
6 jaar wijkaanpak Transvaalbuurt



Geschiedenis van de Transvaalbuurt
Berlage tekende in 1903 het stratenplan van de Transvaalbuurt, met kromme 
straten, ruime pleinen en plantsoenen. In de binnenstad van Amsterdam werd de 
oude, verkrotte Jodenbuurt afgebroken. De veelal ongeschoolde arbeiders werden 
overgeplaatst naar de gloednieuwe Transvaalbuurt, een proeftuin voor sociale  
woningbouw. De straten werden vernoemd naar de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. 

In de jaren ’20 en ’30 was ongeveer 70% van de bewoners joods. De Duitse bezetting 
had dramatische gevolgen. De armste joden werden als eerste weggevoerd. De buurt 
werd bestempeld als ‘concentratiebuurt’. Joden uit andere delen van de stad moesten 
hier naartoe verhuizen. Zij kwamen in de huizen van reeds gedeporteerde joden. 
De laatste joden zijn weggevoerd tijdens de razzia van 20 juni 1943. Na de oorlog 
kwamen nieuwe bewoners naar de Transvaalbuurt, vooral uit Amsterdam Noord 
en Diemen. De eerste buitenlanders waren Italianen en Spanjaarden, gevolgd door 
Turkse arbeiders en later ook gezinnen uit Marokko, Turkije, Suriname en Ghana. 

Zo’n dertig jaar geleden is de Transvaalbuurt sociaaleconomisch erg achteruit gegaan. 
Het werd een van de zwakkere Nederlandse woonwijken en kreeg een slechte 
reputatie. De laatste jaren is door bewoners en instanties veel geïnvesteerd in de 
buurt. Tegenwoordig ontdekken steeds meer mensen de bijzondere architectuur en 
het knusse karakter van de Transvaalbuurt.

Daniël Metz, Bewoner, cultuurhistoricus en medeoprichter van Museum zonder Muren

Daniël Metz en Noud Verhave voor een van de  
panelen over het verleden van de Transvaalbuurt.

Elke dag sporten 

We zien elkaar 
in de tuin

De buurt heeft 
een fijne buzz

Niet meer thuiszitten

Samen koken, 
samen eten

Later word ik 
professor

Theater op 
het plein

6

4

8

10
12

16
14



4 5

“Iedereen wil met me ruilen”

Elke dag sporten 

Ali en Furkan spelen elke dag op het plein aan de Joubertstraat. 
Meestal op het nieuwe Cruyff Court. ‘Als ik naar buiten ga, haal 
ik Furkan altijd op’, zegt Ali. ‘Op woensdag doe ik mee aan  
atletiek’, vertelt Furkan. ‘Soms rennen we de hele baan rond!’ 
Het plein aan de Joubertstraat kreeg niet alleen een Cruyff Court 
en een atletiekbaan. Maar ook fitnessapparaten, meer groen, 
speeltoestellen en zitplekken. Er is een activiteitenprogramma  
voor de jeugd en vrijwilligers uit de buurt lenen sport- en 
spelmateriaal uit.

Festijnen op het Krugerplein
Voorheen werd er gedeald en gegokt op het Krugerplein 
maar dat is verleden tijd. Zeker sinds het stadsdeel het 
plein vernieuwde, zitten mensen weer graag onder de 
vleugelnootbomen of op het terras van Caf-Vino. Samen 
met bewoners is hier veel georganiseerd. Zoals veertien 
Krugerpleinfestijnen, een iftar, een schaatsbaan,  
de bus van Jamie Oliver’s Fifteen, Groene Geveldagen 
en kunstmarkten.

‘Toen ik hier ging wonen, verklaarde 
iedereen me voor gek. Maar nu willen 
ze met me ruilen! Het is jammer dat het 
Krugerplein nog steeds een slecht imago 
heeft. Daar willen we vanaf en daarom 
pleiten buurtbewoners en ondernemers 
ervoor de naam van het plein te veran-
deren in Nelson Mandelaplein.’
Astrid Cornet, buurtbewoonster en lid van 
bewonersgroep Wij van de Wijk

Lichtkunstwerk
In de vernieuwde fietstunnel bij de 
Tugelaweg lopen schaduwen langs de 
wanden. Het zijn de ‘grote vijf’ uit Zuid-
Afrika: de olifant, neushoorn, leeuw, 
buffel en het luipaard. Bewoners kozen 
het kunstwerk uit.

Sinds 2008 is de Transvaalbuurt groen 
en dat betekent: veiliger. Dankzij de 
gezamenlijke aanpak van drugspanden 
is vooral de drugsoverlast sterk 
verminderd. Maar dat betekent niet 
dat er geen zorgen meer zijn. Zo is er, 
hoewel sterk verminderd, nog sprake 
van jeugdcriminaliteit en -overlast.

Witte fietsen
Jongeren van het Jeugd Preventie Team 
(JPT) rijden vier keer per week van 16.00 
tot 00.00 uur door hun eigen wijk. Ze 
spreken leeftijdgenoten aan op over-
lastgevend gedrag. Deze ervaring kan de 
leden van het JPT helpen om een stage 
of bijbaan te vinden.

veilig
relatief veilig
relatief onveilig
onveilig

2008 2013

2008 2013
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We zien elkaar in de tuin

Beroemde buurttuin
Beroemd binnen én buiten de Transvaalbuurt zijn 
de buurttuinen op het Afrikanerplein. Meer dan 50 
buurtbewoners kweken er groenten, kruiden en 
bloemen. ‘Het Afrikanerplein werd vroeger weinig 
gebruikt’, vertelt Eva DeCarlo. Samen met andere 
bewoners maakte ze het ontwerp voor de tuin.  
‘Nu kan iedereen in de tuin zitten, ervan genieten, 
kruiden plukken of bessen proeven.’ 

‘Oh nee, ze komen het zaadje opeten’, roept Aiden (5) in de 
Tugelahuis Kindertuin. Het kuiltje waarin hij net een zaadje 
legde, maakt hij vlug dicht. ‘Ik had een keer een gaatje open 
gelaten. Toen zag ik allemaal mieren wegrennen en het zaadje 
was ook weg.’

‘Oh nee, mieren!’

Groen en fleurig
Om de buurt op te fleuren, organiseren 
de bewoners van Wij van de Wijk elk 
jaar de Groene Geveldag. Ze verkopen 
planten, kinderen beschilderen bloem-
potten en mensen kunnen een geveltuin 
adopteren voor een buurtgenoot die het 
onderhoud zelf niet kan doen. 

Van 0 naar 8 buurttuinen. In de 
Transvaalbuurt tuinieren meer dan  

100mensen, van jong tot oud. Nog meer 
mensen doen mee aan de oogstfeesten, 
het honingbij festival, groene burendag 
en andere festiviteiten. En iedereen 
geniet van het groene uitzicht.

Wilde bramen, scheuten van jonge bomen, brandnetels. Bewoners 
van de Tugelaweg ergerden zich al jaren aan de wildernis langs 
het spoortalud. Na lang ijveren is het ze gelukt een strook van 
tientallen meters zelf te beplanten en onderhouden. Nu zie je er 
bloeiende lavendel, salvia en vrouwenmantel staan. ‘Vroeger was 
hier veel drugsoverlast’, vertelt Carolien de Gruiter. ‘De TaludTuin 
helpt ons om weer een buurt te worden. Eerst bleef iedereen 
binnen, nu komen we elkaar buiten tegen.’
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De buurt heeft 
een fijne buzz

House of Brown is een creatieve, inspirerende en huiselijke 
plek in de Pretoriusstraat. De zussen Nance en Sil Adjete zijn 
dol op Oost en de Transvaalbuurt. ‘We verkopen originele 
interieur- en fashionaccessoires van ons eigen merk en andere 
ontwerpers.’ Er is ook een stijlkamer voor teaparty’s, recepties, 
workshops of bijvoorbeeld een kleine huwelijksreceptie. ‘De 
Transvaalbuurt is aan het veranderen; er heerst een fijne buzz.  
In de Pretoriusstraat zitten leuke ondernemingen en er komen er 
vast meer bij. Daar willen we bij zijn.’

Hippe hotspot
Winkels en bedrijfsruimtes vormen het visitekaartje 
van een straat. ‘Van de ruim veertig bedrijfspanden die 
ik heb helpen verbeteren is dit het meest geslaagde 
voorbeeld’, vertelt vastgoedcoördinator Ellen 
Borgmeijer. ‘Na lang onderhandelen wilde de eigenaar 
het pand verkopen aan Eigen Haard. Die knapte het op 
en daarna vonden we een prima ondernemer met hart 
voor de buurt. Restaurant Michel-Inn is nu een van de 
hippe hotspots in de Transvaalbuurt!’

Ruim 40 bedrijfspanden zijn 
opgeknapt, drugspanden en malafide 
ondernemers zijn aangepakt en opgerold 
en nieuwe ondernemers werden 
aangetrokken.
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Percentage mensen dat verloedering ervaart,
Transvaalbuurt 2007-2012

Als een blok 
Wendy Ramsahai en Bas Liesker vielen 
als een blok voor het Krugerplein.  
‘We vonden de ruimte en buurt zo mooi 
dat we hier iets wilden beginnen. De 
Krugerkamer kun je huren voor bij een-
komsten waarbij ook gegeten wordt.’

Trommelen bij Albert Heijn
Albert Heijn is vernieuwd en ander-
half keer groter dan voorheen. Dat kon 
doordat het buurpand van Eigen Haard 
werd aangeboden aan de supermarkt. 
Bij de opening trommelden De Kids van 
Oost, een initiatief van buurtbewoonster 
Nathalie Oldenstam. ‘Ik zag veel jong 
talent in de buurt. Mijn droom was met 
deze kinderen aan de slag te gaan.’ Bij 
de Kids van Oost doen wekelijks meer 
dan 80 kinderen mee aan zang, dans, 
theater of kunst.
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Niet meer 
thuiszitten

Yasemin en Marzia werden uitgenodigd door DWI om hun 
jaarlijkse gesprek te voeren bij Pitstop Transvaal. Er was ook een 
participatiemedewerker van Dynamo bij, die besprak of ze actief 
konden worden in de buurt. Yasemin werd lid van de bewoners-
groepen Majubastraat en Wij van de Wijk. Marzia bezoekt tegen-
woordig de koffie-inloop en helpt mee in het Buurtrestaurant. 
Ook heeft ze een moestuin op het Afrikanerplein. ‘Ik heb meer 
mensen leren kennen. Bijvoorbeeld iemand die ook analfabeet 
is, en iemand die net als ik jong oma is geworden. Daardoor voel 
ik me minder eenzaam.’

Verder ontwikkelen
Pitstop Transvaal van Dynamo voert 
jaarlijks ongeveer 200 gesprekken met 
bewoners. Ook zijn er ieder jaar rond de 
20 groepsvoorlichtingen en bezoeken 
aan markten. De meerderheid van de 
bezoekers gaat na een gesprek mee-
doen aan een activiteit (zoals taal- of 
computer les), om zich zo te ontwikkelen 
naar vrijwilligerswerk of betaald werk. 

Elkaar leren kennen
In de Transvaalbuurt is veel te doen. Zoveel, dat je  
soms door de bomen het bos niet ziet. Daarom is er  
het buurt   initiatief Wie is Wie, met een website waar  
je activiteiten kunt opzoeken en aanmelden. Op de  
Wie is Wie beurs leren actieve bewoners elkaar  
kennen. De ontwikkelingen staan niet stil. Verschillende 
bewoners en buurtorganisaties hebben oren naar 
het vormen van communities. Maar past het bij de 
Transvaalbuurt? Bewonersorganisaties TISCC en  
SSCCM onderzoeken dat met de buurt.

Transvaalfietsen
Van oude fietswrakken uit de Transvaal-
buurt maken ze Transvaalfietsen in de 
buurtkleuren rood, groen en blauw. 
Buurtfietswerkplaats Upcycles biedt niet 
alleen de fietswrakken een nieuw leven. 
Het is ook een plek waar drie mensen, 
waaronder Jim, werkervaring opdoen.

Buurt netjes houden
De technische ploeg van Buurt beheer-
bedrijf Transvaal verricht reparaties 
in woningen van Ymere. De twee 
leerlingen stromen later door naar een 
reguliere baan bij een woningcorporatie. 
De wijkploeg, mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, helpt de buurt 
netjes te houden door bijvoorbeeld 
stoeptegels recht te leggen, onkruid te 
verwijderen of een portiek op te ruimen. 

Adopteer een afvalcontainer

In de Transvaalbuurt zijn 64 van de 

77 van de afvalcontainers geadopteerd 
door bewoners en bedrijven. Ligt er klein  
afval naast, dan doen ze dat in de con-
tainer. Voor grofvuil komt het stadsdeel 
na een telefoontje extra snel in actie. 
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Samen koken, 
samen eten

Dat ruikt lekker, die Indiase rijsttafel. Wie wil leren hoe je 
heerlijk kookt voor weinig geld, komt naar de gratis kookles bij 
servicepunt Kraaipan. Twee grote pannen staan op het vuur, 
Grace snijdt de wortelen, Peter de abrikozen en Rob schilt 
appels. ‘Eenzaamheid en armoede gaan vaak samen’, weet 
Adrienne Cramer, kok, vrijwilligster en bedenkster van KOOK.
OOST. ‘Vanavond verwacht ik ongeveer veertig eters uit de buurt, 
van jong tot oud. Er zijn hier al veel vriendschappen ontstaan.’

Welkom bij de Kraaipan
Bij servicepunt Kraaipan komen mensen koken, eten,  
Nederlands oefenen, budgetteren en meer. Buurt-
bewoners organiseren de activiteiten, als dat nodig 
is met ondersteuning van Dynamo. Naast servicepunt 
Kraaipan liet Ymere woningen in Berlagestijl bouwen: 
50 seniorenwoningen, een Marokkaanse woongroep 
voor ouderen en groepswoningen voor dementerenden. 
In de gerenoveerde school zijn 10 woningen voor 
mensen met schizofrenie. Vanuit het servicepunt 
Kraaipan werkt de thuiszorg van Cordaan voor 
bewoners van Transvaal.

Buurtrestaurant
‘Vier keer per week is er buurtrestau-
rant bij servicepunt Kraaipan’, vertelt 
Joke Soolsma van Dynamo. Voor 5 euro 
of minder serveren vrijwilligers een 
heerlijke maaltijd. Wekelijks eten er 100 
mensen mee.

Tugelahuis
Het Tugelahuis is niet meer weg te  
denken als informatie- en ontmoetings-
huis voor de buurt, plek voor huis-
meesters, Buurtbeheerbedrijf Transvaal 
en de studenten van de Academie van 
de Stad. Het is ook het informatiepunt 
voor huurders en kopers van Tugela, de 
blokken van Ymere aan de overkant van 
de straat. 

Wonen in Tugela
Tugela bestaat uit vijf woongebouwen 
met een rijke historie. Twee blokken 
vervangt Ymere door nieuwbouw, 
twee blokken worden gerenoveerd 
en het vijfde wordt nog onderzocht. 
De historische tegeltableaus blijven 
behouden. De woonblokken zijn een 
mix van sociale huur, vrije sectorhuur 
en koop. Want gemengd wonen vinden 
de bewoners belangrijk, zo bleek uit de 
vele gesprekken die tijdens het open 
planproces werden gevoerd.

Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en 
Ymere hebben in totaal zo’n    
woningen opgeknapt. Er zijn 
  nieuwe woningen gebouwd  

of in aanbouw.233
110

12
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Later word ik 
professor

180
De Talententent van Dynamo geeft wekelijks 
  naschoolse cursussen. Er doen
 kinderen aan mee, voor name - 
lijk leerlingen van De Kaap en De Kraanvogel.
18

Hapjes serveren
Grofvuil buitenzetten, hapjes serveren op een buurt-
bijeenkomst of een auto wassen. Tieners van Dynamo’s 
Klussenbank Transvaal zetten zich gratis in voor de 
buurt. ‘Als ik mijn best doe mag ik mee op kamp in  
de zomer.’

Transvaal Journaal
Een stel vrienden was het slechte 
imago van de buurt zat en begon het 
Transvaal Journaal, met een eigen 
kanaal op YouTube. Ze maken films 
over belangrijke gebeurtenissen in de 
buurt, zoals het bezoek van Eberhard 
van der Laan, destijds minister van 
Wonen, Wijken en Integratie. Nu nog 
zijn er wekelijks lessen bij Dynamo voor 
jongeren van 14-18 jaar. 

Samen lezen
Voorlezen is goed voor de ontwikkeling 
van kinderen. Maar het is ook leuk en 
gezellig. Via de Academie van de Stad 
lezen studenten jaarlijks met zo’n 130 
kinderen uit de Transvaalbuurt.  

Trotse vaders en moeders
Buurtbewoner Mo Ben Nasser is 
opgegroeid in de Transvaalbuurt. Vijf 
keer per week geeft hij kickboksles 
in Buurtcentrum Transvaal, ook aan 
jongeren met een verstandelijke 
beperking. Hij zorgt voor structuur. 
‘Ik leer ze zich binnen én buiten de 
ring te gedragen.’ Tijdens het eerste 
kickboksgala heeft Mo extra moeite 
gedaan om de ouders te betrekken.  
De zaal zit nu ieder jaar vol trotse  
vaders en moeders.

Vreedzame wijk    
Kinderen leven vaak in verschillende 
werelden: school, thuis en op straat.  
Om die werelden met elkaar te 
verbinden, is De Vreedzame Wijk 
gestart. Scholen, ouders, kinderopvang, 
jongeren- en kinderwerkers en 
buurtorganisaties gaan kinderen op 
dezelfde manier aanspreken.

Training in succes
Abkader Chrifi trainde tientallen 
jongeren, vaders en moeders. ‘Vroeger 
gaf ik anderen de schuld als iets niet 
goed liep’, aldus een deelnemer. ‘Nu kijk 
ik vooral naar mezelf.’

‘Hoeveel spieren denk je dat we hebben?’ Meester Gerald be ge leidt 
de Scienceclub bij de Talententent van Dynamo. Ibtisame roept: 
‘Vier!’ Maar dat zijn er 1636 te weinig. ‘Ik ga later professor worden’, 
besluit Romaissa al snel. ‘En thuis ga ik alles aan mijn moeder 
uitleggen.’ Even later vraagt ze: ‘Hoe weten ze eigenlijk dat de 
binnenkant zo is?’ ‘In de Middeleeuwen sneden ze dode criminelen 
open om te kijken’, legt meester Gerald uit. De meiden reageren vol 
afschuw: ‘Ieuw!’ 
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Theater 
op het plein

Speciaal voor HEIM verandert het Steve Bikoplein elk jaar in 
een open luchttheater. Kinderen en volwassenen zijn acteurs, 
bouwen het decor en maken zelf teksten. ‘Steeds meer amateurs 
en professionals uit de buurt sluiten zich aan of komen met 
ideeën’, zegt Diane Elshout, een van de initiatiefnemers. 
Tugela85 is de plek waar alles vorm krijgt. ‘Het is bijzonder om 
te zien hoe mensen met verschillende achtergronden samen 
plezier hebben, hun talent ontwikkelen en een succes maken van 
de voorstelling.’ HEIM heeft al zeven edities achter de rug en is 
een begrip in de Transvaalbuurt. 

Volop kunst
In de Transvaalbuurt zijn geen culturele 
instellingen zoals een bibliotheek, theater 
of bioscoop. Maar dankzij Tugela85 is er 
volop kunst en cultuur. De kunstenaars en 
cultureel onder emers in dit voormalige 
schoolgebouw verbinden allerlei  
mensen uit de buurt. 

Museum zonder Muren
Kunst heeft geen museumgebouw nodig: de hele 
Transvaal buurt is een museum. Samen met de bewoners,  
ondernemers en kunstenaars brengt Museum zonder 
Muren de buurt in beeld. Zo vierde de buurt in 2013 het 
110-jarig bestaan van de Transvaalbuurt en was er  
TransLumen, vier dagen lichtkunst in de straten en  
huizen van Transvaal.
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• Gezondheidszorg
• Welzijn
• Sport
• Cultuur

135 bewonersinitiatieven
In de Transvaalbuurt zijn 135 bewoners-
initiatieven gehonoreerd. Een commissie 
van bewoners bepaalde welke plannen 
geld kregen. In dit boekje waren dat 
KOOK.OOST, HEIM, Museum zonder 
Muren, Wie is Wie, Kids van Oost,  
Wij van de Wijk, het kickboksgala en de 
buurttuinen.

Eten uit alle culturen
Wie in de Transvaalbuurt woont, kent 
deze dames zeker. Bij buurtevenementen 
zijn ze er met de heerlijkste hapjes. 
Onder de naam Anders eten zetten ze de 
stap naar het ondernemerschap.

Kunst op straat
Buurtkunstenaars en buurtbewoners 
toverden met Rochdale ramen om tot 
kunstvitrines (foto rechts). Dankzij 
kunstenaars, bewoners en Stadgenoot 
werd ook de Majubastraat leuker en 
kleurrijker (foto onder).

Aantal Voorzieningen Transvaalbuurt 
2007-2012
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Handen ineen voor de buurt
In het begin van deze eeuw nam de overlast in de 
Transvaalbuurt snel toe. Er werd openlijk gedeald, straten en 
pleinen waren vaak vuil en mensen voelden zich niet veilig. 
Het imago van de buurt verslechterde. In die tijd verliep de 
samenwerking tussen instellingen, welzijnsorganisaties, 
woningcorporaties en stadsdeel meestal ad hoc. Een stevig 
samenwerkingsnetwerk ontbrak en daardoor was het voor 
bewoners en ondernemers lastig wie zij konden aanspreken. 

Samen met bewoners
Bij de bestuurders van het stadsdeel, de woningcorporaties 
en Dynamo groeide het besef dat de Transvaalbuurt een 
gezamenlijke aanpak nodig had. En zo begon in 2007, al voor 
de landelijke wijkaanpak, Transvaalbuurt Steeds Beter. Bij 
de startbijeenkomst en in de jaren die volgden waren er veel 
gesprekken met bewoners over hun wensen voor de buurt. 
Zo ontstond een groot wederzijds vertrouwen en een goede 
samenwerking met bewoners, onder andere verenigd in de 
Wijkaanpakcommissie en Platform Transvaal. De gezamenlijke 
communicatie onder de vlag Transvaalbuurt Steeds Beter 
maakte duidelijk dat de vele initiatieven in de buurt bij de 
wijkaanpak hoorden.

Voor grote problemen heb je elkaar nodig. Toen de wijkaanpak 
begon, waren er nogal wat overlastgevende drugspanden. 
Aanpakken bleek niet eenvoudig; er waren bijvoorbeeld 
nauwelijks goede dossiers om procedures te voeren. Met externe 
deskundigen, de politie én bewoners zijn de overlast gevende 
drugspanden vrijwel allemaal verdwenen. 
De Pretoriusstraat en het Krugerplein waren onaantrekkelijk. Ook 
hier sloegen we de handen ineen. Met bewoners organiseerden 
we activiteiten op het Krugerplein, dat door het stadsdeel 
opnieuw werd ingericht. De vastgoedcoördinator droeg nieuwe 
ondernemers aan voor lege panden en stimuleerde andere 
ondernemers hun pand op te knappen. Ook als het gaat om 
activering, het vinden van werk en het bieden van perspectief 
voor de jeugd bleek de samenwerking met elkaar, bewoners en 
onder andere DWI, de politie en de basisscholen onmisbaar. 

Bewonersinitiatieven
In de afgelopen jaren is niet alleen het Krugerplein vernieuwd 
maar ook het speelplein aan de Joubertstraat en de spoortunnel 
bij de Tugelaweg. De straten worden beter schoongemaakt en 
bewoners hebben afvalcontainers geadopteerd. Ook kwam er 
meer groen, vaak op initiatief van bewoners. Heel bijzonder is 

de buurttuin op het Afrikanerplein, een van de eerste buurt-
tuinen in Amsterdam. Een bewonersgroep heeft ervoor moeten 
knokken om dit voor elkaar te krijgen. 
We hebben gemerkt dat een aantrekkelijke inrichting en een 
schone, groene omgeving veel effect heeft. Als de basis op orde 
is, nodig je mensen uit om zelf in actie te komen voor de buurt. 
In de Transvaalbuurt zijn niet alleen veel mensen met groene 
vingers maar ook veel kunstenaars die met jonge en oudere 
bewoners werken. Dat verbetert de contacten in de buurt én 
het versterkt het nieuw verworven positieve imago van de 
Transvaalbuurt. 

De Transvaalbuurt heeft de grootste problemen het hoofd 
kunnen bieden: de buurt is uit de rode cijfers en kan zich weer 
meten aan andere Amsterdamse buurten. De wijkaanpak houdt 
op en dat is goed nieuws. De wijkaanpak heeft gezorgd voor 
een goede samenwerkingsstructuur tussen de partijen die  
wij – zij het in lichtere vorm – voortzetten. 

Pieter Klapwijk, gebiedsmanager stadsdeel Oost.
Namens Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot, Ymere,  
Dynamo en Stadsdeel Oost

Colofon
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Transvaalbuurt veel beter
Weet u het nog? In 2007 stond het groot in de kranten: Leveranciers van winkels  
durven de Amsterdamse Transvaalbuurt niet meer in. Een wereld van verschil  
met nu, 6 jaar later. 

Dankzij de wijkaanpak Transvaalbuurt Steeds Beter veranderde de Transvaalbuurt 
van een van de zwakste woonwijken van Nederland in een gezond, aantrekkelijk en  
levendig stukje Amsterdam. Transvaalbuurt Steeds Beter, daaraan werkten we 
samen. Vanaf het eerste moment zetten stadsdeel, woningcorporaties, welzijn, 
bewoners en ondernemers de schouders eronder, zij aan zij. Een mooi voorbeeld is 
de Pretoriusstraat. Die is veranderd in een gezellige straat met winkels, creatieve 
ondernemers en bruisende horeca waar mensen van buiten de wijk op afkomen. 

De Transvaalbuurt heeft de grootste problemen het hoofd kunnen bieden. Maar 
uiteraard is een buurt nooit klaar en zijn er ook in de Transvaalbuurt nog genoeg 
uitdagingen. Stadsdeel Oost, Ymere, Rochdale, Stadgenoot, Eigen Haard en Dynamo 
blijven met elkaar en met de buurt samenwerken, maar vanaf nu in lichtere vorm.  
En niet meer onder de naam ‘Transvaalbuurt Steeds Beter.’ 

Nevin Özütok, wethouder wijkaanpak, Stadsdeel Oost

De eerste grote bewonersbijeenkomst  
op 13 december 2007 in Buurtcentrum  
Transvaal, met Pieter Hilhorst als 
gespreks leider. Bewoners vroegen onder 
andere om een veilige en schone buurt, 
meer aandacht voor kinderen en jongeren 
en een aantrekkelijk Krugerplein. 


