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WINKELSTRIPS TOEN: PRODUCTEN EN ONTMOETING

De maatschappelijke organisatie van de stad werd zichtbaar in de fysieke verschijningsvorm van de 

stad: mensen hadden een eigen sociale kring binnen buurten van uiteenlopende samenstelling. Deze 

buurten vormden samen de wijk en meerdere wijken samen het stadsdeel. Idee was dat een wijkbe-

woner in principe alle verschillende levensfases in dezelfde wijk kan wonen. Op centrale plekken in de 

wijk werden de winkels, scholen en kerken gebouwd - vaak gelegen aan ruime pleinen of brede trot-

toirs. De wijkcentra hadden naast hun functionele doel van begin af aan een sociale functie gehad. In 

het hart van de wijk, met optimale toegankelijkheid, konden wijkbewoners elkaar immers ontmoeten 

en was er sociale controle en interactie. In veel wijken liggen de centra in de zichtassen van verschil-

lende woonstraten en/of zijn de winkels op de begane grond van een hoger woongebouw opgenomen. 

WINKELSTRIPS NU: LEEGSTAND

Veel van de wijken kampen met problemen: een groot deel van de woningen voldoet niet meer aan de 

huidige woonwensen, zowel kwalitatief als kwantitatief, de openbare ruimte verschraalt en de (kleine) 

winkels houden het hoofd niet meer boven water. Na een groot programma van stedelijke vernieuwing, 

is vanaf de jaren 1990, vaak door sloop en nieuwbouw, de negatieve spiraal doorbroken. Toch is de sa-

menleving niet louter maakbaar met stenen, en blijkt dat sociaal-economische transformatie lastig is te 

plannen. Kleinere huishoudens en concurrentie van grotere winkelgebieden elders, zorgen dat de win-

kels te weinig draagvlak hebben. Ook de fysieke mogelijkheden van de winkelstrips zijn ontoereikend: 

de panden zijn te klein om grotere supermarkten te huisvesten, en de omvang van de strip garandeert 

onvoldoende een ruim assortiment. 

ONTMOETINGSPLEK VAN DE BUURT

De behoefte aan een ontmoetingsplek in de wijk blijft wel bestaan. Uit verschillend sociaal-ruimtelijk 

(Gehl, 1987; Whyte, 1980) en economisch onderzoek (Storper & Venables, 2003) blijkt dat elkaar tegen 

komen en face-to-face contacten bijdragen aan sociale interacties en daarmee aan innovatie en econo-

mische  ontwikkeling. Het behoud van de strips als ontmoetingsplek heeft dus een belangrijke sociale 

en economische waarde voor de wijk. Juist omdat de strips centraal in de wijk zijn gelegen vormen ze 

een toplocatie en is het van belang dat ze door een nieuwe invulling weer het hart van de wijk vormen.

LOBBY
ZORG-ADVIES
Zorg wordt steeds meer worden aagebo-
den in en rondom de eigen woning. De 
wijkstrip krijgt een loketfunctie waar ver-
zorger en hulpbehoevende elkaar vinden 
en waar informatie wordt uitgewisseld over 
woningaanpassingen en zorg-advies.

DEEL-ECONOMIE
Een groeiend peer-to-peer-netwerk waar-
bij materialen als gereedschap, auto of 
maaltijden onderling worden uitgewisseld. 
Op een neutrale plek, in de wijkstrip, wor-
den de materialen gebracht en gehaald en 
uitwisseling gestimuleerd. 

AFHAALPUNT
Toenemend internetwinkelen zorgt voor 
een groeiende vraag naar een centraal af-
geef- en ophaalpunt. Een afhaalpunt is in 
de wijkstrip aanwezig voor het laten bezor-
gen van pakketten.

FLEXPLEK
Er zijn steeds meer ZZP-ers die graag be-
paalde faciliteiten, zoals kantoorruimte, 
koffie & lunchroom of een vergaderruimte, 
willen delen. In de wijkstrip worden (flex-)
werkplekken verhuurd en de gewenste fa-
ciliteiten gedeeld. 

MAKER-SPACE
De opkomende ‘maak-economie’ met 3D-
printers en maak-ambachten, vraagt om 
een werkruimte voor makers, kunstenaars 
en Doe-Het-Zelvers-ers met zaagmachines, 
frees-machines, en 3D-printers voor geza-
menlijk gebruik.

ONTMOETINGSRUIMTE
Voor klein-behuisden is in de wijkstrip een 
ruimte waar een maaltijd of een feest voor 
groot gezelschap kan worden georgani-
seerd. Dit is ook de ruimte waar bewoners 
elkaar ontmoeten.

WIJKMARKT
Een toenemend aantal bewoners houdt 
zich bezig met stadslandbouw en tuinieren 
en zelf koken en bakken. De wijkstrip kan 
fungeren als markthal met producten uit 
de eigen wijk: seizoensgroenten, taarten, 
worsten en andere lekkernijen.

ENERGIE-WINKEL
In de na-oorlogse woningen is veel winst te 
behalen in verbetering van het energiela-
bel. De wijkstrip heeft een energiewinkel 
waar informatie wordt verstrekt, ervarin-
gen uitgewisseld en collectieven tot stand 
komen voor de aanschaf van zonnepanelen.

FITNESS
Een groeiend aantal mensen heeft last 
van overgewicht en obesitas. Samen met 
zorgverzekeraars wordt een proef-fitness 
aangeboden voor laagdrempelige kennis-
making met fitness en beweging.

1. ConCept

de winkelstrip draagt van 
oudsher bij tot ‘het gezellig-
heidsleven van de wijk’. Het 
behoud van de strip als ont-
moetingsplek heeft een be-
langrijke sociale en economi-
sche waarde voor de wijk.

de wijkstrip is een concept 
waarbij de leegstaande strip 
gaat fungeren als de lobby c.q. 
keukentafel van de buurt. een 
informele plek voor ontmoe-
ting, maar ook voor werk en 
uitwisseling van producten en 
informatie. Hoofdzaak is dat 
er voor en door wijkbewo-
ners verschillende diensten 
op gebied van zorg, energie 
en deel-economie worden 
aan-geboden in een modulair 
systeem. Aan de wijkstrip zijn 

werkplekken en ateliers denk-
baar voor iCt, doe-Het-Zelf 
en maak-industrie, maar ook 
voor wijkactiviteiten, koffie-
corner of zorg-adviespunt. de 
precieze invulling zal per wijk 
verschillen, afhankelijk van 
de behoefte van de bewoners 
en van de fysieke mogelijkhe-
den van de winkels. 

momenteel zijn de winkel-
strips in bezit van corporaties, 
beleggers of verschillende 
middenstanders. in het voor-
stel is de wijkstrip in handen 
van een wijk-onderneming 
zonder winstoogmerk. deze 
wijkonderneming zorgt voor 
beheer en onderhoud van de 
strip en haalt inkomsten uit 
verschillende bronnen.

TRENDS: LOKAAL NETWERK NODIG

Tegenwoordig is de wijkbewoner steeds meer een wereldburger, die zich zowel fysiek als met moderne 

media, over de hele wereld beweegt. Maar naast het onderhouden van internationale contacten heeft 

de stadsbewoner in de huidige participatiemaatschappij ook tal van redenen om op lokaal niveau een 

netwerk om zich heen te bouwen. Diverse trends vragen om een (gedeelde) ruimte in de wijk. De leeg-

staande winkelstrip is hiervoor bij uitstek geschikt. De herinvulling van de winkelstrip zal leiden tot 

een sterkere en prettige woonomgeving waarmee ook corporatie, projectontwikkelaar en gemeente 

gediend zijn. Door de nieuwe trends in deze strip onder te brengen, worden de (bottum-up) initiatieven 

die in de wijk gaande zijn, zichtbaar. 

DE WIJKSTRIP: EEN MODULAIRE INVULLING

Elke buurt heeft zijn eigen behoefte door verschil in bevolkingssamenstelling, ligging en soclaal-econo-

mische typering. Er is dus geen vastgelegd plan dat voor alle strips hetzelfde zal zijn. Het concept voor 

de wijkstrip is tegelijkertijd de lobby, de  werkkamer, de huiskamer, en de keukentafel van de buurt, 

waar verschillende onderdelen aan kunnen worden gekoppeld - “plug-and-play” afhankelijk van de be-

hoefte in de buurt en de fysieke mogelijkheden. De wijkstrip is een modulair programmatisch systeem 

dat bestaat uit een centrale ruimte, de lobby, die dient als ontmoetingsplek van de strip en de wijk. 

Vanuit deze lobby kunnen verschillende diensten worden aangeboden door en aan wijkbewoners op 

gebied van zorg, energie en deel-economie. Aan de wijkstrip kunnen verder werkruimtes en bijeenkom-

struimtes worden gekoppeld. Werkruimtes voor ICT, werkruimtes voor Doe-Het-Zelf en maak-industrie, 

maar ook bijeenkomstruimtes voor wijk-activiteiten, en ook een koffie-corner of zorg-adviespunt. 

BUSINESS-MODEL

Het business-model voor dit concept gaat er vanuit dat de nieuwe wijkstrip meerwaarde creëert voor 

individuen en voor de wijk als geheel. Deze meerwaarde wordt financieel omgezet voor beheer en on-

derhoud van de wijkstrip. Het eigendom van de wijkstrip wordt ondergebracht in een wijk-onderneming 

zonder winst-doelstelling. Deze wijk-onderneming zorgt voor beheer en onderhoud van de winkelstrip, 

en haalt inkomsten uit verschillende bronnen, waarmee de huur, onderhouds- en service-kosten, en de 

personele kosten van de wijkstrip worden betaald.
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BATEN

1. private verhuur:

Verhuur van flexplekken aan ZZP-ers en wijkbewoners, 

maar ook aan zorg- en energie-organisaties voor het 

aanbieden van hun producten.

2. publieke wijkbijdrage:

Bijdrage van corporaties en gemeente die belang heb-

ben bij een functionerend centrum met meerwaarde 

voor veiligheid, onderhoud, vastgoed in de buurt. Deze 

meerwaarde kan met een verdeelsleutel aan de wijk-

onderneming worden toegekend.

3. private wijkbijdrage:

Door private partijen kan een bijdrage worden gedaan 

die is gelabeld. Door bijvoorbeeld zorgverzekeraars kan 

een bijdrage voor de fitness-ruimte met het oog op het 

verlagen van het overgewicht in de wijk (en daarmee 

voorkomen van zorgkosten op de lange termijn.

4. wijk-aandelen: 

Bewoners en ondernemers kunnen participeren in de 

wijk-onderneming door het kopen van aandelen, waar-

mee zij deels eigenaar van de onderneming worden en 

gebruiksrechten van de ruimtes krijgen (o.a. voor aan-

bieden van eigen producten). Het financieel rendement 

op de aandelen is laag, maar het gebruiks- en sociaal 

rendement is de achterliggende doelstelling.
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‘Het beeld van dit gemeenschapsleven moet voortdurend worden herzien en getoetst aan 

de werkelijkheid, [...] Eerst op den duur zal blijken in hoeverre bepaalde voorzieningen 

het doen, en bijdragen tot de versterking van het gemeenschapsbesef.’ 

de Groep Bos in De stad der toekomst, de toekomst der stad, 1946

KOSTEN

a. huur: 

Huur van de ruimtes van de vastgoed-

eigenaar.

b. servicekosten:

Kosten voor nutsvoorzieningen, 

schoonmaak en dagelijks odnerhoud en 

beheer van de ruimtes.

c. concept en promotie:

Bijdrage aan het concept en de marke-

ting en promotie van de wijkstrip. Dit 

kan via een landelijke organisatie of 

een lokale franchise-nemer.

d. bemensing lobby:

In de lobby is continue iemand aan-

wezig als gastheer/-vrouw voor de 

felxplekken, de verhuur van de ruimte 

maar ook voor het aannemen van pak-

ketjes en verkoop van producten die 

worden aangeboden.

€
€

Vandaag koffie drinken bij Plato en dan een gratis Power & 
Yoga les bij Fitness Confucius #wijkstripconfucius

deze week de zelfgebakken taarten van tante nel en de 
stoelen van ontwerper rachid in #wijkstripconfucius



 trends:     behoefte:

- deel-economie   - peer-to-peer

- diverse groepen   - ontmoetingsruimte

- veel ZZP-ers    - flexplekken

- jeugdwerkeloosheid  - stageplaatsen

- eenzame ouderen  - ontmoetingsruimte

- steeds meer obesitas   - voorlichting en fitness

- kleine ondernemers   - werkruimte

uitbreidingsplan tuinstad slotermeer

1939, Cornelis van Eesteren

Kenmerkend zijn de organische, groene woonwij-

ken met open bebouwing. Het plan is een uitwer-

king van het Algemeen Uitbreidingsplan Amster-

dam (1934).

slotermeer Zuid-west

- De winkels liggen in de plinten langs de Bur-

gemeester van Leeuwenlaan (noord-zuid) en de 

Socratesstraat (oost-west). Het zijn traditionele 

boulevards met aan weerszijden bomen.

-De woningen zijn vrijwel allemaal oost-west ge-

richt en ondergebracht in hoge en lage bouwstro-

ken in open verkaveling.  

uitgevoerde plan tuinstad slotermeer,

1950-

Na de oorlog werd het plan verfijnd en aangepast 

aan de inzichten over de moderne maatschappij. 

Centraal ligt het wijkcentrum Slotermeer Plein 

’40-45 aan het water. Met winkelstraten en buurt-

winkelcentra is een winkelcircuit aangelegd door 

de wijk.

slotermeer Zuid-west

- De woningen in de wijk zijn ondergebracht in 

diverse verkavelingen door verschillende archi-

tecten gerealiseerd. 

- Rondom een autovrij plein is een buurtwinkelcen-

trum gebouwd, het Confuciusplein, met gezichts-

bepalende architectuur van architect Bodon, die 

ook aan de Lijnbaan in Rotterdam werkte.

- Nabij het Confuciusplein zijn meerdere bedrijfs-

gebouwen (met bovenwoningen) tot stand geko-

men zoals het Diderotblok (eveneens naar ont-

werp van Bodon).

2a. Historie slotermeer

in slotermeer Zuid-west te 
Amsterdam ligt het buurtwin-
kelcentrum Confuciusplein, 
een ensemble van Alexander 
bodon dat deels is gesloopt en 
vervangen met nieuwbouw. 

De Senecaflat, het markante 
hoofdgebouw uit 1958, is be-
waard gebleven. deze galerij-
flat heeft een winkelplint van 
2 bouwlagen en ruime drie-
kamerappartementen op de 
verdiepingen. 

Confuciusplein: winkels en woningen

1957-1958, Alexander Bodon

Het ensemble van Bodon bestaat uit de Senecaflat 

met winkels en galerijwoningen aan de oostwand 

van het Confuciusplein. Een lagere flat met win-

kels en bovenwoningen en een blok met winkels 

zijn gesloopt. Verderop ligt het Diderotblok met 

bedrijfsruimten. 

De Senecaflat heeft zes bouwlagen en een klas-

sieke indeling met basement, middendeel en to-

plaag. Onder een lange luifel liggen acht winkels 

met grote, glazen etalages. Op de zuidhoek ligt 

de glazen entree met lift naar de galerijwonin-

gen, ernaast de bergingen met erboven enkele 

woningen.

Alle driekamerwoningen op de verdiepingen heb-

ben aan het plein een grote loggia met typische 

betonnen borstweringen die een strakke ritmiek 

aan de facade geven. De bovenste, terugliggende 

laag van de flat beschikt over kleinere woningen 

met brede dakterrassen aan de pleinzijde. Ook 

hier een doorlopende luifel die de horizontaliteit 

van het gebouw benadrukt. 

De winkels van de Senecaflat beschikken van oor-

sprong over een vide met een entresol en aan de 

achterzijde over opslagruimte.
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2b. slotermeer nu

typisch voor het huidige win-
kel-centrum gericht op een 
grote diversiteit aan inwo-
ners, is het Griekse restau-
rant plato, en de supermarkt 
nieuw west met een traditi-
oneel assortiment aangevuld 
met internationale producten. 
naast deze invulling staat de 
plint van de winkelstrip voor 
een groot deel leeg: de strip 
is zijn functie als ontmoe-
tingsplek en economisch hart 
deels verloren.  in de wijk lig-
gen kansen voor een nieuwe 
invulling: er is behoefte aan 
plek voor ondernemerschap 
zoals kleine bedrijven en 
kunstenaars. ook andere ini-
tiatieven uit de wijk zijn op 
zoek naar een plek, die mo-
menteel echter niet vanzelf-
sprekend zijn op deze plek.

uit gesprekken over de wijk 
met de deelgemeente nieuw-
west, woningcorporatie stad-
genoot, ondernemershuis 
nieuw-west, ontwikkelaar 
HHF en de Zakenpartner blij-
ken verschillende trends en 
behoeften in de wijk te zijn, 
die aansluiten bij de bevol-
king in de wijk:

samenstelling wijk:

52% alleenstaanden
30% gezinnen

meer dan gemiddeld ouderen 
(65+) en jongeren (0-15)

werkzame bevolking 59%
45% lage inkomens

aandeel ZZp-ers : 17% 

50% overgewicht

?

?
?
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foto: Jan Versnel foto: Jan Versnel

1950 uitvoering

2005 herstructureringslan

2015 situatie

Op maandag en dinsdag zijn alle flexplekken bezet maar op 
de andere dagen kan je nog terecht! #wijkstripconfucius

@a_desmid: je pakje van @bol.com is binnengekomen en af 
te halen bij #wijkstripconfucius
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3. ConFuCiusplein

ingrijpende renovatie van de 
Senecaflat is noodzakelijk met 
respect voor de architectoni-
sche verfijningen zoals de drie-
deling in de façade, de luifels 
en betonnen borstweringen. 
Cruciaal voor de reactivatie van 
de plint is de vestiging van de 
wijkstrip-voorzieningen aan de 
pleinzijde, terwijl de kwetsba-
re achterzijde wordt aangepakt 
met nieuwe woningen op de be-
gane grond gekoppeld naar de 
eerste verdieping. 

de nieuwe wijkstrip biedt ruim-
te aan kleine ondernemers, 
maakt verborgen creativiteit in 
de wijk zichtbaar en is voor alle 
bevolkingsgroepen een ontmoe-
tingsplek.

de invulling van de wijkstrip is 
afgestemd op de behoeften in 
de wijk. Het bevat een ruime 
balie met koffie-corner als lob-
by die als ontmoetinsgruimte en 
afhaalpunt fungeert. de wissel-
ruimte is een aanpasbare ruimte 
voor divers gebruik ondermeer 
voor uitwisseling van spullen en 
aanbieden van (kunst/ambach-
telijke) producten uit de wijk.
daarnaast is er een cursus- an-
nex vergaderruimte, een werk-
ruimte met flexplekken en een 
fitnessruimte. De ruimtes zijn 
verbonden door een gang met 
gezamenlijke voorzieningen. 
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De wijkstrip Confucius wordt beheerd onder verant-
woordelijkheid van een wijkonderneming. De wijkon-
derneming is een bedrijf met sociale doelstelling en 
zonder winstoogmerk. De kosten van de wijkstrip 
worden gedekt door diverse inkomsten zowel com-
mercieel als op publieke basis. Een deel hiervan is 
ingebed in de wijk bij de aanwezige ondernemers, 
maar ook bij maatschappelijke organisatie en zorg-
verzekeraars.

baten wijkonderneming:
- commerciële verhuur (horeca)
- verhuur aan zorgverzekeraar (fitness)
- verhuur flexplekken (zzp, organisatie)
- inkomsten maatschappelijke organisaties
  (activering,  opleiding)
- wijkstrip-aandelen (bewoners, gemeente)

kosten wijkonderneming:
- huisvestingskosten 
 (huur aan eigenaar, servicekosten)
- bemensing lobby / balie 
 (in samenwerking met horeca-uitbater)
- inzet wijkonderneming t.b.v. continuïteit 
 (bewaken plintinvulling, concept)

wie heeft er een goede boor te leen? Graag dit weekend be-
schikbaar! #dtv #klussen #peerby #wijkstripconfucius

binnenkort voorlichting over gezond eten en bewegen
#wijkstripconfucius

FITNESS FLEXPLEKKEN PRESENTATIE & VERGADEREN WISSELRUIMTE LOBBY HORECA: RESTAURANT PLATO

WONINGEN


