lambertus Zijlplein met de 
woonbuurten in Geuzenveld, maar hiervoor is nog geen concrete maatregel gevonden. De tramhalte 
aan de Burgemeester Röellstraat vormt de entree van Geuzenveld en transformeert van een verlaten 
restruimte naar een goed en veilig bereikbare plantentuin met verblijfsfunctie. De subjectieve en 
objectieve veiligheid van het Lambertus Zijlplein en Geuzenveld scoren slecht vergeleken met andere 
winkelgebieden. Naast de aanpak van criminaliteit en overlast, wordt gewerkt aan een verhoging van het 
gevoel van veiligheid bij bewoners en ondernemers. Aan de hand van onderstaande aanbevelingen kan de 
openbare ruimte van het Lambertus Zijlplein, en daarmee het verblijfsklimaat, aantrekkelijker gemaakt 
worden.

Maatregelen:

1. Ontwerp de openbare ruimte als aantrekkelijk geheel
De openbare ruimte vraagt om maatwerk. Het is een multifunctionele ruimte die ter verfraaiing dient 
van de bebouwde omgeving en sturend werkt of ruimte biedt voor allerlei activiteiten. Het Lambertus 
Zijlplein doet groot en leeg aan, terwijl de kade aan de rand van het plein een goede sfeer heeft. De 
verbinding van het Lambertus Zijlplein met de omgeving kan beter. Bewoners vinden het geen prettige 
verblijfplaats, er is weinig reuring en sociale controle, en het plein is moeilijk vindbaar waardoor 
toevallige passanten uitblijven.
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• Denk mee met de behoefte van kwaliteitsvolle winkeliers, bijvoorbeeld wanneer zij vraag hebben naar 
meer vloeroppervlak. 

• Pas branchering op de markt toe. De markt en winkels versterken elkaar in het aantrekken van 
consumenten. De weekmarkt heeft bovendien een belangrijke toegevoegde waarde voor het 
Lambertus Zijlplein als ontmoetingsplaats. Kijk samen met de marktmeester naar het huidige 
aanbod van de weekmarkt op het Lambertus Zijlplein en de potentie om nieuwe doelgroepen 
(kapitaalkrachtige bewoners) aan te trekken. Breid de markt uit met een kwalitatief, passend aanbod 
en mogelijk foodtrucks. Sluit de looproute van de markt aan op de looproute langs de winkels.  
De indeling van de kramen is recent gewijzigd, maar deze voldoet nog niet aan de wensen van de 
ondernemers. Ook over de opstelling van de jaarlijkse markt lopen de meningen uiteen. Combineer 
een optimale verdeling van de marktkramen met een open uitstraling en behoud het zicht op de 
winkels (zie branchering en leegstandsaanpak).

4. Vul leegstand in
• Breng leegstaande panden actief onder de aandacht van makelaars en potentiële ondernemers. Dit 

laatste kan bijvoorbeeld via de Stadsloods van gemeente Amsterdam.
• Maak leegstaande objecten visueel aantrekkelijk. Denk aan bestickering, exposities van lokale 

kunstenaars of een pop-up invulling. 
• Pas een omzetgerelateerde huurprijs toe. In omringende landen wordt deze regeling al vaker 

toegepast dan in Nederland. Het Lambertus Zijlplein heeft te maken met kwetsbare ondernemers. 
Een deel van de ondernemers klaagt over de hoge huren en huurverhoging door Stadgenoot. Door 
een dergelijke regeling in te voeren hebben gebruiker en eigenaar een gezamenlijk belang bij een 
goede exploitatie.

• Stel een winkelfonds in voor Geuzenveld. Een winkelfonds is een stimuleringsregeling die subsidies 
verstrekt, bijvoorbeeld voor het bevorderen van verhuizingen van ondernemingen van niet-kansrijke 
(solitaire locaties) naar kansrijke locaties (Lambertus Zijlplein), van verhuizingen van detailhandel 
binnen het Lambertus Zijlplein, en van het opknappen en verfraaien van gevels. Het winkelfonds 
IJmuiden in de gemeente Velsen is op dat vlak een goed voorbeeld voor het Lambertus Zijlplein. 

4.3 Bereikbaarheid & parkeren

Geuzenveld heeft in de eerste plaats een woonbestemming. Met het oog op de woondruk in de 
stad, kan de wijk in de toekomst rekenen op nieuwe (kapitaalkrachtige) bewoners. De wijk en haar 
wijkwinkelcentrum Lambertus Zijlplein moeten optimaal bereikbaar zijn. Het Lambertus Zijlplein en 
haar omgeving zijn stedenbouwkundig gezien echter niet goed met elkaar verbonden. Bewoners 
ervaren het plein daardoor niet als een prettige verblijfsplek. Het centrum van Geuzenveld is moeilijk 
vindbaar vanaf de buurtverkeerswegen, zodoende komen er weinig toevallige passanten waardoor 
ondernemers potentiële omzet mislopen. In de avonduren zijn er weinig sociale ogen op straat en is 
er weinig reuring; dit draagt niet bij aan de sociale veiligheid. Door een rijweg rondom het plein aan te 
leggen wordt de omgeving van het plein beter ontsloten. De parkeerplaats aan de Nolensstraat biedt 
ruime parkeergelegenheid. Naast bereikbaarheid speelt de belevingswaarde van het Lambertus Zijlplein 
een grote rol. Voor een winkelgebied met een grote aantrekkingskracht zijn consumenten bereid meer 
moeite te doen. Op het gebied van bereikbaarheid en parkeren worden de navolgende maatregelen 
geadviseerd.

Maatregelen:

1. Informeer de consument 
• Realiseer duidelijke bewegwijzering. Breng op strategische locaties bewegwijzering aan richting het 

Lambertus Zijlplein. Wijs consumenten op de keuze om het Lambertus Zijlplein (winkels, restaurants, 
etc.) te bezoeken. 

• Zorg voor goede, aantrekkelijke informatie met betrekking tot de bereikbaarheid van het plein (offline 
en online). Zorg dat deze informatie ook via de ondernemers op het plein verkregen kan worden. 

2. Creëer een aantrekkelijke bereikbaarheid 
• Zorg voor een kwaliteitsvolle bereikbaarheid van het Lambertus Zijlplein voor automobilisten, 

fietsers, voetgangers en OV-reizigers. Denk hier aan: goede parkeervoorzieningen; aantrekkelijke 
wandelroutes en goede informatievoorziening; 

Kortom, advies is het luifelontwerp aan te passen, zodat de constructie de zichtlijn van de winkels niet 
langer belemmert en voor meer lichtinval zorgt.

Het verdient aanbeveling om de ondernemers van het plein te betrekken bij de verbeterslag van de 
luifels. Stel gezamenlijk een uniform kader op voor de reclame-uiting van de bedrijven die zich vestigen 
aan het plein. Denk hierbij aan: aantal, afmeting, kleurstelling, etc.. Een winkelstraatmanager is de 
aangewezen persoon om hierin een coördinerende rol vervullen.

De aanpak van de luifels kan als belangrijke investering worden opgenomen in het actieplan van de op 
te richten bedrijveninvesteringszone voor het Lambertus Zijlplein. Ondernemers en eigenaren hebben 
hierbij een gezamenlijk belang. 

4.2 Branchering & leegstandsaanpak

Branchering en de aanpak van leegstand zijn belangrijke instrumenten waarmee gestuurd kan worden 
op het aanbod en de voorzieningen van het Lambertus Zijlplein. Een 'goede' branchering kan leiden tot 
een grotere aantrekkingskracht en meer klanten, en dat is goed voor het winkelgebied en de directe 
omgeving. Het Lambertus Zijlplein kan als hart van de wijk blijven functioneren wanneer goed wordt 
ingespeeld op de ontwikkelingen aan de vraag- (consument) en aanbodzijde (ondernemer). Hierna volgen 
de aanbevelingen op het gebied van branchering en leegstandsaanpak.

Maatregelen:

1. Concentreer de winkels op het Lambertus Zijlplein
• Focus op het verplaatsen van ondernemers van solitaire locaties naar het Lambertus Zijlplein. 

Gezien de kwetsbaarheid van de gevestigde ondernemingen in Geuzenveld is het verkleinen van het 
versnipperde aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte algemene noodzaak. Een uitbreiding 
van het aanbod van het Lambertus Zijlplein is, onder invloed van de stadsvernieuwing op termijn 
kansrijk. Deze ontwikkeling biedt perspectief om de leegstand op te lossen.

• Verbeter de verbinding van het Lambertus Zijlplein met de winkelstrips aan de Sam van Houtenstraat 
en de Ruychaverstraat, zolang hier ondernemingen gevestigd zijn. 

2. Trek aanvullend aanbod en nieuwe concepten aan
• Zorg ervoor dat er op het Lambertus Zijlplein een volledig aanbod ontstaat dat aansluit op de vraag 

uit de wijk. Zoek (lokale) ondernemers met kwaliteit en overtuig hen van de voordelen van het plein. 
Denk aan een terras, betere (eigen) parkeermogelijkheden, en ruimte voor laden en lossen. Het 
aantrekken van nieuwe winkels en concepten vormt een uitdaging. Het Lambertus Zijlplein heeft 
potentie, maar het imago werkt vooralsnog averechts. De lage huurprijs per vierkante meter biedt 
kansen om ondernemers aan te trekken. Echter, geven deze cijfers ook aan dat het plein momenteel 
niet economisch sterk is. Voeg geen budgetwinkels toe zonder visie; wees selectief.

• Sta terrassen toe. Terrassen zorgen voor een levendig winkelgebied. De gemeente speelt hierin 
een rol bij het versoepelen van het vergunningenbeleid. Om overlast tegen te gaan moeten goede 
afspraken met de ondernemers gemaakt worden en moeten bewoners goed geïnformeerd zijn.

• Ga actief op zoek naar kwaliteitsvolle dag- en avondhoreca, zoals: koffiezaak, lunchcafé, ijssalon/
pannenkoekenhuis, pizzeria/pasta-restaurant en All you can eat. Bij voorkeur in combinatie met 
terras. De gemeente speelt een rol bij het wijzigen van de bestemming van panden en screening en 
monitoring van de onderneming.  

3. Pas branchering toe
• Sluit de branchering aan op de karakteristieken van het verzorgingsgebied. Breng in kaart wie de 

klant is en wie niet (dominante leefstijlen). De consument kan zijn/haar tijd efficiënt besteden op 
het Lambertus Zijlplein door de clustering van functies. Deze meerwaarde leidt tot verbondenheid 
en herhaalbezoeken. Borg deze kracht door met de branchering in te spelen op de klant en op 
de veranderende bevolkingssamenstelling in de wijk. Het Lambertus Zijlplein lijkt gebaat te zijn 
bij een aanvulling van de volgende branches: dagelijkse boodschappen (kaas, delicatessen, toko), 
boekhandel (Bruna), gemakswinkel (Primera), beauty, gecombineerde dag- en avondhoreca en een 
laagsegment keten.
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veryuppen en Nieuw-West - met haar vele gezichten - komt steeds meer in beeld als gebied met 
ontwikkelingsperspectief (waaronder de Sloterplas en omgeving). Het gebrek aan kennis van de 
bezienswaardigheden van Nieuw-West zit het stadsdeel in de weg. Zoek de samenwerking op met 
Amsterdam Marketing en lift mee op de promotionele kracht van evenementen zoals 24H/Ontdek je 
stad en de buurtencampagne. 

4.5 Samenwerking & communicatie

Ook voor de toekomst van het Lambertus Zijlplein is samenwerking van groot belang. In veruit de 
meeste winkelgebieden in Amsterdam zijn de ondernemers verenigd in een ondernemersvereniging of 
een daarmee vergelijkbare vorm (zoals pré KVO, stichting, incidenteel). Het feit dat er inmiddels bijna 
50 bedrijveninvesteringszones in Amsterdam bestaan, waarin de ondernemers en/of eigenaren zijn 
verenigd, toont aan dat deze partijen volop investeren in de ontwikkeling van hun winkelgebied. 

Voor het Lambertus Zijlplein bestaat er nog geen structureel samenwerkingsverband van ondernemers 
en eigenaren. De communicatie en samenwerking tussen de ondernemers, de vastgoedeigenaren 
(waaronder Stadgenoot), de gemeente en de overige stakeholders laat te wensen over. Ondernemers 
uiten hun onvrede over de samenwerking met het stadsdeel. Vanuit de gemeente en eigenaar 
Stadgenoot is er de wil om de overige partijen te betrekken bij de plannen en investeringen voor 
het Lambertus Zijlplein. Echter, in de uitvoering kan de afstemming worden verbeterd. Het is in zijn 
algemeenheid belangrijk dat de ondernemers het gevoel krijgen dat zij serieus worden genomen, 
dat ze gehoord worden en dat er iets met hun input (die regelmatig wordt gevraagd) gedaan wordt. 
Daartegenover staat dat er een belangrijke taak voor de ondernemers en eigenaren is weggelegd om 
zich te verenigen als collectief. Op het vlak van samenwerking en communicatie kunnen onderstaande 
maatregelen de daadkracht van de stakeholders vergroten.

Maatregelen:

1. Onderteken een ambitieverklaring
• Een goede start van de inzet en samenwerking is belangrijk. Dit zorgt niet alleen voor enthousiasme, 

maar zorgt tevens voor het managen van verwachtingen. Met een ambitieverklaring committeren alle 
partijen zich aan de uitvoering van het afgesproken pakket aan maatregelen. Het is daarbij belangrijk 
dat de maatregelen te allen tijde door alle partijen gedragen worden. Uitgangspunt hierbij moet zijn 
‘mogelijk maken’ en ‘communiceren’. Het succes of falen van de inzet voor het Lambertus Zijlplein is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle samenwerkende partijen.

2. Richt een BIZ op voor ondernemers en eigenaren
Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of 
vastgoedeigenaren samen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het 
bezoekersklimaat. Bijvoorbeeld door gezamenlijk tijd en geld te steken in het veiliger en aantrekkelijker 
maken van hun bedrijventerrein, winkel- en/of horecagebied of door gezamenlijk te investeren in online 
en offline promotie en marketingactiviteiten. Iedereen draagt financieel bij waardoor de kosten per 
ondernemer en/of vastgoedeigenaar relatief laag blijven. Ook is er voor een langere periode (maximaal 
vijf jaar) meer budget beschikbaar, wat een positief effect heeft op de slagkracht en de continuïteit. 
• Op basis van een informele draagvlakpeiling hebben de ondernemers van het Lambertus Zijlplein zich 

medio 2017 positief uitgesproken over de oprichting van een BIZ voor het winkelgebied. Dit traject 
wordt in 2018 voortgezet, waarbij de ambitie is om samen met de eigenaren van het commercieel 
vastgoed een BIZ te realiseren voor het Lambertus Zijlplein. Een BIZ is geen doel op zich, maar een 
middel om samen te investeren. De ambities voor het Lambertus Zijlplein vragen om een integrale 
aanpak en een brede samenwerking. Naast de inhoudelijke meerwaarde en diversiteit aan activiteiten 
waarin kan worden geïnvesteerd, heeft een gecombineerde BIZ (ondernemers en eigenaren 
verenigd) ook andere voordelen: er ontstaat een structurele samenwerking tussen ondernemers 
en eigenaren, en daarmee ook een stevige gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam. Een 
samenwerkingsverband waarin álle vastgoedeigenaren en álle gebruikers zijn vertegenwoordigd 
vormt daarmee een solide basis voor het aanjagen van de actiepunten en voor andere toekomstige 

• De eindhalte van tram 13 vormt de entree tot het Lambertus Zijlplein en de wijk Geuzenveld. Zorg 
voor veilige wandelroutes die het plein en de wijk met elkaar verbinden;

• Onderzoek de mogelijkheden om een pendelbusje in te zetten om de verbinding van de omgeving 
met het Lambertus Zijlplein te vergroten. Denk ook aan een verbinding met de andere wijkcentra in 
de omgeving;

• Bezoekers van het Lambertus Zijlplein hebben vanaf de Nolensstraat via de doorgang tegenover de 
Leenhofstraat toegang tot het plein, of moeten om de plint heen lopen. De uitstraling van de steeg is 
verbeterd door de toepassing van mozaïek. Maak de route om de plint heen aantrekkelijker en zorg 
dat de doorgang aantrekkelijk blijft.

4.4 Profilering & Promotie

In de citymarketing van Amsterdam wordt Nieuw-West gepositioneerd als een gebied met vele 
gezichten, waar wonen, werken en recreëren samen komen. In deze ‘branding’ wordt weinig aandacht 
besteed aan het lokale detailhandelsaanbod. De waardering van Amsterdamse inwoners voor het 
winkelaanbod van het Lambertus Zeilplein is gemiddeld. De waardering voor de horeca is onvoldoende, 
en de waardering voor de winkelomgeving op diverse andere onderdelen is ook onvoldoende. Naast 
fysieke maatregelen die de aantrekkelijkheid van het plein kunnen vergroten, is het van belang invloed 
uit te oefenen op de perceptie van de consument. Het Lambertus Zijlplein laat momenteel economische 
kansen liggen, doordat er geen duidelijke profilering voor het gebied is vastgesteld. De wijkbewoners 
mogen trotser zijn op hun wijkwinkelcentrum. Met de maatregelen die al zijn ingezet (stadsvernieuwing, 
kwaliteitsimpuls, wijkpraktijkteam, etc.) ontwikkelt het gebied de goede kant op. De verwachting is 
dat de trots van de wijkbewoners de komende jaren zal groeien. De volgende aanbevelingen bieden 
handvaten om het Lambertus Zijlplein binnen het gebied Geuzenveld te profileren en hieraan de juiste 
promotie te koppelen.

Maatregelen:

1. Gebruik het plein als evenementenlocatie 
• Breid het aantal activiteiten en evenementen op het plein uit. Hiervoor is in de eerste plaats een 

organisatiegraad nodig (zie ‘Richt een BIZ op’). Zoek hiervoor de samenwerking op met partijen zoals 
de bibliotheek, festivalorganisatoren, foodtrucks en horeca. Organiseer naast een aantal buurt-
overstijgende evenementen op regelmatige basis kleinschalige acties en evenementen om het plein 
te verlevendigen. Denk hierbij aan kinderactiviteiten (theater, muziek, dans, voetbal, springkussen, 
etc.), gezien het hoge percentage gezinnen in de buurt. Neem permanente faciliteiten voor de 
evenementen op in het ontwerp van het plein (zie 4.3 ‘Openbare ruimte & veiligheid’).

2. Maak een sterk merk van het Lambertus Zijlplein
Branding is het creëren van een unieke en onderscheidende merkbeleving bij een of meer doelgroepen, 
die gekoppeld is aan een product, dienst, overtuiging, bouwwerk, persoon, organisatie of gebied. Onder 
streetbranding wordt het branden van een (winkel)straat of gebied verstaan. Een streetbrand is dus een 
geheel van samenhangende beelden, gevoelens en gedachten die regelmatige bezoekers en klanten 
exclusief aan een winkelstraat- of gebied koppelen. Met een positief en onderscheidend streetbrand 
wordt de aantrekkingskracht en de herkenbaarheid van een winkelstraat of –gebied vergroot en 
versterkt. Een goed streetbrand helpt daardoor nieuwe klanten aan te trekken, bestaande klantrelaties 
te versterken en klantloyaliteit te vergroten.
• Start een streetbranding-traject voor het Lambertus Zijlplein. Voor een effectief streetbranding-

traject is een ondernemersvereniging wenselijk. Het brand wordt namelijk in samenwerking met 
alle betrokken ondernemers (en eigenaren) ontwikkeld en moet door hen als één merk uitgedragen 
worden voor een krachtige uitwerking. Een reservering van financiële middelen is noodzakelijk om 
het brand te kunnen vertalen naar concrete activiteiten en resultaten. Denk aan de uitvoering van 
een communicatieplan en evenementenkalender, gezamenlijke advertenties, folders, spaaracties, 
etc..

• Sluit aan bij stedelijke evenementen en marketingcampagnes. De grenzen van de populariteit 
van Amsterdam worden steeds verder verlegd. Het centrum is te vol, de gebieden binnen de ring 
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6. Maak gebruik van subsidies
• Er bestaan verschillende subsidieregelingen voor BIZ-gebieden in stadsdeel Nieuw-West. Momenteel 

maakt het Lambertus Zijlplein geen gebruik van deze stimuleringsregelingen voor winkelgebieden, 
aangezien er geen rechtsvorm voor samenwerking bestaat. Vraag voor het Lambertus Zijlplein 
in 2018 in ieder geval de volgende subsidies aan: Oprichten bedrijveninvesteringszone (BIZ), 
Straatmanagement, Gebiedsbranding, en Gebiedsgebonden ondernemersinitiatieven. Let op: voor 
toekenning van sommige subsidies is co-financiering vereist.

7. Maak gebruik van de gereedschappen van de gemeente
• De gemeente heeft op diverse manieren invloed op het Lambertus Zijlplein. Zij kan met haar 

publiekrechtelijke instrumenten sturen op zaken als functiebehoud en het aantal vierkante meters 
per functie. Bovendien kan zij erfpachtcontracten, huurcontracten en andere overeenkomsten 
afsluiten. De stimuleringsmaatregelen van de gemeente Amsterdam bestaan uit diverse subsidies 
voor ondernemersverenigingen. Ook met randvoorwaardelijke instrumenten en beleid kan de 
gemeente invloed uitoefenen, bijvoorbeeld op horeca, bereikbaarheid, parkeren, laden en lossen, 
inrichting van de openbare ruimte, uitstallingen en duurzaamheid. 

4.6 Vervolgstappen

Dit adviesrapport biedt Stadgenoot concrete handvatten om het Lambertus Zijlplein te versterken. 
De keuzes voor Stadgenoot zijn uiteen gezet in een lange lijst van maatregelen. Het rapport biedt 
belangrijke aanknopingspunten voor Stadgenoot om aan ondernemers en bezoekers van het plein voor te 
leggen, hun ervaringen op te halen en de keuzes te onderbouwen. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om onder bezoekers te peilen welke voorzieningen zij missen in het gebied. Voor een succesvolle 
toekomst van het Lambertus Zijlplein ligt de nadruk op het inspelen op de vraag van de consument en de 
ondernemer: het creëren van sociale meerwaarde en maatwerk voor de commerciële ruimtes.

Eerste stap voor Stadgenoot is het vaststellen van haar ambitieniveau voor het Lambertus Zijlplein. 
Door een visie te formuleren kan het toekomstperspectief voor het plein in de juiste context geplaatst 
worden. Juist beleid kan daardoor veel opleveren en grote financiële investeringen overbodig maken.

Graag bespreekt Stad & Co de vervolgstappen met Stadgenoot. Het is belangrijk dat alle betrokken 
partijen hun ambities uitspreken, zodat er in gezamenlijkheid gewerkt gaat worden aan concrete 
verbeteringen. In voorbereiding op de vervolgaanpak staat er al een enquête klaar voor ondernemers en 
bezoekers/buurtbewoners om input uit de dagelijkse praktijk op te halen en de maatregelen hieraan te 
spiegelen. 

Het Lambertus Zijlplein is een gebied met potentie, maar er is qua samenwerking, uitstraling en vraag en 
aanbod nog een hoop te winnen.

ontwikkelingen op en rondom het Lambertus Zijlplein. De exacte organisatievorm komt voort uit 
de gezamenlijke doelen en ambities van de samenwerkende partijen. De gemeente stelt subsidies 
beschikbaar waarmee professionele ondersteuning kan worden ingehuurd om een BIZ op te richten 
en te begeleiden in de uitvoering. Een zorgvuldig proces zorgt voor maximaal draagvlak en een 
toekomstbestendige samenwerking. 

3. Stel een winkelstraatmanager aan
• Professionalisering is voor het Lambertus Zijlplein een belangrijke voorwaarde om continuïteit van 

de maatregelen te waarborgen. Des te meer vanwege de ingewikkelde opgave die het Lambertus 
Zijlplein tegemoet gaat om haar toekomstbestendigheid te verzilveren. Voor de professionele 
ondersteuning van de ondernemers en eigenaren wordt naast de oprichting van een BIZ als 
rechtsvorm geadviseerd een winkelstraatmanager aan te stellen. Deze persoon treedt op als 
linking-pin: hij/zij is neutraal, werkzaam voor het collectief en stelt zich op als de schakel tussen de 
gebruikers en eigenaren binnen de BIZ en tussen de BIZ en andere betrokken partijen. Voorbeelden 
van activiteiten van de winkelstraatmanager zijn: adviseren van het bestuur, vraagbaak zijn voor alle 
ondernemers en eigenaren, helpen bij professionalisering van de stichting, betrokken zijn bij de 
totstandkoming van gebiedsagenda en gebiedsplan, praktische ondersteuning bieden rond diverse 
thema’s (visieontwikkeling, branchering, leegstand, beheer en openbare ruimte, bereikbaarheid, 
veiligheid, promotie, branding en marketing, evenementen, etc.), bevorderen van samenwerking 
intern en extern, aanvragen en verantwoorden van subsidies, en het aanvragen van vergunningen. 

5. Werk samen aan schoon, heel en veilig met compaan
• Inwoners van Amsterdam voelen zich binnen de stad het meest onveilig in Geuzenveld. Het gebied is 

inbraakgevoelig en ervaart veel jeugdoverlast; de cijfers verslechteren zelfs. Zet sociale projecten op 
en voort die de veiligheid verbeteren.

• Neem de geluiden uit de buurt serieus. Communiceer met de ondernemers en bewoners over de 
afhandeling van meldingen. 

• Op het Lambertus Zijlplein werken ondernemers, gemeente, politie, brandweer, en andere 
stakeholders samen aan de thema’s schoon, heel en veilig met behulp van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. De toepasbaarheid van het KVO kent landelijk wisselende geluiden vanuit de 
winkelgebieden die met het KVO werken. Een aantal winkelgebieden heeft aangegeven het KVO als 
log (bureaucratisch) en tijdsintensief te ervaren. Het instrument compaan biedt een alternatieve 
vorm van samenwerking op het gebied van binnenstedelijke veiligheid en aantrekkelijkheid. De 
verschillen tussen compaan en KVO laten zien, dat compaan een praktisch instrument kan zijn voor 
het Lambertus Zijlplein:  

Onderdelen KVO Compaan

Landelijk eigenaarschap CCV De vereniging is zelf eigenaar
Audits (schouw) Verplicht Niet verplicht
Procesafspraken Relatief strakke procesafspraken 

– waaronder  veiligheidsanalyse 
met zeer uitgebreide vragenlijst/ 
enquête (100 vragen)

Sterk op de inhoud. Gericht op 
DOEN en minder op het proces. 
Een korte vragenlijst volstaat 
hierbij.

Certificering Door extern bureau (Kiwa) Door eigen samenwerkings-
verband  (Compaan)

Online communicatie Geen tool aanwezig Online communicatieplatform 
Chainels als tool

Thema’s Schoon - Heel - Veilig Meer dan alleen Schoon – Heel – 
Veilig. Bijvoorbeeld ook promotie 
en marketing

• Stimuleer het gebruik van het online communicatieplatform Chainels als het primaire 
communicatiekanaal van de BIZ Lambertus Zijlplein en houd in de communicatie rekening met de 
taalachterstand en gebrekkige digitale vaardigheden van een aantal ondernemers.
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