
 

VERSLAG INLOOPAVOND ENTRADA 
 

Datum:  8 november 2017 

Locatie:  Entrada 100, Duivendrecht 

 

Algemeen: 

 De inloopavond is druk bezocht door bewoners, kantoorgebruikers, overige geïnteresseerden 

en vertegenwoordigers uit de gemeente(raad). 

 Er lijkt net zoals bij de vorige inloopavond op 15 mei draagvlak voor de ontwikkeling van 

Entrada van kantoren naar wonen. Een paar kantoorgebruikers zien dat anders en zouden 

liever blijven huren voor de gunstige prijzen (eventueel in de nieuwe situatie). 

Kantoorgebruikers: 

 Kantoorgebruikers vinden de plek prettig en geschikt voor kantoren vanwege de 

betaalbaarheid, de bereikbaarheid met OV en auto en de nabijheid van Amsterdam. Zij zien 

graag werkplekken in de hogere bebouwing langs het OV en de A10, om terug te komen in het 

gebied na de transformatie. 

 Verder is de indruk van de kantoorgebruikers gelijk aan 15 mei. Ze zijn bang dat ze aan het 

kortste eind trekken als huurders van de kantoren.  

Bouwhoogte: 

 Dat er een stedelijk milieu nodig en wenselijk is, wordt niet als discussiepunt ervaren. Net zoals 

15 mei werd de bouwhoogte wel besproken door bezoekers van de inloopavond, maar over 

het algemeen zijn de bezoekers positief over de visie.  

 De positie van hoogbouw aan de kant van het spoor den de A10 wordt door bezoekers als 

logisch ervaren.  

Programma/dichtheid: 

 Bezoekers zijn blij met de geïndiceerde programmatische menging aan woningtypes en 

overige functies.  

 Het aantal woningen wordt door bezoekers als veel beschouwd.  

Relatie omgeving: 

 Bezoekers zijn positief over de groene openbare ruimte en de kwalitatieve upgrade van de 

waterplas.  

 Een goede aansluiting met de omgeving vinden de bezoekers belangrijk. Dit moet nog verder 

uitgewerkt worden.  



 

Verkeer: 

 Bewoners zien graag een verbinding voor voetgangers richting het Zonnehof.  

Communicatie: 

 Mensen zijn positief over de actieve communicatie naar omwonenden toe 

 Mensen zijn positief over de rol van het adviesteam.  

- Mensen zijn uitgenodigd zich aan te melden voor het adviesteam. Acht personen 

hebben zich aangemeld. Zij worden uitgenodigd voor de volgende 

adviesteambijeenkomst (datum nader te bepalen).  

Tips en tops (en opmerkingen) van bezoekers 

- Werkplekken aan de metrokant  

- Zwembad  

- Fietsenwinkel 

- Surinaamse toko 

- Restaurants 

- Hou het betaalbaar 

- Ook woningen voor alleenstaanden 

- Woningen zijn gouden greep 

- Veel groen 

- Houd het open/overzichtelijk i.v.m. veiligheid 

- I can’t wait! Excited. 

- 4 kamer woningen (voor gezinnen, genoeg slaapkamers) 

- Bomen, genoeg ruimte voor bomen 

- Een bruin café 

- Teveel woningen  

- Torens te hoog 

- Dichtheid van de woningen (teveel op elkaar) 

- Verder wel een positieve ontwikkeling 

- Aanbieden woningen aan Duivendrecht (koop + huis) 

- Zwembad is een goed plan 

- Meerkamer woningen (2tot 3 slaapkamers) 

- Ik hoor graag meer over de ‘betaalbaarheid’ of wijze van parkeren in de buurten buiten Entrada 

- Het streven naar diversiteit van de bewoners is TOP! 

- Zo snel mogelijk starten met de bouw 


