
Maatregelpakket wegwerken achterstallig onderhoud (buiten de Ring en boven het IJ)

58 Projecten Maatregelpakket Achterstallig Onderhoud, DORA Fase 1, 40 mln
Organisatie Asset Aanvraag Code Wijk Bijdrage achterstallig onderhoud Uitvoeringsbesluit GSU GEU Werk derden Duurzaamheid Zichtbaarheid Centrale prio-

ritering

Totaal Gehele op-

dracht

deel op-

dracht

SROI        

2-5%

Inzet werkbrigade toelichting Relatie ontwikkelbuurten

1 V&OR Voorbereiding € 416.578 Geen 

jaar

Geen 

jaar

40 40

2 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 371.000 BRU0679 Vervangen houten brug 

Sloterpad - Oeverpad

SLT (F81) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 Het stadsdeel werkt toe naar een metropolitaan 

stadsdeel. Dit is DE ambitie voor 2016 en komende 

jaren v.w.b. de plas en de allure van deze. Naast het 

weg werken van het achterstallig onderhoud wordt 

gewerkt aan nieuwe impulsen en nieuwe 

samenwerkingsverbanden. 

5 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout via de houtbank van 

het materiaalbureau). Hergebruik 

oude materialen wordt onderzocht 

en anders verantwoord afgevoerd. 

Materialisering bruggen aansluiten 

bij laatste duurzaamheids inzichten 

(opnemen in contract / EMVI).

3 Wia-score 6,5. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners met het 

vervangen van deze brug zal 

verbeteren.

5 31 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,5. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners met het 

vervangen van deze brug zal verbeteren.

3 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 308.000 BRU1892 + BRUxxxx Groot onderhoud C. 

Lelylaan

SLT (F86) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 Het gebied rondom station Lelylaan wordt op dit 

moment getransformeerd tot een belangrijk nieuw 

woon- en verblijfsgebied. Hierbij wordt de openbare 

ruimte vernieuwd. Tegelijk is groot onderhoud van 

beide aanwezige bruggen gewenst.

5 Gebruik van duurzame materialen. 

(Duurzaamheidscriteria opnemen in 

EMVI voorwaarden).

3 Wia-score 6,4. De omgeving van station 

Lelylaan is een belangrijk knooppunt in 

Nieuw-West, met veel gebruikers en 

bezoekers alsmede nieuwe bewoners. 

De verwachting is dat de tevredenheid 

van de bewoners met het vervangen 

van beide bruggen zal verbeteren.

5 31 Geen groen om de brug, meteen 

een kade, specialistisch werk. 

Inzet via SROI. 

Wia-score 6,4. Gebiedsontwikkeling in 

de ringzone. Door stedelijke vernieuwing 

intensiever gebruik van brug. 

Leefbaarheid en (sociale) veiligeheid 

vergroten in stationsgebied.

4 Zuidoost Civiele 

constructies

€ 1.880.000 IHPC1635 vervanging beschoeiingen Alle 

gebieden

Bestek in 

voorbereidi

ng, 

aanbestedin

g september 

2016

van niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW; 

verzakkingen en gevaarlijke situaties wegwerken

5 nvt 5 Q3 2016 5 Q3 2017 5 In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering 

plannen

5 Gebruik FSC hout

Oude hout afvoeren voor recyling

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

5 35 specialistisch werk

5 Zuidoost Civiele 

constructies

€ 1.965.000 IHPC1640 Bruggen en viaducten Alle 

gebieden

Bestek in 

voorbereidi

ng, 

aanbestedin

g juni 2016

van niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW; 

afsluiting bruggen voorkomen

5 nvt 5 Q3 2016 5 Q3 2017 5 In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering 

plannen

5 Gebruik FSC hout, Bruggen in 

dezelfde kleuren, onderhoudskosten 

verlagen

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Zorgen voor veilige bruggen en 

viaducten

5 35 specialistisch werk

6 Noord Verharding € 5.270.000 Tuindorp Oostzaan en Tuindorp Buiksloot N65/N63 N65/N63 Aanbestedin

g

Percentage C en D-kwaliteit uit beschikbare 

inspectiegegevens .50%

5 2017 q1 4 Q3 2017 4 Q 2018 4 Vernieuwbouw 5 Regen-bestendigheid (Rainproof). 

Pucini. Duurzaam-veilig inrichten, 

vernieuwe fundering. Duurzaam 

inrichten groen, voorkomen 

wortelopdruk, duurzame soorten 

toepassen, hergebruik waar 

mogelijk.

5 Huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR 5.9

5 32 Lage scores, oude wijken, renovatie 

woningen gereed. Huidig rapportcijfer 

tevredenheid onderhoud OR 5.9

7 Noord Verharding € 6.350.000 Banne Buiksloot N70 Conform 

O&S 

buurtindelin

g

Aanbestedin

g

Percentage C en D-kwaliteit uit beschikbare 

inspectiegegevens  >50%

5 2017 q1 4 Q3 2017 4 Q 2018 4 Vernieuwbouw 5 Regen-bestendigheid (Rainproof). 

Pucini. Duurzaam-veilig inrichten, 

vernieuwe fundering. Duurzaam 

inrichten groen, voorkomen 

wortelopdruk, duurzame soorten 

toepassen, hergebruik waar 

mogelijk.

5 Huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR 5.9

5 32 Momenteel veel onrust in de wijk De 

Banne. Lage scores, oude wijken, 

renovatie woningen gereed. Huidig 

rapportcijfer tevredenheid onderhoud 

OR 5.9

8 Zuidoost Groen € 216.042 IHPG1620 Inboeten laan- en straatbomen; gehele 

areaal

Alle 

gebieden

Offerteaanvraagvan niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2016 5 Q1 2017 5 In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering 

plannen

5 Slechte en dode bomen vervangen, 

herplant gebeurd doorzaam, met 

meer leefruimte en levensduur.

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,1 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 34 ca 25.000€ - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,1 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon
9 Zuidoost Groen € 42.972 IHPG1621 Inboeten heestervakken; gehele areaal Alle 

gebieden

Offerteaanvraagvan niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2016 5 Q1 2017 5 In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering 

plannen

5 Heestervakken plaatsen die minder 

onderhoud behoeven, zoals onkruid, 

zwerfvuil.

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,1 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 34 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,1 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon
10 Zuidoost Groen € 46.408 IHPG1622 Inzaaien gazons; gehele areaal Alle 

gebieden

Offerteaanvraagvan niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2016 5 Q1 2017 5 In overleg met gebiedsteam en bewoners uitvoering 

plannen

5 Uitvoering bekijken om CO2 

neutraal aan te leggen en renoveren

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,1 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 34 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,1 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon
11 Zuidoost Verharding € 200.000 n.n.b. Achterstallig onderhoud Gravenstein Bijlmer Oost OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2016 5 Q4 2016 5 Na renovatie flat, openbare ruimte opknappen 5 Hergebruik bestaande materialen. 

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 34 specialistisch werk - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

12 Zuidoost Verharding € 200.000 n.n.b. Achterstallig onderhoud Kruitberg Bijlmer Oost OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2016 5 Q4 2016 5 Na renovatie flat, openbare ruimte opknappen 5 Hergebruik bestaande materialen

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 34 specialistisch werk - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

13 Zuidoost Verharding € 200.000 SZO004 Achterstallig onderhoud ARENA / Amstel III Amstel III OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2016 5 Q4 2016 5 Parkeerplaats bij Ajax trainingvelden opknappen, 

betere uitstraling

5 Gebruik Puccini materialen 

(duurzaam inkoop MateriaalBureau)

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 34 specialistisch werk - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

14 Zuidoost Verharding € 300.000 SZO005 Achterstallig onderhoud Kantershof Bijlmer Oost OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2016 5 Q4 2016 5 Kabels en leidingen zijn vervangen in 2014 nu 

voetpaden aanpakken

5 Gebruik Puccini materialen 

(duurzaam inkoop MateriaalBureau)

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 34 specialistisch werk - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

15 Amsterdamse Bos Verharding € 700.000 IHPG1629 Parkeerterrein geitenboederij, voetpad 86 

en Dachau-Fun Forest. 12.000m2 asfalt.

openbare aanbest. negentwintig procent 5 nvt 5 Q4 2016 4 Q1 2017 5 n.v.t. 5 Verbeteren toegankelijkheid en 

bereikbaarheid voor mindervaliden. 

Ondergrond wordt gesaneerd. 

Aanleg gebeurt rainproof (geen 

waterkolken). 

3 3 30 Inzet via SROI. Niet zelfstandig. 

Geen deelwerk. Ivm vervanging 

asfalt en saneren ondergrond. 

Eigen wajongers worden / zijn 

opgeleid tot verkeersregelaars.

geen

16 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 387.000 BRU0681 Vervangen houten brug Dokter 

Meurerlaan. 2e van 9 bruggen

OSD (F80) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 Op en rond sportpark Ookmeer verkeren meerdere 

bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte 

termijn noodzakelijk is. Alle brugggen worden op basis 

van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud 

opgevoerd.

3 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,5. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners met het 

vervangen van deze brug zal 

verbeteren.

5 29 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,5. 

17 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 116.000 BRU1898 Vervangen houten brug Anton 

Schleperspad. 3e van 9 bruggen.

DANSS (F88) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 De brug is gelegen in gebied Oeverlanden. In hetzelfde 

gebied wordt het cruisegebied aangepakt.

3 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,8. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren. Klachten over 

verloedering nemen toe. Vervanging 

van brug draagt bij aan hogere 

waardering bezoekers en de vrijwilligers 

die bijdrage leveren aan onderhoud 

groen.

5 29 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,8. Klachten over 

verloedering nemen toe. Vervanging van 

brug draagt bij aan hogere waardering 

bezoekers en de vrijwilligers die bijdrage 

leveren aan onderhoud groen.

18 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 24.000 BRU2149 Vervangen houten brug 

Natuurpark Vrije Geer. 4e van 9 bruggen.

DANSS (F84) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 In Natuurpark Vrije Geer verkeren meerdere bruggen in 

zodanige staat dat  vervanging op korte termijn 

noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van 

inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud 

opgevoerd. 

3 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,9. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren.  Vervanging van 

brug draagt bij aan hogere waardering 

bezoekers,  het werk van de vrijwilligers 

die bijdrage leveren aan onderhoud 

groen, en de uitstraling in het licht van 

de Groene AS

5 29 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,9. Vervanging van brug 

draagt bij aan hogere waardering 

bezoekers,  het werk van de vrijwilligers 

die bijdrage leveren aan onderhoud 

groen, en de uitstraling in het licht van 

de Groene AS

19 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 72.000 BRU2150 Vervangen houten brug 

Natuurpark Vrije Geer. 5e van 9 bruggen.

DANSS (F84) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 In Natuurpark Vrije Geer verkeren meerdere bruggen in 

zodanige staat dat  vervanging op korte termijn 

noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van 

inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud 

opgevoerd. 

3 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,9. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren.  Vervanging van 

brug draagt bij aan hogere waardering 

bezoekers,  het werk van de vrijwilligers 

die bijdrage leveren aan onderhoud 

groen, en de uitstraling in het licht van 

de Groene AS

5 29 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,9.  Vervanging van brug 

draagt bij aan hogere waardering 

bezoekers,  het werk van de vrijwilligers 

die bijdrage leveren aan onderhoud 

groen, en de uitstraling in het licht van 

de Groene AS

Inzet werkbrigade / Pantar
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Maatregelpakket wegwerken achterstallig onderhoud (buiten de Ring en boven het IJ)

20 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 15.000 BRU2151 vervangen houten brug 

Natuurpark Vrije Geer. 6e van 9 bruggen.

DANSS (F84) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 In Natuurpark Vrije Geer verkeren meerdere bruggen in 

zodanige staat dat  vervanging op korte termijn 

noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van 

inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud 

opgevoerd. 

3 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,9. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren.  Vervanging van 

brug draagt bij aan hogere waardering 

bezoekers,  het werk van de vrijwilligers 

die bijdrage leveren aan onderhoud 

groen, en de uitstraling in het licht van 

de Groene AS

5 29 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,9.  Vervanging van brug 

draagt bij aan hogere waardering 

bezoekers,  het werk van de vrijwilligers 

die bijdrage leveren aan onderhoud 

groen, en de uitstraling in het licht van 

de Groene AS

21 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 26.000 BRU2152 vervangen Houten brug 

Natuurpark Vrije Geer.  7e van 9 bruggen

DANSS (F84) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 In Natuurpark Vrije Geer verkeren meerdere bruggen in 

zodanige staat dat  vervanging op korte termijn 

noodzakelijk is. Alle bruggen worden op basis van 

inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud 

opgevoerd. 

3 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,9. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren.

5 29 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,9. 

22 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 30.000 BRU2367 vervangen houten brug sportpark 

Ookmeer golfbaan. 8e van 9 bruggen.

OSD (F80) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 Op en rond sportpark Ookmeer verkeren meerdere 

bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte 

termijn noodzakelijk is. Alle brugggen worden op basis 

van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud 

opgevoerd.

3 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,3. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren.

5 29 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,3. 

23 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 25.000 BRU2368 vervangen houten sportpark 

Ookmeer golfbaan.  9e van 9 bruggen.

OSD (F80) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 Op en rond sportpark Ookmeer verkeren meerdere 

bruggen in zodanige staat dat vervanging op korte 

termijn noodzakelijk is. Alle brugggen worden op basis 

van inspectie tegelijk voor achterstallig onderhoud 

opgevoerd.

3 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,3. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren.

5 29 In totaal 9 bruggen (ca 1mln in 

totaal), specialistisch werk. 

Eventueel wel inzet 

verkeersregelaars. Inzet via SROI. 

Wia-score 6,3. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren.

24 Nieuw-West Groen € 2.000.000 Sloterpark Oost SLT (F85) De huidige kwaliteit van het groen (bomen, 

bosplantsoen en overig) van Sloterpark is 

zorgwekkend. Renovatie en groot onderhoud is 

noodzakelijk om het park veilig te houden en 

toekomstbestendig te maken.

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2018 3 Het stadsdeel werkt toe naar een metropolitane 

stadsdeel. Dit is DE ambitie voor 2016 en komende 

jaren v.w.b. de plas en de allure van deze. De renovatie 

en groot onderhoud vindt in fasen plaats. Naast het 

weg werken van het achterstallig onderhoud wordt 

gewerkt aan nieuwe impulsen en nieuwe 

samenwerkingsverbanden.

5 De grondwaterstand is te hoog. Er 

zijn maatregelen nodig voor een 

toekomstbestendige inrichting van 

het park. Recreatieterrein wordt 

duurzaam ingericht naar het huidig 

en tokeomstig (intensief) gebruik. 

Aansluiting bij werkgroep oz 

bodemgesteldheid stadsparken 

(R&D). Pucini groen wordt gevolgd. 

Bijdrage luchtkwaliteit: 80 slechte 

bomene worden vervangen door 

gezonde bomen.Hout van deze 80 

bomen worden hergebruikt voor o.a. 

Kunstwerk, hekwerken en 

hakselpaden

5 Wia-score 6,8. Het Sloterpark is van 

strategisch belang voor de gehele stad 

(bijv. ontlasten Vondelpark en in 

nabijheid van Ringspoorzone - 

nieuwbouwlocaties tot 2025). De 

verwachting is ook dat de tevredenheid 

van de bewoners van de omliggende 

gebieden zal verbeteren.

5 31 Veel groen werk met machines. 

Ook veel plantwerk. Snoeiwerk is 

gespecialiseerd werk. Dicht 

plantsoen, waterstand behoeft 

verbetering drainage. Later 

bepalen of deelwerk gedaan kan 

worden door W/P (meer dan 

SROI).

Wia-score 6,8. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners zal 

verbeteren. Het Sloterpark is van 

strategisch belang voor de gehele stad

25 Nieuw-West Groen € 170.000 Torenwijck - vaste plantentuin opknappen OSD (F81) OMOP 

Renovatie 

groen NW 

mogelijk bij 

verlenging 

2017

Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen. 

Levensduur overschreden. 

5 2016 Q2 5 Q1 2017 3 Q4 2017 3 Torenwijck sluit aan op Sloterpark West en 

zuidwestoever Sloterplas. Het opknappen van vaste 

plantentuin sluit aan onderhoud van Sloterpark West en 

de vernieuwing van zuidwestoever.

5 Einde levensduur bestaande 

beplanting

3 Wia-score 6,9. Bewoners hebben om 

vernieuwing van de plantentuin 

gevraagd en er is bestuurlijk draagvlak 

voor de plannen. De verwachting is dat 

de tevredenheid van de bewoners en 

bezoekers met het opknappen van de 

vaste plantentuin zal verbeteren.

5 29 Nog onderzoeken Wia-score 6,9. Bewoners hebben om 

vernieuwing van de plantentuin 

gevraagd en er is bestuurlijk draagvlak 

voor de plannen. bezoekers met het 

opknappen van de vaste plantentuin zal 

verbeteren.

26 Nieuw-West Groen € 100.000 Botteskerkpark - opknappen beplanting, 

standplaatsverbetering bomen

OSD (F82) OMOP 

Renovatie 

groen NW 

mogelijk bij 

verlenging 

2017 en 

OMOP 

bomen NW

Op basis van expert judgment. Ingrijpen is noodzakelijk 

om in stand te houden. Mismatch tussen locatie en 

soort mismatch maakt voldoen aan verzorgd 

onmogelijk of duur. 

3 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2017 5 Het Botteskerkpark is ook opgenomen in de aanpak 

Kwetsbare Wijken. Met aanvullend budget voor AO 

Groen is een integraal aanpak van het park uitvoerbaar.  

5 Passende beplanting bij standplaats 

en beoogd gebruik 

3 Wia-score 6,8. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners met 

deze kwaliteitsslag van het park zal 

verbeteren.

5 29 Nog onderzoeken Wia-score 6,8. 

27 Nieuw-West Groen € 120.000 Burg. Vening Meineszlaan - Pterocarya's 

standplaatsverbetering en vervangen

GS (F76) OMOP 

bomen NW 

(deels 

mogelijk bij 

verlenging 

contract 

2018)

Op basis van expert judgment locatie en soort 

mismatch maakt voldoen aan verzorgd onmogelijk of 

duur. 

5 5 Q1 2017 3 Q4 2018 3 De omgeving is/wordt reeds vernieuwd (o.a. 

Coronelbuurt, Anton Struikbuurt, Sieg Vaz Diasbuurt). 

Met dit AO project worden de beeldbepalende 

laanbeplanting van Burg. Vening Meineszlaan op orde 

gebracht

5 Einde levensduur, vervanging door 

nieuwe bomen, met 

standplaatsverbetering

3 Wia-score 6,6. Er zijn veel klachten over 

de bomen en omliggende stoepen. De 

bomen hebben belangrijke waarde. De 

verwachting is dat de tevredenheid van 

de bewoners met deze kwaliteitsslag 

aan de bomen zal verbeteren.

5 29 Nog onderzoeken Wia-score 6,6. Er zijn veel klachten over 

de bomen en omliggende stoepen. De 

bomen hebben belangrijke waarde. 

28 Nieuw-West Groen € 116.000 Burg. Roëllstraat - tramlus bij L. Zijlplein en 

beplantingsvak nabij Colijnstraat

GS (F78) OMOP 

Renovatie 

groen NW 

mogelijk bij 

verlenging 

2017

Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen. 

Levensduur overschreden. 

5 3 Q1 2017 3 Q2 2017 3 Het gebied bij L. Zijlplein is ook opgenomen in de 

aanpak kwetsbare wijken. Met aanvullend budget kan 

ook de tramlus in combinatie met verwaarloosd 

beplantingsvak lavendel worden aangepakt.

5 Einde levensduur bestaande 

beplanting

3 Wia-score 6,6. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners en 

bezoekers met deze kwaliteitsslag aan 

het groen zal verbeteren.

5 27 Nog onderzoeken Wia-score 6,6. 

29 Nieuw-West Groen € 370.000 Hemsterhuisstraat eo - vervangen bomen + 

standplaatsverbetering (oa drainage)

SLT (F85) OMOP 

bomen NW 

mogelijk bij 

verlenging 

in 2018

Op basis van expert judgment standplaats en soort 

mismatch maakt voldoen aan verzorgd onmogelijk. 

Levensduur verkort door standplaats.

5 3 Q1 2018 3 Q4 2018 3 Afronden renovatieproject Hemsterhuisbuurt. Bomen 

zijn nog niet meegenomen.

5 Einde levensduur, vervanging door 

nieuwe bomen, met 

standplaatsverbetering

3 Wia-score 6,8. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners met 

deze kwaliteitsslag aan de bomen zal 

verbeteren.

5 27 Nog onderzoeken Wia-score 6,8. 

30 Nieuw-West Groen € 375.000 Renovatie diverse beplantingsvakken (oa 

Jan Evertsenstraat, J. Huizingalaan, B. 

Powellweg, Heemstedestraat, Louwesweg, 

Sloterplas zuidoever, spiegeltuin, Ortler)

alle OMOP 

Renovatie 

groen NW 

mogelijk bij 

verlenging 

2017

Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen. 

Levensduur overschreden. 

5 3 Q1 2017 5 Q2 2017 5 Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. 

Een check vindt nog plaats.

3 Einde levensduur bestaande 

beplanting

3 De beplantingsvakken liggen verspreid 

over de gebieden. De verwachting is dat 

de tevredenheid van bewoners met 

onderhoud toeneemt.

5 29 Opdracht naar Pantar. Q4 / Q1 De beplantingsvakken liggen verspreid 

over de gebieden. De verwachting is dat 

de tevredenheid van bewoners met 

onderhoud toeneemt.

31 Nieuw-West Groen € 315.000 snw167 Overleg en omgeving, integraal. Vervangen 

Meta's (bomen) en plantsoenen (groen, 

beplanting); voor bomen ca. 90.000 euro en 

plantsoenen 225.000 euro, de rest voor 

verhardingen

Verharding: Op orde brengen. Van C en D naar A.  

Bomen: op basis van expert judgment. Mismatch 

locatie en soort. Plantsoenen: levensduur overschreden. 

Onmogelijk te voldoen aan kwaliteit verzorgd, te duur.

5 2016 Q1 5 Q2 2017 3 Q4 2018 3 Aansluiting GO CNW en afronden laatste deel naast 

projectgebied Calandlaan. Dit betreft een benodigd 

aanvullend budget voor verhardingen. Aansluitend 

wordt ook AO Groen Vervangen bomen en vervangen 

plantsoen opgevoerd.  Cocuwo 2010 0457 DTA gepland 

1/11/16 D&B WNA, Nuon Stadswarmte, OV, Liander 

GAS grootwerk. Planning start 2017 Q2 eind 2018 Q2

5 Hergebruik waar mogelijk  anders 

Puccini materiaal en inrichting.

3 Wia-score 6,5. De bestaande bestrating 

is versleten. De gehele omgeving is en 

wordt vernieuwd (CANW, 

Osdorpergracht, B. van Meertenstraat 

e.o.). Verwachting is dat tevredenheid 

van bewoners met het onderhoud 

Overleg toeneemt. Richting bewoners 

zijn door bewonersparticipatie ook 

verwachtingen over het vernieuwen van 

het maaiveld gewekt.

5 29 Voor 225.000 (van project 985k 

en 315k)   (gedeelte) uitvoering 

door W/P.  Wordt nog uitgezocht 

door pl.

Wia-score 6,5. De bestaande bestrating 

is versleten. De gehele omgeving is en 

wordt vernieuwd (CANW, 

Osdorpergracht, B. van Meertenstraat 

e.o.). Richting bewoners zijn door 

bewonersparticipatie ook 

verwachtingen over het vernieuwen van 

het maaiveld gewekt.

32 Nieuw-West Groen € 250.000 Werk met werk door aanvullend aan GO 

asset verhardingen aanliggend groen daar 

waar nodig op te knappen - diverse locaties

alle Verharding naar A maar bij niet ingrijpen blijft groen 

achter op C en D niveau

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2018 3 De verharding wordt reeds aangepakt (regulier 

onderhoud, MJOP Verhardingen). Het betreft 

aanvullend budget om AO aan het aanliggende groen 

uit te kunnen voeren.

5 Einde levensduur bestaande 

beplanting

3 De projecten liggen verspreid over de 

gebieden. De verwachting is dat de 

tevredenheid van bewoners met 

onderhoud toeneemt.

5 29 Afwerking of stukje renovatie kan 

gedaan worden door W/P. 

Gedeeltelijk door W/P op twee 

projecten (250k en 200k)

33 Nieuw-West Groen € 200.000 Werk met werk door aanvullend aan VERV 

asset verhardingen aanliggend groen daar 

waar nodig op te knappen - diverse locaties

alle Verharding naar A maar bij niet ingrijpen blijft groen 

achter op C en D niveau

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q4 2018 3 De verharding wordt reeds aangepakt (regulier 

onderhoud, MJOP Verhardingen). Het betreft 

aanvullend budget om AO aan het aanliggende groen 

uit te kunnen voeren.

5 Einde levensduur bestaande 

beplanting

3 De projecten liggen verspreid over de 

gebieden. De verwachting is dat de 

tevredenheid van bewoners met 

onderhoud toeneemt.

5 29 Afwerking of stukje renovatie kan 

gedaan worden door W/P. 

Gedeeltelijk door W/P op twee 

projecten (250k en 200k)
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Maatregelpakket wegwerken achterstallig onderhoud (buiten de Ring en boven het IJ)

34 Nieuw-West Groen € 109.000 Joop Woortmanplein - vervangen 

beplanting (= centrale plein in 

Verzetstrijdersbuurt)

DANSS (F84) Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen. 

Levensduur overschreden. 

5 3 Q1 2017 3 Q2 2018 3 De Verzetstrijdersbuurt wordt integraal aangepakt. De 

aanpak van het Joop Woortmanplein vindt 

vooruitlopend op de omliggende buurt plaats.

5 Einde levensduur bestaande 

beplanting

3 Wia-score 6,9. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners en 

bezoekers met het vernieuwen van het 

groen op het plein zal verbeteren. Joop 

Woortmanplein kent al tijden jeugd- en 

hangproblematiek (laatstgenoemde 

niet zijnde jongeren). De aanpak van de 

openbare ruimte - zeker in co-creatie 

met bewoners - biedt kansen om het 

eigenaarschap terug te geven aan 

omwonenden. Idealiter wordt e.e.a. 

gecombineerd met de herprofilering 

van  De MAP (V&V buurt)

5 27 Nog onderzoeken Wia-score 6,9. D Joop Woortmanplein 

kent al tijden jeugd- en 

hangproblematiek (laatstgenoemde niet 

zijnde jongeren). De aanpak van de 

openbare ruimte - zeker in co-creatie 

met bewoners - biedt kansen om het 

eigenaarschap terug te geven aan 

omwonenden. Idealiter wordt e.e.a. 

gecombineerd met de herprofilering van  

De MAP (V&V buurt)

35 Nieuw-West Groen € 156.000 snw 128 Fritz Conijnstraat Op orde brengen. Van C en D naar A. De 

achterstalligheid betreft de inrichting rondom de 

bomen in de straat. Er is sprake van ernstige 

wortelopdruk.

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q3 2017 3 AO groen post Werk met werk diverse locaties in te 

zetten in combinatie met onderhoud verharding. De 

omgeving is reeds vernieuwd (o.a. Coronelbuurt, Anton 

Struikbuurt, Sieg Vaz Diasbuurt). Met dit AO project 

wordt een groter gebied van Slotermeer op orde 

gebracht

5 Hergebruik van materialen 

(onderhoud)

3 Wia-score 6,1. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt 

5 29 Wia-score 6,1. De bestaande bestrating 

is versleten. 

36 Nieuw-West Verharding € 985.000 snw167 Overleg en omgeving, integraal. Vervangen 

Meta's (bomen) en plantsoenen (groen, 

beplanting); voor bomen ca. 90.000 euro en 

plantsoenen 225.000 euro, de rest voor 

verhardingen

OSD (F81) Verharding: Op orde brengen. Van C en D naar A.  

Bomen: op basis van expert judgment. Mismatch 

locatie en soort. Plantsoenen: levensduur overschreden. 

Onmogelijk te voldoen aan kwaliteit verzorgd, te duur.

5 2016 Q1 5 Q2 2017 3 Q4 2018 3 Aansluiting GO CNW en afronden laatste deel naast 

projectgebied Calandlaan. Dit betreft een benodigd 

aanvullend budget voor verhardingen. Aansluitend 

wordt ook AO Groen Vervangen bomen en vervangen 

plantsoen opgevoerd.  Cocuwo 2010 0457 DTA gepland 

1/11/16 D&B WNA, Nuon Stadswarmte, OV, Liander 

GAS grootwerk. Planning start 2017 Q2 eind 2018 Q2

5 Hergebruik waar mogelijk  anders 

Puccini materiaal en inrichting.

3 Wia-score 6,5. De bestaande bestrating 

is versleten. De gehele omgeving is en 

wordt vernieuwd (CANW, 

Osdorpergracht, B. van Meertenstraat 

e.o.). Verwachting is dat tevredenheid 

van bewoners met het onderhoud 

Overleg toeneemt. Richting bewoners 

zijn door bewonersparticipatie ook 

verwachtingen over het vernieuwen van 

het maaiveld gewekt.

5 29 Voor 225.000 (van project 985k 

en 315k)   (gedeelte) uitvoering 

door W/P.  Wordt nog uitgezocht 

door pl.

Wia-score 6,5. De bestaande bestrating 

is versleten. De gehele omgeving is en 

wordt vernieuwd (CANW, 

Osdorpergracht, B. van Meertenstraat 

e.o.). Richting bewoners zijn door 

bewonersparticipatie ook 

verwachtingen over het vernieuwen van 

het maaiveld gewekt.

37 Nieuw-West Verharding € 156.000 snw128 Fritz Conijnstraat GS (F76) OMOP NW 

in 

voorbereidi

ng.  Vierde 

kwartaal 

2016 

beschikbaar

Op orde brengen. Van C en D naar A. De 

achterstalligheid betreft de inrichting rondom de 

bomen in de straat. Er is sprake van ernstige 

wortelopdruk.

5 2016 Q1 5 Q1 2017 3 Q3 2017 3 AO groen post Werk met werk diverse locaties in te 

zetten in combinatie met onderhoud verharding. De 

omgeving is reeds vernieuwd (o.a. Coronelbuurt, Anton 

Struikbuurt, Sieg Vaz Diasbuurt). Met dit AO project 

wordt een groter gebied van Slotermeer op orde 

gebracht

5 Hergebruik van materialen 

(onderhoud)

3 Wia-score 6,1. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt 

5 29 Wia-score 6,1. De bestaande bestrating 

is versleten. 

38 Noord Civiele 

constructies

€ 600.000 Wegwerken achterstalligonderhoud groen Nieuwenda

mmerdijk nr 

297 t.h.v. 

het sluisje 

plusminus 

104 m

Aanbestedin

g

Expertjudgment >50% 5 2016 q3 5 Q4 2016 5 Q2 2017 5 3 Pucini 4 Huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR 5.9

5 32 Huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR 5.9

39 Zuid Groen € 1.500.000 Buitenveldert (inboet bomen, duurzaam 

beheer bomenrijen in straten, wijkgroen en 

gazons). Project is in tweeen geknipt.

zie memo Buitenveldert Nieuwe 

aanbestedin

g

5 nvt 5 Q 2016 5 Q 2016 5 nvt 3 Bij nieuwe bomen wordt een betere 

groeiplaats aangebracht zodat ze 

langer kunnen leven. Stamhout oude 

bomen wordt gerecycled via 

Stadshout. Houtsnippers worden 

verwerkt in wandelpaden in 

bosgebieden. Overig groenafval 

wordt naar composteerinstallaties 

gebracht. Bij nieuwe aanplant 

worden sterkere soorten gekozen 

die minder onderhoud vergen. 

5 huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR + integrale aanpak 

assets                                                                 

complete straat

5 33 172 bomen vervangen. Laan- en 

straat bomen is specialistisch 

werk. Daarom heen wel han- 

spandiensten door W/P. Verder 

machine werk. Plantenkennis 

nodig. Aanbesteding renovatie 

plantvakken loopt nu al. 

Deelopdrachten voor W/P is 

mogelijk voor ongeveer 30% van 

800.000 is 250.000.

40 Zuid Verharding € 2.900.000 SZU041 Bolestein Geheel. Zie 

tevens 

memo.

Buitenvelde

rt 

Bestaande 

OMOP

>80% 5 nvt 5 Q4 2016 5 Q1 2018 5 nvt 3 Gebruik Pucini. Bij nieuwe en 

bestaande bomen wordt een betere 

groeiplaats aangebracht zodat ze 

langer kunnen leven. 

5 huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR + integrale aanpak 

assets                                                                 

complete straat

5 33 Bestaande OMOP met BAM. Inzet 

via SROI (2% van 2,2 mln is 

ongeveer 44.000)

41 Zuidoost Verharding € 400.000 SZO008 Achterstallig onderhoud Hakfort / 

Huigenbos

Bijlmer 

Centrum

OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q1 2017 4 Q2 2017 4 Omliggend gebied wordt heringericht, deze wijk 

herstraten zodat de gehele wijk opgeknapt word

5 Hergebruik bestaande materialen

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 32 afwerken groenvakken ca 10.000 

€

- Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

42 Zuidoost Verharding € 300.000 SZO009 Achterstallig onderhoud Hoge H-buurt Bijlmer 

Centrum

OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q1 2017 4 Q2 2017 4 Omliggend gebied wordt heringericht, deze wijk 

herstraten zodat de gehele wijk opgeknapt word

5 Hergebruik bestaande materialen

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 32 afwerken groenvakken ca 10.000 

€

- Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

43 Noord Groen € 600.000 Noorderpark gedeelte 

Adelaarswe

g

N61, Ijplein 

Vogelbuurt

Aanbestedin

g

Expertjudgment >50% 5 2016 q3 5 Q3 2016 5 Q4 2016 5 Nieuwe inrichring gebied Noorderpark 5 Regen-bestendigheid (Rainproof). 

Gebruik duurzaam groen, soorten en 

levensduur, onderhoudsarm.

3 Huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR 5.9

2 30 Specialistisch werk. Geen inzet 

W/P behalve regulier SROI.

Noorderpark is centraal park voor alle 

bewoners in Noord. Huidig rapportcijfer 

tevredenheid onderhoud OR 5.9

44 Noord Groen € 1.500.000 Wegwerken achterstalligonderhoud groen Noord alle Aanbestedin

g

Rapportage DG groep 5 2016 q3 5 Q4 2016 5 Q4 2018 5 zie projecten wegen 4 Pucini 3 Huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR 5.9

3 30 Uitdunnen, bosplantsoen kan door 

W/P gedaan worden. Ca. 25% van 

1,5 mln kan naar W/P.

Huidig rapportcijfer tevredenheid 

onderhoud OR 5.9

45 Zuidoost Verharding € 1.000.000 SZO010 Achterstallig onderhoud Kelbergen Bijlmer Oost OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q2 2017 3 Q3 2017 3 Kabels en leidingen zijn vervangen in 2014 nu 

voetpaden aanpakken

5 Gebruik Puccini materialen 

(duurzaam inkoop MateriaalBureau)

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 30 afwerken groenvakken ca 10.000 

€

- Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

46 Zuidoost Verharding € 600.000 SZO011 Achterstallig onderhoud Ganzepoort Bijlmer Oost OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2017 3 Q4 2017 3 In samenwerking met Gebied op fysiek en sociaal 

niveau openbare ruimte aanpassen

5 Gebruik Puccini materialen 

(duurzaam inkoop MateriaalBureau)

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Verhogen publiek winkelcentrum

- Sociaal veiliger maken

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 30 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Verhogen publiek winkelcentrum

- Sociaal veiliger maken

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon
47 Zuidoost Verharding € 1.000.000 SZO007 Achterstallig onderhoud Holendrecht West Gaasperda

m

OMOP 

Elementen

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 nvt 5 Q3 2017 3 Q4 2017 3 Samenwerken met Projecten in de omgeving ( 

herinrichting en woningbouw renovatie)

5 Gebruik Puccini materialen 

(duurzaam inkoop MateriaalBureau)

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Sociaal veiliger maken

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

4 30 afwerken groenvakken ca 10.000 

€

- Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Sociaal veiliger maken

- Cijfer 6,5 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon
48 Amsterdamse Bos Groen € 300.000 IHPG1628 dagrecreatie openbare aanbest. 4 nvt 3 Q3 2017 3 Q1 2018 4 N.v.t. 5 Recreatieterrein wordt duurzaam 

ingericht naar het huidig en 

tokeomstig (intensief) gebruik. 

Aansluiting bij werkgroep oz 

bodemgesteldheid stadsparken 

(R&D). Pucini groen wordt gevolgd. 

Bijdrage luchtkwaliteit: 80 slechte 

bomene worden vervangen door 

gezonde bomen.Hout van deze 80 

bomen worden hergebruikt voor o.a. 

Kunstwerk, hekwerken en 

hakselpaden

4 3 26 Inzet via SROI. Niet zelfstandig. 

Geen deelwerk. Ivm kappen 

bomen. Amsterdamse bos heeft al 

20% ihkv wajong / participatiewet

geen

49 Nieuw-West Civiele 

Constructies

€ 105.000 BRU0634 Groot onderhoud Houten brug 

Sloterpark

SLT (F85) 100 % bijdrage AO. NEN 2767 van slecht / zeer slecht 

(vergelijkbaar met niveau D)  naar A

3 3 Q1 2017 3 Q4 2017 3 Het stadsdeel werkt toe naar een metropolitaan 

stadsdeel. Dit is DE ambitie voor 2016 en komende 

jaren v.w.b. de plas en de allure van deze. Naast het 

weg werken van het achterstallig onderhoud wordt 

gewerkt aan nieuwe impulsen en nieuwe 

samenwerkingsverbanden. 

5 Gebruik van duurzame materialen 

(bijv. FSC-hout)

3 Wia-score 6,4. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bezoekers van het 

gebied met het vervangen van deze 

brug zal verbeteren.

5 25 Wia-score 6,4. 

50 Nieuw-West Groen € 450.000 Vervanging populieren in 2017 alle OMOP 

bomen NW 

(deels 

mogelijk bij 

verlenging 

contract 

2018)

Op basis van expert judgment ingrijpen nodig einde 

levensduur gepasseerd en veiligheidsrisico. Het betreft 

de meest urgente bomen.

5 5 Q1 2017 3 Q4 2018 3 Het betreft de eerste tranche van het vervangen van het 

grote areaal aan populieren in Nieuw-West. De 

vervanging vindt zo mogelijk daar plaats waar reeds 

aan de openbare ruimte wordt gewerkt.

5 Einde levensduur, vervanging door 

nieuwe bomen

5 De vervanging vindt verspreid over de 

gebieden plaats. De verwachting is de 

dat de tevredenheid van de bewoners 

met het vernieuwen van het 

bomenbestand zal verbeteren.

3 29
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51 Nieuw-West Groen € 200.000 Oeverlanden DANSS (F88) Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen.  3 5 Q1 2017 3 Q3 2017 3 Draagt bij aan werk van politie (problematiek van 

veiligheid). In het gebied wordt ook een houten brug 

vervangen.

5 Einde levensduur bestaande 

beplanting

3 Wia-score 7,2 De verwachting is dat de 

tevredenheid van omwonenden en 

bezoekers met deze kwaliteitsslag van 

het cruisegebied zal verbeteren. Het 

Wia cijfer van 7,2 is op zichzelf niet laag, 

maar de signalen van overlast 

(geweldsincidenten, bedreigingen, 

verloedering en wangedrag) nemen 

toe. Met name de inrichting van het 

cruisegebied is onduidelijk en zorgt 

voor (veel) overlast en schokkende 

ontmoetingen tussen 

bezoekersgroepen buiten het 

cruisegebied. Ingrepen zouden beperkt 

kunnen zijn maar wel snel realiseerbaar 

en vergroten enorm veel goodwill bij 

bezoekers en vrijwilligers.

5 27 Nog onderzoeken

52 Nieuw-West Groen € 550.000 snw131 Bierens de Haanstraat en omgeving. 

Gekoppeld met verharding.

GS (77) Op orde brengen. Van C en D naar A. Oplossen van 

extreme verzakking. Alle assets in de buurt (integraal).

5 3 Q2 2018 3 Q4 2019 1 De omgeving is afgelopen jaren grotendeels opgeknapt 

(o.a. Wijsgerenbuurt, Confuciusplein en Buurtring). Met 

dit AO project wordt een groter gebied van Slotermeer 

ZW integraal op orde gebracht. Tussen Geert 

Grootestraat en Thomas kempisstraat Cocuwo 

20144368 planning start 2018Q1 eind 2018 Q3

5 Materiaal einde levensduur. 

Hergebruik waar mogelijk anders 

Puccini materiaal en inrichting. 

3 Wia-score 5,8. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt 

5 25 Wia-score 5,8. De bestaande bestrating 

is versleten. 

53 Nieuw-West Groen € 100.000 snw 235 Louis Bouwmeesterstraat, hofjes Zuidzijde Op orde brengen. Van C en D naar A. Alle assets in de 

hofjes (integraal)

5 3 Q1 2017 3 Q4 2017 3 Cocuwonummer 20150665 DTA 22/12/2015 . Geplande 

start 2016 Q3 eind 2016 Q3. Is het laatste deel van buurt 

dat aangepakt moet worden. De rest is tijdens 

stedelijke vernieuwingin het gebied op orde gebracht

3 Materiaal einde levensduur. 

Hergebruik waar mogelijk anders 

Puccini materiaal 

3 Wia-score 6,4. De bestaande bestrating 

is versleten en huidige inrichting is 

verouderd. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt.    In dezelfde 

buurt is er al sprake van vernieuwing 

van vastgoed en de openbare ruimte. 

Het wegwerken van het achterstallig 

onderhoud brengt weer balans tussen 

het bestaande en het nieuwe 

aangebrachte.  

5 25 Wia-score 6,4. De bestaande bestrating 

is versleten en huidige inrichting is 

verouderd. In dezelfde buurt is er al 

sprake van vernieuwing van vastgoed en 

de openbare ruimte. Het wegwerken 

van het achterstallig onderhoud brengt 

weer balans tussen het bestaande en het 

nieuwe aangebrachte.  

54 Nieuw-West Groen € 600.000 snw 186 Jacob van Weesenbeekstraat Op orde brengen. Van C en D naar A. Alle assets in de 

buurt (integraal)

3 3 Q3 2017 3 Q2 2018 3 Cocuwonummer 20151004.  DTA gepland 1/8/2016. 

Grootwerk WNA, GAS, Liander electr. Planning start 

2017 Q2 eind 2017 Q4 . Buurt afmaken

5 Materiaal einde levensduur. 

Hergebruik waar mogelijk anders 

Puccini materiaal 

3 Wia-score 6,0. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt. 

5 25 Wia-score 6,0. De bestaande bestrating 

is versleten. 

55 Nieuw-West Verharding € 200.000 snw235 Louis Bouwmeesterstraat, hofjes Zuidzijde SLT (F85) OMOP NW 

in 

voorbereidi

ng.  Vierde 

kwartaal 

2016 

beschikbaar

Op orde brengen. Van C en D naar A. Alle assets in de 

hofjes (integraal)

5 3 Q1 2017 3 Q4 2017 3 Cocuwonummer 20150665 DTA 22/12/2015 . Geplande 

start 2016 Q3 eind 2016 Q3. Is het laatste deel van buurt 

dat aangepakt moet worden. De rest is tijdens 

stedelijke vernieuwingin het gebied op orde gebracht

3 Materiaal einde levensduur. 

Hergebruik waar mogelijk anders 

Puccini materiaal 

3 Wia-score 6,4. De bestaande bestrating 

is versleten en huidige inrichting is 

verouderd. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt.    In dezelfde 

buurt is er al sprake van vernieuwing 

van vastgoed en de openbare ruimte. 

Het wegwerken van het achterstallig 

onderhoud brengt weer balans tussen 

het bestaande en het nieuwe 

aangebrachte.  

5 25 Wia-score 6,4. De bestaande bestrating 

is versleten en huidige inrichting is 

verouderd. In dezelfde buurt is er al 

sprake van vernieuwing van vastgoed en 

de openbare ruimte. Het wegwerken 

van het achterstallig onderhoud brengt 

weer balans tussen het bestaande en het 

nieuwe aangebrachte.  

56 Nieuw-West Verharding € 1.200.000 snw186 Jacob van Weesenbeekstraat GS (F78) OMOP NW 

in 

voorbereidi

ng.  Vierde 

kwartaal 

2016 

beschikbaar

Op orde brengen. Van C en D naar A. Alle assets in de 

buurt (integraal)

3 3 Q3 2017 3 Q2 2018 3 Cocuwonummer 20151004.  DTA gepland 1/8/2016. 

Grootwerk WNA, GAS, Liander electr. Planning start 

2017 Q2 eind 2017 Q4 . Buurt afmaken

5 Materiaal einde levensduur. 

Hergebruik waar mogelijk anders 

Puccini materiaal 

3 Wia-score 6,0. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt. 

5 25 Wia-score 6,0. De bestaande bestrating 

is versleten. 

57 Nieuw-West Verharding € 312.000 snw043 Dorus Rijkershof en omgeving GS (F77) OMOP NW 

in 

voorbereidi

ng.  Vierde 

kwartaal 

2016 

beschikbaar

Op orde brengen. Van C en D naar A. 3 3 Q1 2017 3 Q4 2017 3 Cocuwo 20112755 DTA 7/10/14 Planning start 2017 Q1 

eind 2017 Q4

5 Hergebruik van materialen 

(onderhoud)

3 Wia-score 5,8. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt 

5 25 Wia-score 5,8. De bestaande bestrating 

is versleten. 

58 Zuidoost Verharding € 1.000.000 SZO006 Achterstallig onderhoud Driemond Fase 1 Gaasperda

m

Aanbestedin

g

100 % niveau D naar niveau A Beeldkwaliteit CROW 5 Q3-2017 5 Q2 2018 1 Q4 2018 1 Samenwerken Kabels en Leidingen en met Projecten in 

de omgeving ( herinrichting en woningbouw renovatie)

5 Gebruik Puccini materialen 

(duurzaam inkoop MateriaalBureau)

Emissievrije machines (euro 5 ) 

Locatie aannemer gebruik wind 

energie

Aanleg Rainproof gebied

5 - Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Sociaal veiliger maken

- Cijfer 6,0 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

5 27 afwerken groenvakken ca 10.000 

€

- Kwaliteit OR verbeteren

- Leefbaarheid verhogen

- Uitstraling verbeteren

- Sociaal veiliger maken

- Cijfer 6,0 verhogen naar 7,5>. Volgens 

VJN Heel en Schoon

Totaal € 40.000.000

9 Projecten Ontwikkelbuurt 6,8 mln

Nieuw-West Groen € 200.000 De Savornin Lohmanstraat - Rosarium GS (F78) Nog in 

onderzoek

Met regulier onderhoud niet aan verzorgd te voldoen.  Q1 2018 Q4 2018 Project sluit aan op recente projecten in de naaste 

omgeving (Buurtring, Wegener Sleeswijk Noord) .

Einde levensduur bestaande 

beplanting

Wia-score 6,6. De verwachting is dat de 

tevredenheid van de bewoners en 

bezoekers met deze kwaliteitsslag aan 

het rosarium zal verbeteren.

Nieuw-West Verharding € 1.700.000 snw131 Bierens de Haanstraat en omgeving. 

Gekoppeld met groen.

GS (77) Nog in 

onderzoek

Op orde brengen. Van C en D naar A. Oplossen van 

extreme verzakking. Alle assets in de buurt (integraal).

Q2 2018 Q4 2019 De omgeving is afgelopen jaren grotendeels opgeknapt 

(o.a. Wijsgerenbuurt, Confuciusplein en Buurtring). Met 

dit AO project wordt een groter gebied van Slotermeer 

ZW integraal op orde gebracht. Tussen Geert 

Grootestraat en Thomas kempisstraat Cocuwo 

20144368 planning start 2018Q1 eind 2018 Q3

Materiaal einde levensduur. 

Hergebruik waar mogelijk anders 

Puccini materiaal en inrichting. 

Wia-score 5,8. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt 

Nieuw-West Verharding € 76.000 snw127 Frans Duwaerstraat GS (F76) Nog in 

onderzoek

Op orde brengen. Van C en D naar A. 2016 Q1 Q1 2017 Q4 2017 Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. 

Een check vindt nog plaats. De omgeving is vernieuwd. 

Met dit AO project wordt de gehele buurt op orde 

gebracht

Hergebruik van materialen 

(onderhoud)

Wia-score 6,1. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt 

Nieuw-West Verharding € 110.000 snw126 Guus Trestorffstraat GS (F76) Nog in 

onderzoek

Op orde brengen. Van C en D naar A. 2016 Q1 Q1 2017 Q4 2017 Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. 

Een check vindt nog plaats. De omgeving is vernieuwd. 

Met dit AO project wordt de gehele buurt op orde 

gebracht

Hergebruik van materialen 

(onderhoud)

Wia-score 6,1. De bestaande bestrating 

is versleten. Verwachting is dat 

tevredenheid van bewoners met het 

onderhoud toeneemt 

Zuidoost Verhardingen € 1.500.000 Holendrecht West Nog in 

onderzoek

Dit project is een combi van :

1. inzet 1.5 milj ontwikkelbuurten

2. inzet 1.0 milj vanuit AO

3. inzet 0,7 milj vanuit eigen begroting

Q3 2017 Q3 2018 Project sluit aan op recente projecten in de naaste 

omgeving. Wooncoorporatie is dan klaar met de 

renovatie.

Herinrichting volgens Puccini, 

verdere herinrichting zo inrichten dat 

beheerskosten minimaal worden.

Score is nu 6,5, maar beeld en 

technische kwaliteit is nu een D deze 

terugbrengen naar A/B en zorgen voor 

een leefbare en veilige buurt

Noord Groen € 1.500.000 Banne Zuid, aansluitend aan winkelcentrum N70a Nog in 

onderzoek

Op orde brengen. Van C en D naar A. Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. 

Een check vindt nog plaats. De omgeving is vernieuwd. 

Met dit AO project wordt de gehele buurt op orde 

gebracht

Materiaal einde levensduur. 

Hergebruik waar mogelijk anders 

Puccini materiaal en inrichting incl 

rain proof

Herinrichting openbare ruimte in het 

gebied waar geen nieuwbouw heeft 

plaatsgevonden

Noord Verharding € 300.000 N60 a / Anemoon, oleander en 

jasmijnstrata

Nee Op orde brengen. Van C en D naar A. Oplossen van 

extreme verzakking. Alle assets in de buurt (integraal).

Q1 2017 Q2 2018 Q4 2019 Ja, met name waternet ivm grondwater probleem Materiaal einde levensduur. 

Hergebruik waar mogelijk anders 

Puccini materiaal en inrichting incl 

rain proof

 De bestaande bestrating is versleten. 

Verwachting is dat tevredenheid van 

bewoners met het onderhoud 

toeneemt 
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Noord Verharding € 500.000 N69 / De kleine wereld Nog in 

onderzoek

Op orde brengen. Van C en D naar A. Voornamelijk 

herstraten voetpaden en parkeervakken welke ernstig 

oneffen en onveilig zijn ivm wortel opdruk, eventueel 

groen/ bomen aanpassen en/of vervangen.

2017 Q1 Q4 2017 Q2 2018 Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. 

Een check vindt nog plaats.

Hergebruik van materialen 

(onderhoud)

In gebied “De Kleine Wereld” wordt met 

zelfbeheer, fysiek en sociaal, zoveel 

mogelijk gewerkt aan het verbeteren 

van de leefbaarheid. Echter dit gebeurt 

met beperkt budget waardoor niet 

mogelijk is om structurele en op lange 

termijn de juiste verbeteringen te 
Noord Verharding € 900.000 N61b / Vogelbuurt zuid GS (F76) nader te 

bepalen 

inzet in 

groen 

Op orde brengen. Van C en D naar A. 2017 Q3 Q3 2017 Q4 2018 Naar verwachting zijn er werkzaamheden van derden. 

Een check vindt nog plaats. 

Hergebruik van materialen 

(onderhoud)

Is een voormalige Focuswijk waar nog 

veel achterstallig onderhoud ligt en 

noodzakelijke aandacht voor de fysieke 

inrichting.

Totaal € 6.786.000
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