
Dromen van het Burgemeester Rendorpplein #5 
6 maart 2019 / 17.00 uur - 18.30 uur / New Metropolis 
 
Aanwezigen:  
Camilla, Rania, Ralph, Ivo, Annemarie, Sjoerd, Martin, Ravi, Kris, Ricco, Meryem en Peter. 
 
Moemen is er niet, vanwege een uitvaart. 
 
Ralph: Dit zou de laatste conceptsessie moeten zijn, hierna gaan we met de plannen naar 
de gemeente. 
 
Meryem presenteert de uitwerkingen van paddenstoelenfabriek.  
> Ze voegen een schommel toe, de schimmel-schommel. Dit moet ook een plek worden die 
door jongeren op social media wordt gedeeld.  
> Ook de opbrengsten zijn doorgerekend.  
  
Veel enthousiasme. 
Vragen nog: hoe groot mogen de ramen, moet het wel tot aan de grond?  
En er is niet genoeg stroom voor zonnepanelen. Want ook weinig zon op die plek. 
Sjoerd: dus praten met Stadgenoot om te kijken of de zonnepanelen elders mogen staan. 
 
Ivo laat het totale ontwerp zien met daarin:  
> Rode loper 
> Speeldeel: Jeu de Boules en schaken met grote stukken 
> Wadi aan de kleine kant 
> Skyline  
> Icoon (paddenstoelenfabriek) 
 
Missend nu nog: meubels, terras van Moemen.  
Ralph: Meubels kunnen we mogelijk deels 3d printen (i.c.m. beton/tegels).  
 
Ook hierover veel enthousiasme. 
Camilla: Ja, geweldig allemaal! Zullen wel wat appeltjes te schillen zijn, zeker met beheer. 
Aan het budget waarvoor ik werk hangt zelfbeheer. Als mensen/ omwonenden/ 
ondernemers  het nieuwe groen in zijn geheel zouden gaan onderhouden, is het wellicht 
goed om er bloemrijk gras in te zaaien en zou er een kleine maaimachine kunnen worden 
meebegroot in de aanvraag voor Groen in de Buurt. 
 
Ivo: heel veel concepten (zoals wadi) zijn al gedaan in de stad. Laten we daarvan leren, haal 
mensen bij elkaar. 
We komen niet aan de bestaande structuren, niet kabels en leidingen. 
 
Aartie wandelt binnen en roept dat dit een mooie showcase van co-creatie kan worden.  
 
Camilla: heb het her en der al laten vallen. En dat ziet er positief uit. Maar als er een grote 
investering wordt gevraagd zal er naar verwachting  een brief de buurt in moeten gaan. 



Mensen moeten de kans hebben gehad om bezwaar te maken. En als ze niet heel actief 
zijn, is de kans aanwezig dat er geen bezwaar komt.  In Camilla’s pogingen om draagvlak bij 
collega’s te krijgen is het handig om vast wat ramingen te ontvangen.  
Ralph: Willen we nog een naam toevoegen? 
Camilla: Een straatnaamwijziging is niet zo eenvoudig te realiseren. Dit is al een inventief 
plan, maak het niet te moeilijk. 
 
Aartie: Themabijeenkomst binnen het Stadsdeel hiervan maken?  
Camilla: Ja, dat kan.  
Ralph: Laten we dat dan als presentatie-moment gebruiken, dan zijn er veel mensen samen 
en kunnen we gelijk veel tackelen. 
Camilla zoekt uit of/wat de beste presentatiemogelijkheid binnen stadsdeel is en laat weten. 
 
Maarten: Wie gaat het beheer doen? 
Camilla: Dat is de vraag. Is afhankelijk van hoeveel omwonenden en ondernemers in de 
buurt mee willen doen. Als ‘t bij de huidige groep blijft en andere omwonenden waarschijnlijk 
niet bereid zijn om een rol in het onderhoud te vervullen, dan is het verstandig om alleen het 
groen bij de skyline bij bewoners en ondernemers te leggen en dat stukje groen vanuit het 
budget Groen in de Buurt te bekostigen, Voor de rest zouden we naar 
ontwikkelbuurten-budget moeten kijken en voor de container wellicht naar het kunstbudget.  
Maarten: Beheer van skyline-deel is haalbaar, zeker met hulp van de ondernemers.  
 
Ralph: Volgende stap is een definitief concept en dat in een PDF naar Camilla en intern bij 
stadsdeel presenteren op die bijeenkomst, waar iedereen in principe welkom is.  
 



Dromen van het Burgemeester Rendorpplein #4 
13 februari 2019 / 17.00 uur - 18.30 uur / New Metropolis 
 
Aanwezigen:  
Rania, Ralph, Moemen, Annemarie, Pieter, Ivo, Sjoerd, Maarten, Ravi, Kris, Ricco, Peter en 
Nina 
  
We hebben twee ruwe schetsen bekeken. Feedback van de groep was vooral positief! 
 
1/ De schets van Ivo bestond uit: 
> Toren met aan de bovenkant een sleutel + uitkijkpunt + oesterzwam kas 
> Af en toe groene stroken + langzamerhand groen hoogte stuk 
> Bankjes van de eruit gehaalde tegels + klein boompje 
> De hegjes 
> Groene en blauwe stroken 
> Skyline waar je aan de zijkant ook kan zitten: Feedback Peter: iets abstractere vormen dan 
de Adam toren. 
Feedback skyline: de skyline is niet zichtbaar vanaf de flat: oplossingen: spiegelen (door 
middel van water) 
 
2/ De schets van Rania bestond uit 
> Red carpet: looppad (waterproof tegels) naar Van Eesteren met bloemen/planten/groen 
eromheen: het pad moet worden verbonden met het zebrapad. Het maakt voor Van 
Eesteren niet uit of het pad aan de rand of in het midden is. 
> Aan de rechterkant: een speelruimte +  Zitplekken van tegels waar in het midden groen 
kan komen. 
> Banken gevormd door de tegels die we eruit halen + een klein boompje 
Feedback Sjoerd: Jeu de boel laan vereniging van vroeger was vrij populair: waar is die? 
 
Over de oesterzwamcontainer 
> 29 maart moet het verslag van de studenten af zijn. 
> De container is nu: 2,5m bij 6m bij 2,75m hoog, maar kan wel kleiner. 
> Er zijn meerdere ruimtes (min.2) nodig voor de groei van de oesterzwammen, die kunnen 
eventueel van elkaar los staan. 
> Het koffiedik dat zal worden gebruikt, zal beginnen met de koffiedik van de ondernemers. 
> Het hele jaar moet de container 20 graden zijn. 
> Buitenkant kan versierd worden met graffiti & informatieborden & er moet nog worden 
gekeken of er raampjes kunnen worden gemaakt in de container. 
> Wie draagt zorgt voor de paddenstoelen? 
Meer informatie over het ontwerp volgt later 
  
Idee van Annemarie 
Markantere beelden uit de omgeving als skyline of als beelden (i.s.m. de buurtwerkplaats) 
Bij Hotel Buiten (Pepijn van Soest) hebben ze ook beelden op het water: misschien kan er 
een route van gemaakt worden& Kijken of bij de buurtwerkplaats objecten bruikbaar zijn. 
Voor de toekomst: een licht professional een keer uitnodigen 



  

 

 
 



 
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.  
 


