
 

La Schlucht 
Invulling huiskamer en maatschappelijke huisvesting 

 

Aan : (Zorg)organisaties  

CC : Renate Renwarin, Roel Gestel  

Van : Fennie Kerdijk, gebiedsontwikkelaar bij de Alliantie Amsterdam  

Datum : April 2022  

Onderwerp : Invulling huiskamer en woningen maatschappelijke huisvesting La Schlucht  

 

 

 

Beste zorgverlener, 

 

We hebben weer een unieke kans voor u! Naast het station Sloterdijk ontwikkelen wij circa 335 nieuwe 

woningen in het gebouw La Schlucht. Dat is een behoorlijk aantal en daarom zijn wij op zoek naar een partij 

die naast het (deels) invullen van het maatschappelijke huisvestingsprogramma, ook invulling wil en kan 

geven aan een van de gemeenschappelijke entrees, die als een spin in het web voor dit gebouw moet gaan 

dienen. We willen hier een ontmoetingsplek van en voor bewoners laten ontstaan.  

 

In deze memo zetten wij uiteen wat wij voor ogen hebben en wat het tijdspad is. Op basis daarvan kunt u 

bekijken of dit iets voor uw organisatie is. Is het antwoord daar volmondig JA op, dan leest u verderop in dit 

memo hoe u aan de prijsvraag mee kunt doen. We kijken uit naar uw inzending! 

 

De locatie 

De kavel waarop wij gaan bouwen ligt naast het station Sloterdijk, aan de zuidoostkant, tussen de 

Changiweg en de Teleportboulevard. De kavel grenst aan de noordzijde bijna tegen het spoor aan en aan de 

oostzijde bevindt zich het 

kantoorgebouw van KPN. Zowel de 

Changiweg als de Teleportboulevard 

zijn in beperkte mate toegankelijk voor 

auto’s. Dat betekent dat het gebouw in 

mindere mate bereikbaar is voor 

bijvoorbeeld busjes en taxi’s. Tevens 

brengt de ligging naast het spoor 

beperkingen voor de doelgroep met 

zich mee. Daarover meer in de 

paragraaf beperkingen. 
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Het gebouw 

Het gebouw dat wij ontwikkelen kent een hoge dichtheid, met name aan de noordzijde. In totaal realiseren 

we 335 woningen. Deze zijn als volgt verdeeld: 

• 225 sociale huurwoningen, verdeeld over drie entrees. De woningtypes zijn globaal ingedeeld: 

• 59 studio’s 

• 93 2-kamerwoningen 

• 44 3-kamerwoningen 

• 29 4-kamerwoningen 

• 110 middensegment huurwoningen met een eigen entree. 

 

Onderdeel van het gebouw is de publieke fietsenstalling. De ingang van deze stalling ligt aan de 

Teleportboulevard. De gemeente is eigenaar van deze stalling en het is de bedoeling dat OV-reizigers en 

bezoekers van het gebied hier hun fiets stallen. Voor onze bewoners bouwen wij afzonderlijke voornamelijk 

gemeenschappelijke fietsenstallingen onder het gebouw. De gemeente zal overigens streng toezien op het 

stallen van fietsen in de openbare ruimte. Dat is in het nieuwe Sloterdijk niet de bedoeling. 

 

Ook realiseren we een beperkt aantal vierkante meters bedrijfsonroerendgoed. Tevens goed om te 

vermelden dat wij geen parkeerplaatsen bouwen en er dus geen auto’s gestald kunnen worden.  

 

Het gehele gebouw is opgedeeld in vier blokken (zie hieronder), met elk hun eigen entree. Blok A, gelegen 

aan de noord-westzijde, is het blok voor de midden segmenthuurwoningen (het hoogste blok (oranje)). De 

blokken (met de klok mee) B (wit), C (rozebruin) en D (aubergine) zijn bestemd voor de sociale huur. 
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Beperkingen 

Vanwege de ontsluiting en de brandveiligheid is er een partij nodig die grotendeels zelfredzame mensen 

huisvest. In blok B kunnen alleen zelfredzame mensen terecht. In de blokken C en D (aan de zuidzijde) zijn 

bewoners met een zorgindicatie wel toegestaan. Een uitgebreide beschrijving is te lezen in bijlage 1. 

 

De unieke kans – waar is deze op van toepassing? 

De unieke kans heeft betrekking op de entree in blok B, in combinatie met een beperkt aantal woningen in 

dit gebouw (wij denken aan 25 – 35 woningen; een en ander in overleg). Blok B ligt aan het spoor 

(Changiweg) en aan de tussenstraat die ons gebouw scheidt van het kantoorgebouw van KPN (aan de 

noord-oostzijde).  

 

Vanwege de grootte van het blok en de anonimiteit die vervolgens op de loer ligt, willen we aan één entree 

een andere invulling geven dan sec entree. Daarom hebben we de entree in Blok B extra ruim gemaakt, 

waardoor het een huiskamer wordt. De afmeting van deze entree/huiskamer bedraagt ca. 140 m2 en kent 

een entresol. Tevens is er plek ingetekend voor een toilet (4,4 m2) en een werkkast (3,3 m2). De beukmaat is 

5,4 meter. Deze ruimte moet dé ontmoetingsplek van het gebouw worden. Daar waar bewoners en de buurt 

elkaar vinden. Bij 

binnenkomst loopt 

men via de huiskamer 

naar de liften, 

waardoor de 

bewoners van Blok B 

te allen tijde in de 

huiskamer komen. Op 

die manier stimuleren 

we een kortstondig of 

langer verblijf en 

komen bewoners juist 

met elkaar in contact. 

Het is de bedoeling 

dat in de huiskamer was- en droogmachines komen te staan, zodat bewoners hier hun was kunnen (laten) 

doen. Ook kunnen er andere deelinitiatieven in de huiskamer een plek krijgen, zoals een boeken- en 

tijdschriftenkast, een klusbank of een gereedschapsuitleenplek.  
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Plattegrond begane grond entree en ontmoetingsplek 

 

 

 
Plattegrond entresol entree en ontmoetingsplek 
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Wij hebben samen met de architect DiederenDirrix ontwerper Piet Hein Eek ingeschakeld voor het ontwerp 

van de huiskamer. Hieronder zijn eerste schetsen; op de volgende pagina een toelichting. 

Schets begane grond Piet Hein Eek 

 

 

Schets entresol Piet Hein Eek 
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Een toelichting op de schetsen 

De begane grond dient zowel als entree van Blok B als als huiskamer van dit complex. Bij de entree is het 

plan een grote boom te plaatsen, in een pot. Vervolgens kan men rechts doorlopen naar de liften, of links 

gaan zitten aan een van de tafels en een drankje nemen en / of een kletspraatje houden met een 

buurtgenoot die toevallig zijn post aan het uitzoeken is. Ook kan men doorlopen naar de entresol van de 

huiskamer. 

 

Op de entresol bevindt zich een keuken, een lekkere loungebank en een grote lange tafel. Hier kunnen 

bewoners met elkaar eten, spelletjes spelen, een lezing bijwonen of wat al dan meer. Naast de lange tafel 

bevindt zich een tweede loungeset. Deze bevindt zich in een zogenaamde wintertuin. Dit deel is niet 

verwarmd en hier kunnen de ramen die als pui dienen, helemaal open, zodat wanneer het zonnetje schijnt, 

men hier lekker kan zitten. 

 

Binnentuin 

Uiteraard is er ook een binnentuin in het complex. Deze wordt groen ingericht en toegankelijk voor alle 

huurders. Hieronder een impressie van het binnengebied: 

 

  

 

Wat zoeken wij? 

Allereerst zijn wij op zoek naar een partij die met enthousiasme invulling wil geven aan de huiskamer van dit 

complex. Om dat mede te bewerkstelligen verwachten wij dat er op dit project een community builder door u 

aangewezen wordt, die dagelijks aanwezig is. Zowel in de voorbereiding naar de oplevering toe, als wanneer 

iedereen in het complex woont. Deze community builder heeft de huiskamer als werkkamer en is voor ons 

het aanspreekpunt van uw organisatie. 

 

Wij bieden u de huiskamer als werkplek aan en in ruil daarvoor beheert u deze ruimte. Uiteraard vindt er 

regelmatig overleg plaats met onze Gebiedscoördinator en/of Beheerder Wonen in deze buurt. Ook zij zullen 

af en toe in het complex te vinden zijn en maken dan gebruik van de huiskamer. Het belangrijkste is echter 

dat de bewoners van La Schlucht in de huiskamer met elkaar in contact komen, aan activiteiten meedoen, 

zelf activiteiten organiseren en op die manier weten met wie zij hier wonen. Waardoor zij met respect voor 

en met elkaar omgaan en hier graag en prettig wonen. 

 

Zoals genoemd komen in de huiskamer was- en droogmachines en biedt de huiskamer plek aan diverse 

deelinitiatieven. Wij zoeken een partij die deze machines beheert en initiatieven ondersteunt en begeleidt. 
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Een dergelijke hoeveelheid woningen die in één keer (of in een korte periode) opgeleverd worden, verdient 

voor de oplevering al de nodige aandacht. Daarom vragen wij een plan van aanpak voor het stimuleren van 

ontmoeten en verbinden van alle bewoners vóórdat de woningen bewoond zijn. Het gaat ons niet alleen om 

hoe de “reguliere huurder” in contact komt met uw cliënten, of hoe u het contact tussen uw cliënten wilt 

verzorgen. Het gaat ons er vooral om hoe álle bewoners met elkaar in contact komen en weten wie er naast 

hen woont. 

 

Naast de kennismaking voor de oplevering, vinden wij het van belang dat gedurende de jaren nieuwe 

bewoners zich welkom voelen. Ook daar vragen wij een plan voor. 

 

Tevens zoeken wij zekerheid. Wij realiseren 335 woningen in verschillende omvang en klasse en voor 

verschillende doelgroepen. Daarbij dragen wij bij aan de woningtekorten en wij vinden het onze taak dat bij 

oplevering de nieuwe bewoners direct klaar staan om de woningen te bewonen. De organisatie die een deel 

van de woningen afneemt dan wel beschikbaar stelt voor haar cliënten, zorgt er dan ook voor dat als de 

woningen klaar zijn, de cliënten ook klaar zijn om te verhuizen naar deze mooie en nieuwe plek.  

 

Als laatste stellen wij de eis dat uw cliënten vallen onder het programma huisvesting kwetsbare doelgroepen. 

De doelgroep is goed in staat zich zelf te redden en op zichzelf te wonen, en heeft daarbij een beperkt aantal 

uur begeleiding van u nodig.  

 

Criteria en toetsing 

Wij hebben voor ogen dat La Schlucht een gebouw wordt waar veel levendigheid plaats vindt en waar 

mensen elkaar kennen. Er is sprake van ontmoeting en verbinding met en tussen de diverse bewoners. De 

manier waarop verbinding en ontmoeting vormgegeven worden, is voor een groot deel bepalend voor het 

selecteren van het winnende concept. Haalbaarheid is daarbij uiteraard een belangrijk criterium. 

 

Om een goed beeld te krijgen van uw organisatie en uw werkzaamheden, vragen wij u naar een aantal 

referenties van reeds lopende en vergelijkbare projecten, met andere corporaties. Dit mag buiten 

Amsterdam zijn. 

 

De planning van het fysieke 

De voorlopige planning is als volgt: 

Omgevingsvergunning verleend: eind 2022 

Start bouw:    voorjaar 2023 

Oplevering:   voorjaar 2025 

 

De planning van de invulling van de maatschappelijke huisvesting en de huiskamer 

Ons staat de volgende planning voor ogen: 

 

Verspreiding van de stukken  eind april 2022 

Deadline inleveren ideeën   15 juni 2022 

Gesprekken    juni en juli 2022 
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Keuze uit inzendingen   augustus 2022 

Intentieovereenkomst sluiten  oktober 2022 

Samenwerkingsovereenkomst en   februari 2023 

concept huurovereenkomst sluiten   

 

Hoe doet u mee? 

Bent u na het lezen van dit memo enthousiast geworden? En heeft u een goed idee voor de invulling van de 

plint? Dan kunt u uw creatieve inzending sturen naar Fennie Kerdijk. Haar contactgegevens vindt u 

onderaan in deze memo. 

 

Vragen en contactgegevens 

Heeft u na het lezen van dit alles nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Fennie Kerdijk (fkerdijk@de-

alliantie.nl, 06 102 17 231). 

 

We hopen dat u meedoet en zijn erg benieuwd naar uw inzending! 

 

 

Met hartelijke groeten, 

 

 

Roel Gestel  Renate Renwarin    Fennie Kerdijk 

Gebiedscoördinator Adviseur Maatschappelijke huisvesting Gebiedsontwikkelaar 

 

 

 

 

 

Bijlage(n) 

1. Zelfredzaamheid in La Schlucht 
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Bijlage 1: Zelfredzaamheid 

 

De mensen in het gebouw zijn grotendeels zelfredzaam. De zelfredzaamheid bij brand wordt bepaald door 

het waarnemingsvermogen, de gevaar dreiging, de acties die mensen uitvoeren nadat een incident is 

ontdekt en de vluchtmogelijkheden die er zijn. Naast deze elementen wordt de zelfredzaamheid ook bepaald 

door de mobiliteit van mensen. Hierbij wordt in de literatuur onderscheid gemaakt tussen verminderd 

zelfstandig mobiele mensen, zoals rolstoelgebruikers, ouderen en kinderen, en verhinderd zelfstandig 

mobiele mensen, zoals mensen die bedgebonden zijn of in een cel zitten. Verhinderd zelfstandig mobiele 

mensen hebben altijd hulp van anderen nodig in geval van een calamiteit. Voor verminderd zelfstandig 

mobiele mensen is de noodzaak van hulp niet altijd aanwezig. Rolstoelgebruikers bijvoorbeeld, blijken, bij 

het ontbreken van obstakels, in noodsituaties prima in staat te zijn om zich in een gebouw te verplaatsen. 

In het gebouw zijn mogelijk verminderd zelfredzame mensen aanwezig. Daarbij denken we aan bewoners 

en/of bezoekers met een lichte verstandelijke beperking. Ook jonge kinderen en ouderen kunnen als 

verminderd zelfredzaam worden beschouwd. Hierbij geldt dat (evenals bij een brand in het gebouw) de mate 

van zelfredzaamheid van de bewoners voldoende is om zowel geestelijk als lichamelijk zelf te reageren op 

een calamiteit. Door de gemengde populatie in het woongebouw, zal er altijd sprake zijn van een participatie 

door andere bewoners. 

Specifieke functies die de aanwezigheid van groepen verminderd/verhinderd zelfredzame personen mogelijk 

maken, worden niet toegestaan binnen de 100%- letaliteitscontour (100 meter) in het plangebied 

(Gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone - 1' in het bestemmingsplan). In blok C en D, buiten deze 100 meter-

zone, is een populatie met een zorgindicatie wel toegestaan. 
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