
Terugkoppeling: Dromen voor het Burgemeester Rendorpplein #3 
6 februari 2019 / 17.00 uur - 18.30 uur / New Metropolis 
 
Aanwezig 
Annemarie, Moemen, Sjoerd, Maarten, Ivo, Ralph, Rania, Chris, Peter, Nina 
  
Deze week zijn de plannen voor het plein concreter geworden. 
De plannen zijn: 
 

1. Vergroening door tegels eruit groen erin, in een skyline patroon. Een skyline van 
Amsterdam die wordt gemaakt van de tegels die er worden uitgehaald. De skyline 
wordt de visuele drager en verbinder. 

2. De oesterzwam-container: Er moet concreter worden uitgewerkt: wat de 
oesterzwammen nodig hebben, hoe groot de container/kas wordt, wat de plek is en 
in wat voor vorm dat zal zijn, hoe mobiel is die; evt. kan de container het ‘podium’ zijn 
voor het plein. (De zeecontainer kan evt. ook bij de buurtwerkplaats.) 

3. Verticale waterstrip + vergroening aan de korte zijde. Parkeerhaven aan de 
rechterkant worden hegjes. Hierbij kan er een verbinding worden gemaakt met de 
laurieren in de hofjes: die kunnen worden doorgetrokken. Daarnaast kan hier met 
water van de regenpijpen gewerkt worden, het regenwater wordt opgevangen in 
wadies.  

4. Op de hoek: Het Swipespel, een interactief spel  
5. Terras van Moemen: eerste stuk wordt een normaal terras. Aan het eind van het 

terras gebeurt iets geks/interactiefs. 
6. Ruimte aan de kant van de tram: iets dat opvalt: is afhankelijk van de 

programmering/kunst. Een landmark. Graffiti kan worden gebruikt als kunst: om het 
half jaar kan het kunstwerk veranderd worden. 

  
Overige informatie: 
> De noordzijde van de plas is de grens van het beschermd stadsgezicht 
> Het kunst op de boulevard plan van Van Eesteren kan 10 jaar duren, daar moeten we niet 
op wachten. Maar kunnen we wel op inspelen.  
> De waarde zit op het plein en niet zozeer in de objecten 
> Idee om het plein een naam te geven en hierbij ook meer bewoners te betrekken  
  
Vervolgafspraken: 
> Woensdag 13 februari: 

- 15:00 uur: Moemen, Ivo, Ralph, Rania en Peter werken de plannen concreter uit. 
Peter nodigt Caland scholieren ook uit om 15:00 uur. 

- 17:00 uur: De concrete plannen worden laten zien aan de rest van de groep (o.a. 
Camilla van het Stadsdeel). 

  

  

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Terugkoppeling: Dromen voor het Burgemeester Rendorpplein #2 
29 januari 2019 / 17.00 uur - 18.30 uur / New Metropolis 
  
Aanwezig: 
Will, Annemarie, Sjoerd, Maarten, Ivo, Moemen, Rania, Ralph, Peter, Nina 
Afwezig: 
Muhammet, BP, Mensendieck, Rashied, Stadgenoot, Stadsdeel 
  
Vorige week zijn de dromen van iedereen duidelijk geworden. Deze week zijn we hier wat 
dieper op ingegaan. 
 
Wil & Annemarie – Van Eesterenmuseum 
> Plannen om een boulevard neer te zetten met 50/60 jarige kunst & wil de bewoner hierbij 
ook betrekken. Deze boulevard kan evt. worden doorgetrokken in het plein. 
> Wil dat oversteekplaats sowieso gewaarborgd blijft: om door te lopen, voor de 
bereikbaarheid en zichtlijnen. 
 



- Bezig met kleine voltes in het groen onder de bomen 
 
Moemen – Eigenaar rijschool/barbier/koffiezaak Looiedet 
> Plannen voor zijn terras: eerst een stuk terras, dan een stuk doorloop van 3 meter en dan 
weer een klein stuk terras waar wat interactiefs plaats vindt. 
> Wil het liefst dat in de zomer het plein al klaar is. 
> Kan evt. wat met zijn motors doen op het plein. 
  
Sjoerd & Maarten – Bewonerscomité De Reddingsboei 
> Groen, maar niet te hoog. De vraag is wel bij groen: wie gaat het onderhouden 
 
Peter & Nina- New Metropolis 
> Koffiedik project waarbij we paddenstoelen op koffiedik uit de buurt gaan verbouwen en 
eten 
> Rainproof concepten toevoegen 
 
Stadsdeel: wil graag meewerken aan groen projecten en samen beheer  
  
Behoeftes van afwezigen 
  
Muhammet - Pizzeria/Snackbar Napoli (voorheen Cappadocia) 
> Meer reuring, leven op straat 
> Meer bankjes om op te zitten 
  
Saskia en Lia - Mensendieck: 
> Meer groen, banken, fietsenstalling en prullenbakken/containers 
 
Jos – BP 
> Wil geen hoog hek 
  
Choi Yuen - Chinees 
> Gaat waarschijnlijk weg 
 
Ralph: gemeente zegt: maak maar plannen en dan horen we dat wel 
 
Ideeën: 
Will & Annemarie: Vlak voor oostoever staat een muur die wit geschilderd is: 1x in het jaar 
prijsvraag uitreiken waarbij iemand de muur mag beschilderen 
Ivo: Je zet een kunstwerk neer: laat een kunstenaar daarop reageren 
Moemen: lokale kunstenaars kunnen de tegels hergebruiken 
… : schaakbord op de hoek in de zon 
Ralph & Ivo: schaatsbaan & jeu de boel ineen 
 
We hebben aan de hand van inspiratiebeelden gepraat over wat toe te voegen. 
Belangrijkste uitkomsten zijn: 

- We moeten tegels eruit halen, dit is snel en makkelijk en levert speels effect op 



- De tegels kunnen we hergebruiken in het plan om bijvoorbeeld perkjes mee af te 
bakenen 

- We moeten gewoon beginnen 
 

Volgende week gaan we de favoriete pinterest inspiratie foto’s terugkijken en gaan we aan 
de tekentafel zitten en beginnen met ontwerpen (oja en enkele tegels eruit halen!) 
 
Praktische zaken 
Gebiedsbeheer stadgenoot: groot onderhoud vindt niet plaats, maar wel klein onderhoud 
in 2020. 
Gemeente: onder het fietspad ligt een riolering. Binnen 3 maanden gaat die open en dan 
gaan ze hem afsluiten en wordt het niet meer gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Meest favo beeld tot nu toe was: 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terugkoppeling: Dromen voor het Burgemeester Rendorpplein #1 
22 januari 2019 / 17.00 uur - 18.00 uur / New Metropolis 
 
Na een korte introductie over New Metropolis door Peter & Nina en Tegels eruit en Groen 
erin door Ralph en Rania hebben we kennis met elkaar gemaakt en onze dromen gedeeld.  
 
Moemen - Eigenaar rijschool/barbier/koffiezaak Looiedet 

> Als ondernemer zou hij graag een terras willen en daar is hij ook al mee bezig 
> Als creatief (kunstacademie gedaan) zou hij graag een interactief toestel zien, 
zoals een schommel, om mensen samen te brengen. 

 
Sjoerd - Voorzitter Bewonerscomité ‘De Reddingsboei’, buurtbewoner 

> Meer groen 
> Niet te veel banken, want lachgas-problematiek 

 
Maarten - Penningmeester Bewonerscomité ‘De Reddingsboei’, buurtbewoner 

> Groen, maar niet te hoog en de vraag is wel bij groen: wie gaat het onderhouden? 
 
Ciska - Lid Bewonerscomité ‘De Reddingsboei’, buurtbewoner 

> Meer Groen 
 

Irta - Buurtbewoner  
> Een pinautomaat mist in dit deel van de buurt 
 

Annemarie - Actief bij het Van Eesterenmuseum 
> Doorloop van het Paviljoen naar het openbaar vervoer en het Buitenmuseum moet 
gegarandeerd zijn 
> Bij het toevoegen van bomen hou dan rekening met bestaande 'bomenlijnen' en 
bomensoorten (voornamelijk iepen). 

 
Fouad - Gebiedsmakelaar  

> Mooi als er vanuit samenwerking iets wordt gedaan aan het plein 
> Als het ook nog eens grote thema’s als eenzaamheid en gezondheid zou kunnen 
raken is het helemaal goed 
 

Muhammet - Eigenaar pizzeria  
> Meer reuring, leven op straat 
> Bankjes om op te zitten 

 
Ralph & Rania - Tegels eruit, groen erin 

> Meer groen, dit kan verschillende vormen hebben van kijkgroen tot aan moestuinen 
 
Peter & Nina - New Metropolis 

> Koffiedik project waarbij we paddenstoelen op koffiedik uit de buurt gaan 
verbouwen en ook met de buurt eten 
> Rainproof concepten toevoegen  



 
Na de kennismakingsronde kwam er in het gesprek aan bod dat er gewoon meer reuring 
moet komen, zeker in de avond. Door samen op te trekken en dingen op elkaar af te 
stemmen wordt het logischer om locaties langer open te houden en zo de straat ook in de 
avond weer tot leven te kussen.  
 
Daarnaast kwam op tafel: 
> Het Bewonerscomité heeft jarenlange ervaring met in gezamenlijkheid werken aan 
buurtprojecten, zo hebben zij de succesvolle speeltuin met kinderen ontworpen en 
ontwikkeld.  
> Een jeu de boules baan, is dat mogelijk? 
> Vroeger was de Burgemeester Rendorpstraat een levendige straat met 
winkels/cafe/videotheek en kramen op het plein en aan de plas. Kunnen we een kraam terug 
krijgen?  
> Opening van het plein kan een mooi moment zijn voor een evenement. 
> We moeten gewoon beginnen met iets dan komt er vanzelf meer.  
> Verder mogen we de stadsdeel-bus van Fouad lenen als we de bewoners op straat willen 
betrekken bij de plannen.  
 
En nu? 
> Dinsdag 29/01/2018 17u-19u komt er een kleinere groep samen (met o.a. Moemen, 
Muhammet, Sjoerd, Peter, Ralph) om verder in te gaan op alle ideeën en om dit in kaart te 
brengen. Dit moet leiden tot een lijst aan ideeën. Neem allemaal inspiratie mee!  
> Dit brengen we terug naar een grotere bijeenkomst, en hierin gaan we keuzes gaan 
maken en verdere plannen maken.  
 


