SLOTERDIJK VERANDERT
Van een kantorenlocatie naar een diverse stadswijk.
In deze factsheet de relevante kengetallen en feiten van
de transformatie op een rij.

→ kijk op uptownsloterdijk.nl

LIGGING
De kern van het gebied Sloterdijk is ‘Sloterdijk
Centrum’, voorheen aangeduid met Teleport. Het
betreft het gebied rondom station Sloterdijk en ligt
tussen de Seineweg, de Basisweg, de Ringweg A10
en de Haarlemmerweg.

SLOTERDIJK NU

→

Ruim

Ruim

20.000

1.500

werkenden in de
kantoren

hotelkamers

→ Ruim

50.000

reizigers per dag

605

woningen (studenten,
starters en
statushouders)

SLOTERDIJK ALS WOONLOCATIE
→ 100.000 m2 aan woningoppervlakte is in ontwikkeling
→ Dit komt overeen met circa 1.500 - 2.000 woningen, afhankelijk
van de woninggrootte
→ Zowel nieuwbouw als transformatie van oude kantoorlocaties
→ Gemeente Amsterdam onderzoekt of ophoging naar circa
4.000-5.000 woningen mogelijk is
→ Sloterdijk wordt het centrumgebied van toekomstige Haven-Stad,
een nieuwe wijk met 40.000 tot 70.000 nieuwe woningen

HUIDIGE VOORZIENINGEN
→ Kantoren en flexwerkplekken, o.a. Aristo Meeting Center
→ Hotels, o.a. de hostel Trainlodge in oude nachttrein
→ Onderwijsinstellingen, o.a. het ROC Amsterdam, Hogeschool TIO en
Hout- en meubileringscollege
→ Horeca, o.a. Bret, gevestigd in rode containers op het stationsplein,
en recent geopende vestiging van The Breakfast Club
→ Sportpark Spieringhorn, o.a. voetbalclubs en hockeyclub
→ Natuurgebied Bretten
→ Sportclubs, o.a. de Klimhal en de in 2019 geopende Padel Club
→ Ven Amsterdam: congreshotel, restaurant, casino, skylounge,

spa- en fitnessruimte in het voormalige KPN-hoofdkantoor

OPENBARE RUIMTE

KUNST, CULTUUR EN
CREATIVITEIT
In Sloterdijk is veel ruimte voor initiatieven op
gebied van kunst, cultuur en creativiteit.
Huidige (tijdelijke) initiatieven zijn onder andere:

De gemeente Amsterdam past de openbare ruimte aan op de
woonfunctie. Huidige en geplande ontwikkelingen zijn onder andere:

→ Kunstmanifestatie Play Station Sloterdijk, met
kunstwerken in de openbare ruimte

→ Orlyplein (stationsplein) is getransformeerd van grijs plein naar

→ Tuin van Bret, circulair en ambachtelijk
bedrijventerrein, met wijngaard

→ Komende jaren worden meer verblijfsplekken vergroend

→ Amsterdam Art Center, kunstuitleen en
inspirerende vergaderlocatie

→ De Arlandaweg wordt via een dam voor fietsers en voetgangers
doorgetrokken naar Sportpark Spieringhorn tot aan de Brettenzone.
Hiermee ontstaat een recreatieve en groene (fiets- en wandel)route
tussen het Westerpark en de Brettenzone

→ Lofi, culturele broedplaats met doorlopend
programma met muziek, dans en andere culturele
activiteiten

groene verblijfsplek

→ Sportpark Spieringhorn wordt opnieuw ingericht naar een openbaar
park met sportvoorzieningen en -verenigingen

HUIDIGE EN GEPLANDE WOONPROJECTEN
Project

Ontwikkelaar

Programma

Start bouw / oplevering

STUworld

STUworld

247 studio’s voor studenten, starters en expats

Reeds opgeleverd

WASA
Porten Development
		

350 tijdelijke woningen voor studenten
en statushouders

Reeds opgeleverd
		

Vertical

144 appartementen en 700 m2 commerciële ruimte

Eind 2019/ 2e helft 2022

Mo*town
ERA Contour en BPD
		

3 woongebouwen, waarvan er 2 worden ontwikkeld
samen met de toekomstige bewoners

Q1 2021/ Q4 2023

Floating Gardens

Synchroon

192 woningen (koop en huur) en alles-in-1 school

Q1 2021/ zomer 2024

Lab4You

Building4You

29 woningen en 3 bedrijfsruimtes

Nov 2019/ Q3 2021

Lycka
Eigen Haard
		

118 sociale huurwoningen en creatieve broedplaats
en buurtkamer

Begin 2020/ begin 2022

Crossroads
TBD
		
		
		

Circa 156 huurwoningen voor middeninkomens,
180 onzelfstandige studentenwoningen
en 78 vrije sectorwoningen. Diverse buurtgerichte
voorzieningen, waaronder een supermarkt.

Q4 2020/ Q3 2023

Heijmans

→ Voor meer informatie kijk op uptownsloterdijk.nl

