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Vernieuwing openbare ruimte

Alle straten en het Robert Scottplein worden opnieuw  
ingericht. Het Robert Scottplein wordt straks écht het 
hart van de wijk waar bewoners elkaar ontmoeten. Het 
vernieuwde plein wordt groen en er is voor iedereen wat 
te doen: spelen voor de kleinere kinderen, voetballen 
op kunstgras of lekker picknicken aan een van de lange 
tafels. Er komen bankjes langs het plein, zodat jong en 
oud hier samen kunnen genieten. Het plein wordt goed 
verlicht. Van het Robert Scottplein naar de Amundsen- 
weg komt een pad met een nieuw hekwerk bij het ROC. 
De Erasmusgracht en Orteliusstraat zijn al opnieuw  
ingericht.

Gebouw Amundsen

Het schoolgebouw Amundsen blijft bestaan. Wel krijgt ze 
een ander jasje. Hier komen zelfbouwwoningen.  

De Robert Scottbuurt is volop in  
beweging. Stadsdeel West en partners 
zijn hard aan het werk om onze wijk nog 
mooier te maken. De afgelopen jaren 
hebben buurtbewoners al verschillende 
keren meegedacht over de buurt en de 
geplande ontwikkelingen. Zo wordt het 
Robert Scottplein heringericht, komen er 
zelfbouwwoningen, komt er nieuwbouw 
en krijgt de kerk een nieuwe functie. De 
openbare ruimte wordt opgeknapt.  

Zodat we samen veilig en prettig kunnen 
wonen. De eerste verandering is al zicht-
baar: Brede School De Springplank heeft 
een prachtig nieuw gebouw gekregen. 
Daar kan de hele wijk terecht. 
 
Tot 2020 worden vijf plekken in de wijk 
aangepakt. Direct omwonenden worden 
per project geïnformeerd.

Over de buurt 
De Robert Scottbuurt is genoemd naar ontdekkingsreiziger 
Robert Scott. De buurt ligt tussen de A10, het Bos en Lom-
merplein, de Jan van Galenstraat en de Mercatorstraat. Het 
heeft het karakter van een dorp in Bos en Lommer, een rustige 
woonbuurt met een groene uitstraling. Vroeger was het een 
katholieke enclave binnen de uitbreidingswijk Bos en Lommer. 
Met in het hart de Josephkerk als centrale plek voor ontmoe-
ting. Het grootste deel van de woningen is sociale huur en in 
bezit van woningcorporaties. De wijk wordt de komende jaren 
op vijf verschillende locaties herontwikkeld.

Meer weten? Kijk op: www.west.amsterdam.nl

De bouwgroep heeft hun tien droomhuizen al ontworpen 
en in 2015 wordt er gebouwd. Aan de kant van het plein 
komt nieuwbouw.

Locatie Fridtjof Nansenhof

De woningen van Eigen Haard aan het Fridtjof Nansenhof 
worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. 
Ook de piggelmeewoningen aan de Erik de Roodestraat 
worden hierbij betrokken. Bewoners mogen meedenken 
over hoe de nieuwe woningen eruit moeten zien.

Josephkerk

De Josephkerk is een beeldbepalend gebouw in de  
Robert Scottbuurt. Het is de bedoeling dat de kerk na de 
komende renovatie als een waardig monument in het hart 
van de buurt pronkt. De beoogde functie van de Joseph-
kerk is een indoor speelplaats. Hierdoor krijgt het gebouw 

een publieke functie, die ook aantrekkelijk is voor bewo-
ners uit de buurt zelf. De Josephkerk wordt zo een leven-
dige plek aan het nieuw ingerichte Robert Scottplein.

Brede School De Springplank

Het opvallende nieuwe gebouw van Brede School De 
Springplank is sinds januari 2014 in gebruik. Het pand 
biedt ruimte aan onderwijs, kinderopvang, naschoolse  
opvang, buurtactiviteiten en ruimteverhuur. De school is 
een stuk groter geworden en alle wijkbewoners zijn wel-
kom voor activiteiten of om een zaaltje te huren. 
Kijk op buurtruimteverhuur.nl
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