Frederikstuin

groen stil educatief slim en duurzaam
Visie Frederikstuin: hoge gedeelte van de voormalige school met woningen, het lage gedeelte met maatschappelijke functie en tuinen met urban farming

Een proeftuin met duurzaamheidslab
aan het Vondelpark.
In een verstopt stukje van de stad ligt een geheime tuin. De bijna
2500 m2 grond is in eigendom van het ROC en andere partijen,
onder welke de gemeente Amsterdam. Er is een aanvraag ingediend om de maatschappelijke bestemming van de bebouwing op
deze grond te wijzigen zodat er woningen op gebouwd kunnen
worden.
Een initiatief van buurtbewoners en andere betrokkenen
heeft hiervoor een alternatieve visie ontwikkeld. Deze bijzondere
plek in West met unieke kwaliteiten mag niet verloren gaan ten gunste van de ‘happy few’. Amsterdam is van iedereen.
De visie bestaat uit drie delen:
1. De maatschappelijke bestemming van de laagbouw van het voormalig schoolgebouw blijft behouden. In dit lage gedeelte kunnen
diverse maatschappelijke functies komen, zoals een duurzaamheidslab, een zorgtuin, educatieve activiteiten en een kleinschalige
buitenschoolse kinderopvang.
2. De gehele binnentuin (met verschillende eigenaren) wordt als
één geheel ontworpen en wordt functioneel verbonden met de laagbouw. In deze binnentuin worden buurttuinen, faciliteiten voor educatie, kinderyoga, stads(zorg)landbouw en stilteplekken gemaakt.
Deze maatschappelijke functies zullen overdag actief zijn. ‘s Avonds
en in het weekend, zoals reeds 100 jaar, is dit gebouwdeel gesloten
en is de binnentuin weer een stille groene oase die toegankelijk is

voor buurtbewoners.
3. In de hoogbouw van het voormalig schoolgebouw wordt de
bestemming van maatschappelijk gewijzigd naar wonen. Hier
kunnen 12 appartementen in gemaakt worden. Zo behoud je het
maatschappelijke karakter van gebouw en binnentuin zoals dat in
dit stukje stad al lang en goed functioneert, worden er woningen
toegevoegd en blijft het plan financieel aantrekkelijk voor zowel het
ROC als de ontwikkelaar.
Het terrein is een kans voor West. In samenwerking met bijv. Waternet en Deltares kunnen technische innovaties worden toegepast om
waterberging voor stadsdeel West mogelijk te maken. Door de toepassing van meer groen in tuinen en op daken kan de luchtkwaliteit
van de Overtoom worden verbeterd. Door slim samen te werken met
de ontwikkelaar, de gemeente, omwonenden en bedrijven kan heel
veel kwaliteit gecreëerd worden. Groen, stil, educatief, technisch
slim en duurzaam.
Behalve een visie op lange termijn hechten we veel waarde aan
wat er op korte termijn al kan gebeuren: deze visie heeft een
stappenplan om vandaag al kwaliteit te halen uit het terrein samen
met omwonenden en bedrijven in een win-win-win situatie. Laat dit
stukje stad niet leeg staan. Maak van deze plek die groene oase.
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Schematische weergave project Pierra
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1a. 8 woningen lage gedeelte voormalig schoolgebouw
1b. 12 woningen hoge gedeelte voormalig schoolgebouw
2a. Privé tuinen op voormalig schoolplein bij nieuwe
woningen
2b. Privé tuinen aan Vondelpark
3. Groen gebied behorende bij project Pierra
4. Ruimte behorend bij project Pierra t.b.v. verkeer/
recht van overpad
5. Buitenspeelplaatsen kinderdagverblijf Dromelot
6. Grond van verschillende eigenaren waaronder de
Gemeente Amsterdam.
De stippellijnen zijn routes voor bestemmingsverkeer,
recht van overpad t.b.v. laden en lossen en veiligheidsdiensten.

Project Pierra

20 woningen, privé tuinen en weggegooide ruimte
overzicht van het plan zoals het is ingediend juni 2014

Woningbouw als roofbouw.
Het project van Pierra voorziet in het maken van 20 woningen
in het luxe segment. Het hoge gedeelte (1b) van het voormalige
schoolgebouw wordt gerenoveerd t.b.v. 12 woningen. Het lage
gedeelte (1a) van de voormalige school en de gymzaal worden
gesloopt. Binnen ongeveer dezelfde contouren worden 8 luxe woningen gebouwd.

ROC
Ontwikkelaar

Dat betekent een project met een opbrengst voor een doelgroep
van 1x ROC, 1x ontwikkelaar en 20 x eigenaren, aldus 22 partijen.
De woningen in het lage gedeelte krijgen private tuinen op het binnenterrein ofwel het voormalige schoolplein. Dit is onzes inziens
een fout: door deze lage gebouwen van bestemming te wijzigen en
de tuinen privé te maken zal alle overige ruimte die bij het binnenterrein hoort weggegooide ruimte worden. Ruimte waarvan niemand weet van wie deze ruimte is, wie er verantwoordelijk voor is
en wat ermee kan of mag. Versnipperde en weggegooide ruimte,
weggegooide kansen. Meer dan 1200 m2 terrein. Dat is tweemaal
het gehele oppervlak van het Blauwe Theehuis en alle terrassen.

20 Toekomstige eigenaren
Afb. Schema aantal belanghebbenden project Pierra

Daarnaast zal het wijzigen van de functie van maatschappelijk naar
wonen ook betekenen dat het binnenterrein geen stille periodes
meer zal hebben. Dat is een grote achteruitgang van kwaliteit voor
de omwonenden. Een deel van het terrein is gemeentelijke grond.
Grond met heel veel kansen, mits gecombineerd met de juiste
bestemming.
Gevraagd naar zijn mening concludeerde professor Vincent van
Rossem, architectuur historicus van Amsterdam, dat het plan
om woningen te bouwen op het binnenterrein gekenschetst kan
worden als roofbouw.
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Schematische weergave visie Frederikstuin
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1. Maatschappelijke bestemming in het laagbouw
gedeelte van het voormalig schoolgebouw.
2. 12 woningen in het hoge gedeelte van het voormalig
schoolgebouw.
3. Privé tuinen op voormalig schoolplein bij nieuwe
woningen.
4. Buitenspeelplaatsen Kinderdagverblijf Dromelot.
5. Eén geheel van een groene binnentuin functioneel
verbonden met de laagbouw van het voormalig
schoolgebouw.
6. Plekken allerlei: stilteplekken, meditatiehoeken, een
stille wandelroute, grasveldje, een bijenvriendelijke
bloemenroute, educatieplekken, waterberging, moestuinbakken, etc.etc.
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De stippellijn is één route t.b.v. bestemmingsverkeer,
recht van overpad, laden en lossen en veiligheids
diensten.
Maak afspraken over de rijrichting, laad- en
lostijden i.v.m. veiligheid van de vele kleine kinderen
van het kinderdagverblijf. Maak geen harde weg,
maar bijvoorbeeld een pavée gazon: een groene weg.

Visie Frederikstuin

12 woningen, maatschappelijke functies en tuinen

voorstel visie van omwonenden en bedrijven

Een tuin in Amsterdam.
De unieke kwaliteit en drager van het plan is de enorme binnentuin. Deze binnentuin is in de huidige situatie niet één geheel. Niet in
functie en niet in eigendom. En tot nu toe wist niemand goed wat te
doen met de reststukken grond. Met de losse delen kun je ook niet
veel: het werd reeds aangeboden aan bewoners voor een grotere
tuin, het werd door de gemeente en de ontwikkelaar aangeboden
aan bedrijven: maar zonder duidelijke visie of afsluitbaarheid is het
lastige grond die moeilijk te beheren valt.
Deze visie wil de kwaliteit van deze tuin weer in ere herstellen voor
de 600 omwonenden, de buurt en bezoekers door middel van drie
stappen:

ROC
Ontwikkelaar

12 Toekomstige eigenaren

1. Het behouden van de maatschappelijke functie in de laagbouw
van het voormalig schoolgebouw;
2. Het maken van 12 woningen in de hoogbouw van het v oormalige
schoolgebouw;
3. Het maken van één grote verbonden binnentuin.
Deze kwaliteiten kunnen alleen tot wasdom komen door de
maatschappelijke bestemming te handhaven en samen te werken
met alle partijen. Gemeente, ROC, ontwikkelaar, buurtbewoners,
experts, bedrijven en gebruikers. Er is heel veel enthousiasme
onder de vele partijen: geef hen die kans deze unieke plek te laten
ontstaan.

600 omwonenden en bedrijven
Afb. Schema aantal belanghebbenden visie Frederikstuin
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Visie Frederikstuin

12 woningen

ruime appartementen met uitzicht op het Vondelpark
in de hoogbouw van het voormalige schoolgebouw

12 appartementen.
In de hoogbouw van het voormalige schoolgebouw komen 12
appartementen met uitzicht op het Vondelpark, allen toegankelijk vanaf de Zocherstraat.
De appartementen op de begane grond krijgen een privé
tuin aan het Vondelpark. Het worden ruime woningen in het
hogere segment.
Een aandachtspunt is de parkeervoorziening voor deze
woningen. In het huidige plan van Pierra is een parkeergarage
voorzien in de Zocherstraat.
De appartementen hebben toegang tot de centrale
binnentuin. Hier kunnen (buiten)fietsenstallingen opgenomen
worden. Het laden en lossen per auto of verhuizen per
vrachtwagen kan uitsluitend via de Zocherstraat en niet (zoals
in het huidige project van Pierra) via de binnentuin.
Afval e.d. dient inpandig opgelost te worden of de woningen dienen gebruik te maken van de huidige ondergrondse
containers op straat.
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Visie Frederikstuin

Duurzaamheidslab

zorg, onderwijs of kleinschalige bso
in de laagbouw van het voormalige schoolgebouw

Maatschappelijke functie.
In de laagbouw van het voormalige schoolgebouw komt een
maatschappelijke functie. Belangrijk is een maatschappelijke functie met een duurzame visie:
Duurzaam in de zin van goed zorgen voor jezelf, voor je omgeving,
de natuur en de buurt. Bewust.
Er kan van alles: een onderwijsinstelling, een kleinschalige bso,
zorgfuncties of een duurzaamheidscentrum. Functies die baat
hebben bij de buitenruimte en hier actief gebruik van maken.
Noodgedwongen kan dat in Amsterdam heel vaak niet: nu kan het
wel. Zorg dat er een partij komt die hiervan expliciet gebruik maakt.
Door een maatschappelijke functie hier te plaatsen die verbonden
wordt met de buitenruimte, maak je een plek. Veranker je het
groen met de gebouwen.
Zorg ervoor dat het een functie is met een dagprogramma. Actief
overdag, stil en verlaten ‘s avonds en in het weekend. Dan is de
binnentuin weer stil, hebben omwonenden (en dieren) rust en stilte
én is er een lagere parkeerdruk in de avonduren.
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Visie Frederikstuin

Frederikstuin

grote gemeenschappelijke binnentuin

transforamtie van het schoolplein en omliggende tuinen tot groene oase

Proeftuin.
De gehele binnentuin grenzend aan het lage gedeelte van het
voormalige schoolgebouw, het kinderdagverblijf Dromelot, de
tuinen van omwonenden en het Vondelpark wordt een proeftuin.
Eén grote verbonden tuin.
Maak verbindend groen: tuinen, moestuinen, bloemenroutes,
stadslandbouw en stilteplekken. Maak groene eilanden met
onderwijsplekken voor kinderen. Organiseer activiteiten in het

groen voor ouderen. Maak een duidelijke en veilige route - mede
met het oog op de vele kleine kinderen van het kinderdagverblijf die nodig is voor laden en lossen, de veiligheidsdiensten of recht
van overpad, zonder dat het alleen maar ‘straat’ wordt.
Zorg dat elementen die nodig zijn, zoals fietsenstallingen of
opstelplaatsen voor de brandweer geintegreerd worden o
 ntworpen
en niet als losse elementen ergens worden geplaatst. Koester de
oude bomen, zorg dat deze voldoende ruimte krijgen om behouden
te blijven. Maak groene voorzieningen om het geluid zo goed
mogelijk te dempen of absorberen. Geef omwonenden een rol in
gebruik en beheer door het maken van stadstuinen en m
 oestuinen.
Gebruik technische innovaties om water te kunnen bergen op de
momenten dat er zware regenval is en het rioleringssysteem is
overbelast. Gebruik de kennis van partijen om de luchtkwaliteit op
de Overtoom te verbeteren.
Door samenwerkende expertise is deze tuin een proeftuin waarin
heel veel kansen en kwaliteiten liggen.
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Fase 1 - Visie lange termijn

Ontwikkelen van sterke visie met een meerwaarde voor alle betrokkenen
tijdsspanne: lange termijn
De schoolgebouwen in de Zocherstraat staan er al langer dan
100 jaar. De plek functioneert ook al 100 jaar goed.
Denk er dan ook goed over na of verandering ook verbetering is.
De gebouwen en het terrein op deze unieke plek in Amsterdam
hebben ongelooflijk veel potentie die er nu niet uit wordt gehaald:
sterker nog, de plannen die er zijn maken de plek kapot tot verder
dan haar perceelsgrenzen.
Een deel van het binnenterrein is gemeentelijke grond. Maak een
visie die recht doet aan de historie van deze unieke binnentuin.
Maak een plan dat meerwaarde creëert voor de ontwikkelaar,
de gemeente, de plek, de omwonenden, de buurt en de stad.
Ontwikkel een solide businesscase. Zorg dat deze bijzondere
plek haar unieke karakter ten volle benut.
De plek kan oplossingen hebben voor problemen die op
stadsniveau spelen: kennisdeling en educatie op het gebied
van duurzaamheid, vergroening van west, vergroenen van de
Overtoom, verbeteren van luchtkwaliteit, verbeteren van waterberging, het maken van een groot postzegelpark.

Stappenplan

veel partijen, neuzen en betrokkenen
het creeeren van een win-win-win situatie

Fase 2 - Snelle herbestemming

Renoveren van hoge gedeelte ten behoeve van woningbouw, snelle herbestemming van laagbouw in combinatie met binnentuin
tijdsspanne: 6-12 maanden
Het maken van een goede visie in samenwerking met alle partijen,
de procedures doorlopen en realiseren kost tijd. Het duurt al gauw
een paar jaar. Kostbare tijd die je kunt inzetten voor het maken van
identiteit en karakter.

Een bestemming in de goede richting kan zijn: een
duurzaamheidscentrum

voor
informatie,
educatie,
kruisbestuiving: alles op het gebied van duurzaamheid voor
particulieren, gemeente en bedrijven.

De elementen waar alle partijen het over eens zijn zouden niet
langer op zich moeten laten wachten dan nodig: daar heeft
niemand baat bij. Als je als tussenoplossing de gebouwen door
middel van een snelle transformatie alvast een bestemming in de
goede richting geeft kan dat een win-win situatie opleveren voor
alle partijen.

Het verstrekken van technische informatie: zonnepanelen, windenergie, groene daken, isolatie, fiscale randvoorwaarden, subsidies, educatie voor kinderen. Een auditorium
voor v oorlichting voor scholen en buurtbewoners, een expo
ruimte met toepassingen voor bezoekers, een infobalie voor
Amsterdammers.
Deze bedrijven hebben niet alleen een binnenruimte nodig
maar ook een buitenruimte om te laten zien wat ze doen,
onderzoeken of kunnen. Groene daken, waterberging,
zonnepanelen en alle andere mogelijke toepassingen op het
gebied van duurzaamheid.

Splits het plan in twee delen: Maak een start met het renoveren
van de hoogbouw en maak daar de 12 woningen in. Sloop de
bouwvallige en brandgevaarlijke gymzaal. Geef de laagbouw

een snelle herbestemming binnen de huidige maatschappelijke
bestemming door deze leegstaande gebouwen een tijdelijke
invulling te geven in combinatie met het ontwikkelen van de grote
binnentuin van fase 3.
Op deze manier wordt een deel van het plan reeds financieel
haalbaar, gaat de plek leven, worden de gebouwen geheel gebruikt
en wordt er naast een kleine turnover een waarde gecreëerd voor
de gebouwen en de omgeving.
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Fase 3 - Guerilla Gardening

Betrekken van buurt bij het creëren van een plek door het maken van de
Frederikstuin
tijdsspanne: het liefste vandaag
Iedere dag dat er op het binnenterrein niets gebeurt is een gemiste dag. Het terrein verloedert, er komt ongewenst verkeer op het
terrein, er wordt geparkeerd, er wordt rommel gedumpt, het wordt
onveiliger.
Onder regie van de stichting Over Fred enZo is er concreet een
bedrijf dat wil investeren in een tijdelijke tuin voor omwonenden.
In samenwerking met de buurt wordt het terrein opgeruimd en
schoongemaakt. Het bedrijf kan faciliteren bij het plaatsen van
tijdelijke en verplaatsbare plantenbakken.
Iedere bewoner die wil kan een bak adopteren. Bakken met
wintervast groen, bakken met groenten, bakken met bloemen.

Zo wordt het binnenterrein verzorgd en omarmd door de buurt,
het wordt leefbaarder en sociaal veiliger gemaakt en er is een extra groene buffer om water te bergen op momenten van zware
regenval.
Kwaliteit en identiteit door buurtparticipatie.
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Betrokken partijen en geinteresseerden:
Dromelot Kinderdagverblijf, Waternet, Deltares, Conscious Hotel, Rooflife, Groene
Grachten, De Windcentrale, De Kinderyogatuin, Vrienden van het Vondelpark,
SOOZ, Stichting MW2, bewoners via Buurtblog Overfredenzo.

Colofon:
gemaakt in opdracht van Dromelot Kinderdagverblijf B.V. en in samenwerking met
Stichting MW2 / buurtblog http://www.overfred-enzo.nl/
september 2014
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