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Samenvatting 

De eerste woonbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam combineert wooncomfort met een informele, 
uitnodigende openbare ruimte. Deze ‘Sportheldenbuurt’ wordt een onmiskenbaar stedelijke buurt met een hoge 
woningdichtheid en een gemengde bevolking. Maar de anonimiteit van de grote stad wordt vermeden. 
Stedenbouwkundige Marlies Rohmer, tevens supervisor, zette veel ontwerpmiddelen in om hier een levendige 
straatcultuur los te maken. 
Woningen zijn nadrukkelijk betrokken op die openbare ruimte. Voor de gevel van bijna elk woongebouw is een 
‘margestrook’ ontworpen. Dat is een zone van anderhalve meter waar bewoners contact kunnen maken met de 
openbare ruimte zonder het eigen domein te verlaten. Ook ging veel aandacht uit naar balkons en terrassen.  
De Urban Sport Zone, met een grote skatebaan als meest spectaculair onderdeel, en drie herbestemde silo’s 
vormen de blikvangers. Straten en pleinen hebben juist een rustige inrichting gekregen. De continuïteit in de 
openbare ruimte versterkt de samenhang tussen de verschillende bouwblokken. 
Regelmatig organiseert de gemeente een meet-up met bewoners waarin nieuwe ontwikkelingen en kwesties 
worden besproken. Bewoners kunnen er hun ideeën kwijt en zo zelf betekenis geven aan hun plek. Resultaten 
zijn concreet aanwijsbaar. 

Arquitecto, editor y consultor. Estudió Arquitectura en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y una 

Maestría en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura en la UNAM. 

Escribió para el periódico Reforma, fue editor de la revista Arquine y 

consultor de la Subdirección General de Sustentabilidad y Técnica del 

Infonavit. Es autor de La utopía como modelo y ha editado más de 20 

libros sobre arquitectura, diseño, ciudad e infraestructura. Ha sido becario 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la Graham 

Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts. Actualmente es becario 

del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (FONCA), coordinador de Sustentabilidad en Empresas ICA y 

profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y CENTRO. 

 

Marlies Rohmer Architects & Urbanists is een ervaren bureau dat 

sinds 1986 vanuit Amsterdam (NL) met veel succes werkt aan een 

brede opdrachtenportefeuille die varieert van residentiële en utilitaire 

projecten, transformatie en herbestemming van bestaande gebouwen 

tot complexe, stedelijke vernieuwingprojecten. MR A&U heeft vooral 

een sterk profiel ontwikkeld op het gebied van scholen, zorg en 

sociaal-maatschappelijke projecten. Het bureau won vele prijzen. 

Marlies Rohmer heeft een aantal publicaties op haar naam waaronder 

‘What Happened to my Buildings’ (NAI010, 2016) and ‘Building for the 

Next Generation’ (NAI010, 2007). 

Iris van der Helm is a designer public space at the Amsterdam 

departement of Urban Planning and Sustainability. Iris has been working 

on the realisation of the public space of IJburg and Sloterdijk with new 

housing ambitions in an office surrounding. She designed the 

greensquare of the Sloterdijk station, the second largest trainstation in 

Amsterdam. She is participant in the walkable city inititiative and teacher 

in the Puccini course ‘a beter public space’ which includes a beter 

planning proces, sustainable, attractive and consistent use of materials, 

cost effectiveness and technical detailing. She has been, and still is, 

working on the public space of the Zeeburgereiland. 

 



 
De Sportheldenbuurt is de eerste woonbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost. De ambitie is om hier 
een authentiek buurtgevoel los te maken, zoals dat in oudere buurten van Amsterdam sterk bestaat. Met 
stedenbouwkundige en architectonische middelen wordt de spreekwoordelijke anonimiteit van de grote stad 
bestreden, en daarmee ook de sociale gevolgen zoals eenzaamheid en obesitas. Het wordt een buurt waar de 
openbare ruimte echt een samenlevingsruimte is. Cruciaal daarvoor blijkt niet alleen de inrichting van de 
openbare ruimte zelf, maar ook en vooral de vormgeving van de overgangszones naar private ruimtes. Alle 
betrokken ontwikkelaars en hun architecten moesten in die ambitie mee, maar kregen vrijheid in de wijze waarop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1 Stadscentrum Amsterdam en locatie Zeeburgeiland 

Afb. 2-4: Voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Foto’s Gemeente Amsterdam 

1. Voorgeschiedenis 

Sportheldenbuurt 

Zeeburgereiland, Amsterdam-Oost 

Programma:   2500 woningen (440 sociale huur, 460 studentenwoningen, 1640 
               marktwoningen waarvan 99 zelfbouwwoningen)   
                                      2 zorggebouwen 
                                                  3 scholen (1 basisschool en 2 scholen voor voortgezet onderwijs) 
                                                  sportcomplex met sporthal 
                                                  multifunctioneel hergebruik erfgoed 
                                                  collectieve gebieden 
Oppervlakte:                               21.5 hectare 
Planvorming:   2009 – 2019 
Oplevering:    2013 – 2021 
Urban design:                          Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid i.s.m. Marlies 
Welstandskader en supervisie: Marlies Rohmer (Architects & Urbanists) – 2008-2020 
Ontwerp openbare ruimte: Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid (Iris van der Helm) 

 



   

 

De komst van IJburg en de bouw van de Piet Heintunnel brachten een drastische verandering met zich mee voor 
het Zeeburgereiland. Het voormalige rafelrandgebied lag op nog maar enkele minuten rijden van de Amsterdamse 
binnenstad. Het was de directe aanleiding om hier een flink woningbouwprogramma te realiseren. Het eerste 
resultaat is de Sportheldenbuurt, op de locatie van een buiten gebruik gestelde rioolwaterzuiverings¬installatie. 
 
Zeeburgereiland was lange tijd een geïsoleerd gebied aan de oostrand van de stad. Van origine was het een 
bedijkte stortplaats voor uitgebaggerd rivierslib aan het Buiten-IJ, tussen het IJ en het IJmeer. Pas toen de 
bagger voldoende was gedroogd en ingeklonken, rond het begin van de twintigste eeuw, werd het bruikbaar land, 
al was bebouwing nog niet meteen mogelijk. Aanvankelijk kreeg het een militaire bestemming. Na die tijd is er 
een doorgaande autoroute aangelegd die via een van de weinige bruggen over het IJ naar Amsterdam-Noord 
voert. Deze Zuiderzeeweg maakte de verder nog kale vlakte aantrekkelijk voor vrijbuiters. In een deel van het 
gebied ontstond een informele stedelijke rafelrand. In 1982 is hier een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. 
 
Langs twee zijden van het driehoekige eiland lopen hoofdroutes voor de binnenvaart. Aan de derde zijde begon 
ongeveer 20 jaar geleden de bouw van IJburg, met uiteindelijk 18.000 woningen op aangelegde eilanden. IJburg 
was de directe aanleiding om een tweede verkeersweg over het Zeeburgereiland aan te leggen: de IJburglaan. 
Deze is via een lange tunnel verbonden met het Oostelijk Havengebied en het stadscentrum. Zo veranderde de 
positie van het Zeeburgereiland in de stad wezenlijk. Voortaan was het oude centrum van Amsterdam in een paar 
minuten bereikbaar, per tram en per auto. In 2003 viel het besluit om ook hier een stadswijk te bouwen met vele 
duizenden woningen. De Sportheldenbuurt op het terrein van de buiten gebruik gestelde 
rioolwaterzuiveringsinstallatie is de eerste fase. Hier komen zo’n 2500 woningen, compleet met scholen, 
sportaccommodaties en andere voorzieningen. 

 

Figure 1: Illustrations, figures, tables and graphics are to be referred to as figures. They should be 

centred, numbered with Arabic numerals (1, 2, 3, …) and accompanied by a caption. There could be a 

single image, or many ones in group, but they must occuppy all the space in the line (16 cm) Figure 

captions should be below figures. Insert figures and tables after they are cited in the text. Use the 

word “Figure 1”, even at the beginning of a sentence. The captions are to be typed in 7 pt and left 

justified.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5: Stedenbouwkundige uitwerking door Marlies Rohmer. (Masterplan Gemeente Amsterdam) 

  

 

 



1.1. Bouwblokken rondom een sportpark 

De gemeente Amsterdam ontwierp de stedenbouwkundige hoofdstructuur. Monumentale bebouwing moest het 
worden, in een stedelijke dichtheid van meer dan honderd woningen per hectare. De bebouwing was ontworpen 
in een orthogonaal patroon, gegroepeerd rondom drie voetbalvelden. De gemeente spiegelde de buurt aan het 
Olympiaplein in het Amsterdam-Zuid (1927) van de roemruchte architect H.P. Berlage. Ook daar liggen de 
sportvelden midden op het plein, omgeven door statige bouwblokken met gestapelde woningen. Bijna honderd 
jaar na de aanleg is dat nog steeds een zeer gewilde woonomgeving. Door sportterreinen weer terug te brengen 
naar het hart van woonbuurten, brengen ze levendigheid op straat en worden kinderen en andere bewoners 
gestimuleerd om mee te doen en te bewegen. Dat is ook het idee voor de Sportheldenbuurt. Het sportpark 
(inmiddels Urban Sport Zone genoemd en bedoeld voor meerdere sportdisciplines) geeft de buurt schwung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6-9: Lange wand met doorzichten om verkeerslawaai te weren. Tekening: Gemeente Amsterdam. Foto’s: Wouter van der 

Wolk    

 

Aan de randen langs de Zuiderzeeweg en de IJburglaan was zeslaagse bebouwing geprojecteerd die het 

verkeersgeluid weert. Deze lange bebouwingswanden waren gesegmenteerd in eenheden van veertig meter, 

bedoeld om de wand te geleden en doorzichten te creëren naar het binnenterrein. Wel zouden de wanden een 

architectonische eenheid moeten vormen. Aan de lange zijde langs het Buiten-IJ waren stroken 

zelfbouwwoningen voorzien. Particulieren konden hier hun eigen huis bouwen of laten bouwen, zonder 

bijzondere eisen aan de beeldkwaliteit. 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 10 and 11: Wand met zelfbouwkavels. Tekening: Gemeente Amsterdam 

De voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie liet een erfenis na die zich uitstekend leende als place maker: drie 

silo’s op rij, 23 meter hoog en elk met een diameter van 22,5 meter. Na een prijsvraag kwam een plan uit de bus 
om ze te transformeren tot het ‘Annie M.G. Schmidthuis’. Ook bleven twee kleinere gebouwen achter, lage 
betonnen bouwwerkjes met een wat wonderlijke vorm: twee slibvijzelgemalen. Ook die zouden worden 
herbestemd. Leven op straat zou overdag ontstaan door de aanwezigheid van drie scholen (twee voor voortgezet 
onderwijs en een basisschool, ook bedoeld voor leerlingen van buiten Zeeburgereiland).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 12 and 13: Slibvijzelgemaal na transformatie. Jan van Erven Dorens. Afb. 12 foto: Wouter van der Wolk. Afb. 13 Foto: 

Martijn van den Dobbelsteen. Afb. 14 foto: Egbert de Boer 

2. Herbezinning in crisistijd 

De economische crisis tussen 2008 en 2015 was aanleiding om het plan flink op te schudden. Hiervoor trok de 
gemeente Marlies Rohmer aan. De verkaveling werd informeler. De leidende gedachte was om een buurt te 
maken met een levende straatcultuur. Een buurt bovendien waar de diversiteit van de stad in volle omvang 
aanwezig is, met inbegrip van gezinnen met kinderen. 
 
Rond 2009 was het plan zover dat de bouwkavels konden worden uitgegeven. Juist toen kwam de crisis. De 
woningmarkt stortte ineen; de bouw viel vrijwel stil. De stichting die de silo’s in gebruik wilde nemen, kreeg de 
financiering niet rond. Ontwikkelaars aarzelden. De bouwkavels werden per blok in de markt gezet, maar geen 
bedrijf durfde het meer aan om een verplichting aan te gaan voor grote aantallen woningen tegelijk. Het grote 
gebaar van de monumentale uitstraling paste niet meer bij de wijze van ontwikkeling.  
 
De gemeente vroeg architect-stedenbouwkundige Marlies Rohmer om het plan om te vormen. Die keuze was 
een statement. Enkele jaren daarvoor had Rohmer het boek ‘Bouwen voor de Next Generation’ uitgebracht. Dat 
boek was een pleidooi om kinderen in de stad meer ruimte te geven om te bewegen: in huis, op de stoep en op 
school. Niet alleen georganiseerde ruimtes (zoals een afgebakende speelplaats op rubberen stoeptegels), nee, 
ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Ruimte om zich tijdelijk te onttrekken aan het ouderlijke 
toezicht en eigen ontdekkingen te doen. Onbestemde veldjes bijvoorbeeld, ‘wilde landjes’ en plekken waar 
verschillende groepen naast elkaar kunnen spelen. Kinderen zouden zelfstandig de route van en naar school 



moeten kunnen afleggen. De enige vrije en ongecontroleerde ruimte die kinderen in recente nieuwbouwwijken 
nog hadden, was de virtuele ruimte van internet, stelde Rohmer in haar boek.  

 

 

 

 

 

 

Figure 15: 

 

Boek Marlies Rohmer Bouwen voor de the NEXT GENERATION (NAI010 2007) 

2.1. Rehabilitatie van de straatcultuur 

In het verlengde daarvan pleitte zij voor rehabilitatie van de straatcultuur. In een samenleving die steeds 

verder dreigt te compartimenteren, is het van belang dat groepen elkaar kunnen treffen. Dat betekent in de 

eerste plaats dat woongebieden gemengd van samenstelling moeten zijn. Gezinnen, jongeren, alleenstaanden, 

koppels, ouderen, iedereen moet zich er thuis voelen. De straat moet het podium bieden waarop de 

verschillende groepen contact hebben en samen een levendig buurtnetwerk vormen. Ontwerpers kunnen dat 

stimuleren, bijvoorbeeld door woningen te oriënteren op de straat en de inrichting van de openbare ruimte af te 

stemmen op de verblijfskwaliteit. Zo’n buurt moest dit eerste woongebied van Zeeburgereiland worden. Een 

buurt in de luwte van het centrum, met een stedelijk karakter, maar relatief wild en informeel. Dat was de 

afspraak tussen Rohmer en de gemeente Amsterdam als haar opdrachtgever, toen ze in 2009 met haar werk 

begon.  

Anno 2019 is de Amsterdamse woningmarkt ontploft. Het woningtekort is enorm. Vierkante-meterprijzen 

nemen hand over hand toe. Kopers moeten ver boven de vraagprijs bieden. Beleggers zitten op het 

vinkentouw. Toen, in 2009, was dat nog anders. Ontwikkelaars probeerden de vraagprijs van hun nieuwbouw 

laag te houden. Dat uitte zich onder meer in de keuze voor goedkope bouwmaterialen en een voorkeur voor 

standaardoplossingen. De lust om te experimenteren was gering. Er dreigde eenvormigheid in het 

woningaanbod, met veel relatief kleine stedelijke appartementen. Ook op het Zeeburgereiland. 

 2.2. Eenheid in verscheidenheid 

Om toch het nagestreefde bijzondere buurtkarakter te realiseren, voerde Rohmer een aantal aanpassingen door 

in het stedenbouwkundige plan. In vier workshops met ontwikkelaars scherpte ze de plannen aan. De 
belangrijkste conclusie: het stedenbouwkundige kader uit 2009 was te star. Er werd vooral voor de monumentale 
woonblokken om het sportterrein heen meer flexibiliteit verlangd in bouwhoogte, parkeeroplossingen en 
uitstraling. Rohmer introduceerde hiervoor het ‘gevarieerd ensemble’. Dit principe maakte onder meer een grote 
variatie in bouwhoogte mogelijk, door hoogbouw en laagbouw als communicerende vaten met elkaar te 
verbinden. Hoger bouwen dan oorspronkelijk voorgeschreven was mogelijk, maar daar moest wel iets tegenover 
staan. Bijvoorbeeld een grotere investering in collectieve ruimtes. Dat was een andere toevoeging van Rohmer: 
binnengebieden en andere ruimtes voor collectief gebruik, waar contact tussen buurtgenoten ontstaat. 

 

 

 

 

In de publicatie Bouwen voor de Next Generation laat Marlies Rohmer zien hoe haar 
architectenbureau de afgelopen tien jaar is omgegaan met bouwen voor jongeren 
op basis van onderzoek naar de hedendaagse jongerencultuur en haar 
maatschappelijke context. Bouwen voor de Next Generation presenteert in tekst en 
beeld een brede, op de praktijk toegesneden analyse van recente verschijnselen als 
de ervaringseconomie, culturele diversiteit, veranderde gezinsverhoudingen, nieuwe 
onderwijsvormen, het ontstaan van witte en zwarte scholen, het probleem van een 
te dik wordende jeugd en het belang van de publieke ruimte. Deze sociaal-
maatschappelijke onderwerpen worden verbonden met ontwerpopgaven, van 
stedelijke omgeving tot school. Eigen projecten en modellen, voorbeelden van 
andere architecten, krantenknipsels en tekstfragmenten uit diverse 
wetenschappelijke studies worden thematisch gepresenteerd. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 16-19: Beeldkwaliteit eenheid in verscheidenheid. Afb. 16: rendering Marlies Rohmer/A2. Afb. 17 and 18: renderings M3H 

Afb. 19: rendering Paul de Ruiter Architects 

Op een zomerse excursie naar Rotterdam mochten ontwikkelaars hun inspiratie laten zien; voorbeelden van de 

beoogde sfeer, van de creatieve oplossingen die daarvoor toegepast waren, de kwaliteit die dat opleverde – 

Rohmer geloofde dat een vrijere architectuur kon bijdragen aan het straatleven en de informaliteit van de 

buurt, maar niet als dat ten koste ging van het kwaliteitsniveau.  

 

Rohmer zocht de kwaliteit in ‘eenheid in verscheidenheid’. Die ‘eenheid’ ontstaat niet spontaan. Ontwikkelaars 

selecteren elk hun eigen architect, brengen hun eigen voorkeuren en inzichten mee, maken hun eigen 

afwegingen. Om de gezochte eenheid te bereiken en de beoogde informele sfeer te vangen en te realiseren, 

waren architectonische uitgangspunten nodig en supervisie op de uitwerking. Rohmer stond voor de opgave om 

een hanteerbare set uitgangspunten te formuleren. Hoe overzichtelijker hoe beter. 

2.3. Beknopt welstandskader 

Het resultaat van deze fase was een ‘welstandskader’ dat in november 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
In slechts twee A4-pagina’s tekst en één pagina met referenties wordt de verlangde architectonische kwaliteit 
beschreven. Het werkt het principe van ‘eenheid in verscheidenheid’ uit: “De eenheid toont zich in het kleur- en 
materiaalgebruik, het gebruik van ornamentiek, en tactiliteit en in de plasticiteit van de gevel door het toepassen 
van ruime erkers en balkons. De verscheidenheid toont zich in het verschillend toepassen van deze principes”. In 
veel gevallen dagen de regels architecten en hun opdrachtgevers uit tot creatieve oplossingen (“De gebouwen 
hebben dubbelhoge en markante entrees die er toe doen”, “Overstekken zijn mogelijk en moeten een logisch 
onderdeel van het gebouw vormen”, “Het ornament wordt niet geschuwd, evenmin als begroeiing van de gevels”). 
Wat kleur- en materiaalgebruik betreft schrijft het welstandskader steenachtige materialen in lichtere tinten voor 
als belangrijkste bouwmateriaal. Het gebouw als geheel moet “mooi verouderen”. Rohmers supervisie was nodig 
om te borgen dat alle bouwplannen daadwerkelijk aan het welstandskader voldoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Afb. 20-22: markante entrees. Afb. 20 NWA Architecten foto: Luuk Kramer. Afb. 21 Arons en Gelauff foto: Egbert de Boer. Afb. 

22 KOW foto: Wouter van der Wolk 

Medio 2019 is het grootste deel van de woningbouw opgeleverd. De openbare ruimte krijgt haar definitieve vorm 
pas als het bouwverkeer verdwenen is, in 2021. Alleen in de vroegst gebouwde buurt is de openbare ruimte al 
voltooid (de Theo Koomenbuurt in het westen, gerealiseerd onder leiding van woningcorporatie De Alliantie, in 
samenwerking met stedenbouwkundige Thijs Asselbergs en onder supervisie van Marlies Rohmer). In hoeverre 
de opzet slaagt om de openbare ruimte betekenis te geven als samenlevingsruimte, moet nog blijken. Wel is al 
duidelijk hoe het welstandskader en de daaraan verbonden supervisie uitpakken, en welke oplossingen 
architecten hebben gevonden om invulling te geven aan de gezamenlijke ambities. In het straatbeeld zijn die 
herkenbaar aanwezig..  

3. Contact tussen woning en openbare ruimte 

Wil de openbare ruimte zich kunnen ontwikkelen tot een collectieve ruimte die bewoners zich eigen maken, dan 
moeten woningen nadrukkelijk op die openbare ruimte betrokken zijn. In de Sportheldenbuurt is daar werk van 
gemaakt. Het kreeg voornamelijk gestalte in ‘margestroken’ van anderhalve meter voor de gevel van bijna elk 
woongebouw, en veel aandacht voor balkons en terrassen.  

Rohmer hecht veel belang aan de relatie tussen de privéwoning en de openbare ruimte. Huis en straat moeten 
direct op elkaar betrokken zijn. Ze maakt zich hard voor gedramatiseerde publiek-privaatovergangen, zoals 
veranda’s, nissen, erkers, stoepjes en balkons. Binnen en buiten, privé en openbaar lopen in elkaar over. Dat 
zorgt voor ogen op straat en voor leven op straat; voor een stedenbouw die uitnodigt tot het ontstaan van de 
‘straat als dorp’. Het beeld is dat van ouders die met hun laptop op schoot op elkaars spelende kinderen passen, 
en zo de werelden van wonen, werken en zorgen combineren. 

In de Sportheldenbuurt zijn veel ontwerpmiddelen ingezet die uitnodigen tot het ontstaan van zo’n levendig 

buurtnetwerk in een stedelijke omgeving. De collectieve gebieden zijn er belangrijk in, maar ook de invulling 

van de bouwlagen op de begane grond. Die zijn in veel gevallen extra hoog vormgegeven (circa 3,5 meter). Dat 

maakt ook ander gebruik mogelijk dan alleen wonen en zorgt voor levendigheid in de plinten. Starters werken 

steeds langer vanuit huis, woningen moeten dat kunnen faciliteren. Deze functiemenging wonen/werken en 

wonen/werken/zorg zorgt voor aanzienlijk minder mobiliteitsbewegingen en voor een verbetering van de 

circulaire stad. De situering van een eetkeuken of andere verblijfsruimte aan de straatzijde draagt daar 

eveneens aan bij, zeker als de bewoners die met grote poortdeuren open kunnen gooien. Bijzondere aandacht 

ging uit naar de individuele buitenruimtes (balkons, terrassen) en de overgangszone tussen het privédomein en 

de publieke ruimte (de ‘margestrook’).  

3.1. Margestrook aan de voet van de woonbebouwing 

De margestrook is een ruimte die voor iedereen toegankelijk of ten minste zichtbaar is, waar bewoners banken, 
krukken of tafeltjes neerzetten, bloempotten plaatsen, geveltuintjes inrichten, enzovoort. Het is de ruimte waar 
bewoners contact houden met het leven op straat zonder het eigen domein te verlaten. De Amsterdamse stoep 
mag als voorbeeld dienen. Die geeft bewoners gelegenheid om zich te installeren op de openbare stoep voor hun 
huis en daar van de zon en de stad te genieten. In nieuwbouw moet zo’n tussenzone bewust worden aangebracht.. 

In de Sportheldenbuurt krijgt de margestrook gestalte in een zone van anderhalve meter tussen de gevel en het 
trottoir. De strook maakt deel uit van de kavel die is uitgegeven aan de ontwikkelaar. Van de architecten wordt 
verlangd dat zij de inrichting ervan integreren in het ontwerp van het gebouw. Volgens het welstandskader kan 
de margestrook groen of steenachtig zijn, waarbij de eventuele bestrating afwijkt van het bestratingsmateriaal 
in het trottoir. Buitentrappen naar een (half)verdiept souterrain of een bel-etage moeten in deze zone worden 
opgenomen. Alleen de stroken laagbouw aan de zijde van het Buiten-IJ zijn van deze verplichting uitgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 23-27: Margestrook, Tekening: Gemeente Amsterdam. Afb. 24 foto: Egbert de Boer. Afb. 25 foto: Wouter van der Wolk 

Afb. 26 foto: Egbert de Boer. Afb. 27 foto: Wouter van der Wolk 

 

Sommige architecten zetten vol in op de margestrook. Buro Ruim bijvoorbeeld, dat werkte in opdracht van een 
bewonerscollectief, ontwierp een echte Amsterdamse stoep, zoals die ook langs de grachten te vinden is. De 
woningen op de begane grond liggen iets verhoogd, om ruimte te laten voor een halfverdiepte parkeerkelder. 
Deze woningen zijn ontsloten met elk een eigen trap van een paar treden, geplaatst in lijn met de gevel. Zo 
ontstaat een verhoogd platform voor de woning, een mini-veranda waar bewoners zich kunnen installeren en 

over hun straat kunnen uitkijken. Elders zijn openbare banken in de margestrook verwerkt, of is het gebouw 
simpelweg op een groene tribune geplaatst – eenvoud kan zeer effectief zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 28-29 Referentie margestrook: de Amsterdamse stoep, intermediair tussen gebouw en straat. Foto’s: Reinier Gerritsen 

Onbedoeld gaven morfologische condities in veel gevallen richting aan de margestrook. Grondwaterstromen 

stellen beperkingen aan de diepte waarin kan worden gebouwd. Volledig ondergrondse parkeergarages zijn niet 

mogelijk. De oplossing van een half-verdiepte garage is bij veel bouwblokken toegepast. Soms ligt die garage 

onder een verhoogd collectief gebied en soms onder de benedenwoningen, die dan als een bel-etage ongeveer 

tachtig centimeter boven maaiveld zijn gesitueerd. De rand tussen die verhoogde tuinen of woningen en de 

straat leent zich bij uitstek voor een gebruik als margestrook. 

3.2. Goed bezonde, riante balkons 

 

 

 

 



Een tweede element waarin de relatie tussen woning en straat tot uitdrukking komt, is het balkon. Veel 

Amsterdamse nieuwbouw kent een strakke gevellijn aan de straat. Balkons liggen aan de achterzijde of zijn 
inpandig vormgegeven, als loggia. In de Sportheldenbuurt is dat anders. “De bebouwing heeft levendige, 
expressieve gevels met goed bezonde en verspringende ruime balkons of erkers”, staat in het welstandskader 
over de woningen in het middengebied. Voor erkers is in de praktijk niet veel gekozen, voor balkons en terrassen 
des te meer. Goed bezonde, riante balkons en terrassen verlokken bewoners om buiten te zitten. En omdat de 
meeste wooncomplexen alzijdig zijn vormgegeven en geen duidelijke voor- en achterkant hebben, versterken die 
balkons het contact tussen woning en openbare ruimte.  

Ze steken uit tot drie meter van de gevel, waardoor de bewoner vanaf het balkon ruim zicht heeft op de omgeving. 
Andersom is op straat merkbaar wat er op balkons gebeurt. Balkons vormen leefruimtes en mogen dat ook 
uitstralen. Visueel brengen ze speelsheid en ontspanning in het straatbeeld. Zo geven ze kleur en karakter aan 
de Sportheldenbuurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 30-32: Goed bezonde riante balkons. Afb. 30 ATA Foto: Luuk Kramer. Afb. 31 foto: Ton van Namen. Afb.  32 Rowin Petersma 

foto: Luuk Kramer 

Ook hier komt verschil naar voren in de architectonische benadering. Bij een aantal wooncomplexen zijn de 
balkons ingepast in het gevelbeeld, netjes en vakkundig. Bij andere zijn de balkons aangewend om de gevel zijn 
sculptuur te geven. Het complex Terrazza van opdrachtgever BPD bijvoorbeeld. Architectenbureau M3H ontwierp 
een complex vol verspringingen in gevel en bouwhoogte. Veel appartementen hebben hun buitenruimte op een 
dakterras en voor de resterende appartementen is een onregelmatig patroon van uitstekende balkons gemaakt. 
Anderen zoeken het juist in de regelmaat. Dat geldt bijvoorbeeld voor het door Arons en Gelauff Architecten 
voorbeeldig ontworpen complex (Urban Heroes) van ontwikkelaar Synchroon. Ruime balkons hangen in speelse, 
maar regelmatig verspringende rijen aan schuine gevels. Allemaal zijn ze gesitueerd aan de binnentuinen, die 
openbaar toegankelijk zijn en goed zichtbaar vanaf de straat en de sportzone. De complexen hebben een getrapte 
bouwhoogte, waardoor bewoners van de bovenste etages beschikken over een beschut dakterras. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Afb. 33-35 Urban heroes met collectieve binnengebieden. Arons en Gelauff Afb. 33 and 34 fotos: Egbert de Boer. Afb. 35 foto: 

Wouter van der Wolk 

Halfverdiepte parkeervoorziening net collectieve daktuin, zo ontstaat er een ontmoetingsplek voor alle bewoners. De tuinen 

houden het regenwater zo lang mogelijk vast, ter voorkoming van hittestress. 

Een bijzondere oplossing is toegepast door de architecten van Studio Nine Dots. Zij ontwierpen in opdracht van 
Van Wijnen het complex ‘Smiley’ met 364 studentenwoningen. Het is gesitueerd aan de rand van de 
Sportheldenbuurt, langs de IJburglaan. Voor studentenwoningen bevat het welstandskader de mogelijkheid om 
af te wijken van de regel voor erkers en balkons, in overleg met de supervisor. Studio Nine Dots deed dat door 
alle balkonoppervlak bij elkaar te vegen in één dakterras voor gezamenlijk gebruik. Het langgerekte gebouw is 
in het midden ingedeukt om er plaats voor te maken. De daklijn krijgt zo de vorm van een smile, een glimlach. 
De getrapte vorm biedt een levendig en vrolijk podium naar de stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 36 Smiley, student apartments. Studio Ninedots foto: Peter Cuypers. Afb. 37 Urban Heroes Arons & Gelauff. Foto: Wouter 

van der Wolk  

3.3. Een beetje rommelig 

Het geheel geeft invulling aan de wens om een informele woonomgeving te creëren die veel wooncomfort biedt, 

maar ook ‘een beetje rommelig’ mag zijn. Georganiseerd genoeg om eenheid te bewerkstelligen, maar ook weer 
niet zo georganiseerd dat de omgeving een keurslijf wordt. De ambitie is dat bewoners zich vrij voelen in hun 
doen en laten zonder dat ze verleid worden tot vandalisme en misdragingen, dat bewoners zich bekommeren om 
hun woonomgeving en er ruim gebruik van weten te maken. In deze ‘straten als dorp’ leren kinderen de openbare 
ruimte als hun eigen terrein te ervaren. Ze kunnen de weg van school naar huis weer zelfstandig afleggen. 

4. Supervisie 

Stedenbouwkundige supervisie was een onmisbare factor in het waarmaken van de ambities. Het is een 
voorwaarde voor een kwalitatief hoogstaande, duurzame woonomgeving. Maar in het bouwproces kan een goede 

supervisie ook spanning opleveren.  

Het gebouwde resultaat is een coproductie van vele partijen, onderling bij elkaar gehouden door het 
welstandskader met de daaraan verbonden supervisie. Achteraf kan worden vastgesteld dat de rol van Marlies 
Rohmer als supervisor een noodzakelijke was. In de beste gevallen, als de ontwikkelaar een gezonde ambitie had 
en de architect voldoende affiniteit met de opgave, was Rohmer een waardevolle sparring partner. In andere 
gevallen werd meer van haar gevraagd. Soms bleef een plan in opzet, detaillering of kwaliteit maar afsteken bij 



het karakter van de omliggende bebouwing en het welstandskader. Dan moest het voor de zoveelste keer terug, 
tot teleurstelling van de architect en tot frustratie van de ontwikkelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 38-39: Marlies Rohmer aan het werk als supervisor in haar kantoor. Afb. 2. Workshops met ontwikkelaars en Gemeente 

Amsterdam in Rohmer office. Fotos: Martijn van den Dobbelsteen. ‘Als supervisor moet je de juiste snaar weten te raken: 

varierend van een strakke regie met grote kennis van zaken tot meezwemmen moet de stroom en aangrijpen wat zich voordoet.’ 

4.1. Hoogstaand en duurzaam 

Stedenbouwkundige supervisie, in een situatie met veel ontwikkelaars op een relatief kleine oppervlakte, is een 
voorwaarde om tot een kwalitatief hoogstaande en duurzame woonomgeving te komen. Toch wordt het nogal 
eens beschouwd als een hinderlijke horde in het bouwproces. Door ontwikkelaars die intrinsiek een andere 
prioriteit hebben, namelijk bouwen en verkopen. Door autoriteiten die inzetten op een hoog bouwtempo en 
maximale grondopbrengsten. En soms ook door architecten. Architecten die de ambitie onderschrijven en 
overnemen, kunnen de supervisor als ruggensteun gebruiken in de relatie met hun opdrachtgever. Maar er zijn 
natuurlijk ook architecten met eigen, afwijkende ideeën die het welstandskader hopen te weerstaan, of die zich 
te afhankelijk maken van hun opdrachtgever.  

In de Sportheldenbuurt kwam het allemaal voor. Deels heeft dat te maken met de bouwcrisis. Ontwikkelaars 
voelden de druk om hun project niet te duur, dus niet te ingewikkeld te maken. Zo’n opstelling werkt door in de 
architectenselectie, in de voorgestelde bouwmaterialen, in het niveau van afwerking. Een voorbeeld is het voorstel 
van een van de ontwikkelaars om bergingen te situeren op de begane grond. Dat is efficiënt in de bouw, maar 
funest voor het resultaat. Het staat in schril contrast  met het uitgangspunt om levendige plinten te maken met 
extra hoogte op de begane grond. 

De gemeente Amsterdam voelde die druk om snel en relatief goedkoop te bouwen ook. Sommige geledingen 

binnen de gemeente hadden er veel voor over om de bouwstroom nog enigszins op gang te houden, en stonden 

daarom open voor concessies aan het welstandskader. De vraag is legitiem of dat in de huidige woningmarkt 

anders zou zijn. Tijdens de crisis is het woningtekort zodanig opgelopen dat er nu gesproken wordt over 

‘woningnood’ in de stad. Dat kan ook weer aanleiding zijn om efficiënte bouwvormen te bepleiten, met korte 

opleveringstermijnen. Standaardisatie dus omwille van het bouwtempo. 

4.2. Niet dogmatisch 

Supervisie kan ook falen als het stedenbouwkundig kader te rigide is of te strikt wordt aangehouden. Mede 

daarom kreeg het kader in de Sportheldenbuurt zijn beknopte, overzichtelijke vorm, met meer 

bewegingsvrijheid dan in het voorgaande stedenbouwkundige ontwerp. In haar supervisie wilde Rohmer niet 

dogmatisch zijn: streng op concessies (zo mochten technische installaties op het dak niet zichtbaar zijn, tenzij 

mee-ontworpen als onderdeel van een geïntegreerd daklandschap, bijvoorbeeld gecombineerd met opbouwen 

of dakterrassen), maar meegaand in veelbelovende alternatieve oplossingen. De flexibiliteit in bouwhoogte, met 

extra investeringen in de collectiviteit als tegenprestatie, is daarvan een voorbeeld.  

4.3. Erfgoed als landmark 



   

 

Three settling silos from the former sewage treatment plant form a landmark for Sportheldenbuurt. After the first 

redevelopment scheme was scrapped during the crisis, the city held a second competition in 2018. An important 
advantage of this second opportunity was that neighbourhood residents could also join the jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 40 and 41: De Drie Koningen by Tank, silo’s na transformatie.  

Winnaar werd het plan De Drie Koningen, ingediend door Vink Bouw en ontworpen door Architectenbureau TANK. 
De silo’s krijgen een houten opbouw die nieuwe publieke gebruiksfuncties mogelijk maakt. Het programma is 
divers met onder meer een bioscoop, kinderspeelvoorzieningen, wellness, horeca, kantoorruimtes en op elke silo 
een openbaar dakterras. De verwachting is dat de silo’s bezoekers aantrekken uit de hele regio en verder. Ze 
trekken de stad de nieuwe woonbuurt in. 

De buitenruimte om de silo’s heen is door de gemeente ontworpen. Het wordt een groene, landschappelijk 
vormgegeven ruimte met enkele wandelpaden van geveegd beton. Die materiaalkeuze sluit aan op het beton van 
de silo’s, dat zijn rauwe afwerking zal behouden. Schijnbaar willekeurig gemengde beplanting schept het beeld 
van een wilde plantenweide, passend bij het avontuurlijke karakter van de silo’s. 

5 Openbare ruimte 

De Urban Sport Zone, met de grote skatebaan als meest spectaculair onderdeel, vormt het sociale hart van de 
Sportheldenbuurt. Straten en pleinen hebben juist een rustige inrichting gekregen, afgestemd op het beoogde 
gebruik door bewoners. De openbare ruimte versterkt de samenhang tussen de verschillende bouwblokken. 

In een buurt waar zoveel ontwikkelaars en architecten actief zijn, is continuïteit in de openbare ruimte van 

bijzonder belang. Die wordt ingericht door de gemeente, zoals in Amsterdam gebruikelijk is. Negentig procent 

van het nieuw of opnieuw aangelegde openbaar gebied in de stad wordt door gemeentelijke 

landschapsarchitecten ontworpen. Op een enkele uitzondering na gelden overal in Amsterdam dezelfde 

ontwerprichtlijnen. Deze zijn bekend geworden als de ‘Puccini-methode’. In de Sportheldenbuurt zijn niet alleen 

de straten en pleinen, maar ook de Urban Sport Zone afkomstig van de gemeentelijke tekentafel, met 

landschapsarchitect Iris van der Helm als hoofdontwerper.  

5.1. Verbindend element 

In lijn met de stedenbouwkundige filosofie achter de Sportheldenbuurt, zijn bruikbaarheid en kindvriendelijkheid 
richtinggevend voor de inrichting van straten en pleinen. Daarnaast is rust in het straatbeeld van belang, als 
verbindend element tussen de variëteit in de bouwblokken. De ontwerprichtlijnen bieden daarvoor de 
mogelijkheden. Ze laten ruimte voor gebiedsgebonden keuzes in de detaillering.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 42-45 Zeeburgereiland: groen als verbindend element. Tekening: Gemeente Amsterdam. Afb. 43 Studio Ninedots foto: Laura 

Miezite. Afb. 44 Studio Ninedots foto: Peter Cuypers. Afb. 45 Steenhuis Bukman foto:Wouter van der Wolk  

Gekozen is voor een rode klinkerbestrating van zowel de trottoirs, de rijbanen als de spaarzame parkeerplaatsen 
langs de straat. Deze uniforme bestrating benadrukt de verhouding tussen verblijf en verkeer. Auto’s zijn te gast. 
Vrije parkeerplaatsen zullen in het gebruik spontaan bij het trottoir betrokken worden, is de verwachting. Het is 
de bedoeling dat volgende woonbuurten op Zeeburgereiland een identiek vormgegeven bestrating krijgen, zodat 
ook tussen de buurten samenhang ontstaat. Bomenrijen begeleiden het orthogonale stratenpatroon, met een 
grote variëteit aan soorten. Rondom de Urban Sport Zone staat straks een carré van lindes.  

Programmatisch geeft de openbare ruimte invulling aan het principe van de ‘bewegende stad’. Speelplaatsen, 
sportvoorzieningen en loop- en fietsroutes nodigen uit tot lichaamsbeweging. Er komen een paar speelplaatsen 
voor kleine kinderen, verspreid over de buurt, op plekken waar vanaf margestroken en balkons zicht op is. Het 
beeld is dat van avontuurlijke speelplaatsjes. Meer dan de helft ervan is onverhard. Uit onderzoek is bekend dat 
kinderen op groene speelplaatsen langer blijven spelen dan op stenige speelplaatsen, en dus langer blijven 
bewegen. Zo komen de stadskinderen bovendien al vroeg in aanraking met de eigenschappen van de natuur: het 
groeizame, de insecten, de invloed van het weer – die overigens ook de reden is waarom niet alle speelplaatsen 
groen zijn. Ook als de veldjes veranderd zijn in modderpoelen, moeten er buitenspeelplekken beschikbaar blijven. 

Rondom de Sportheldenbuurt ligt een groene rand van gras en water – het woongebied is te bereiken via twee 
bruggen voor gemotoriseerd verkeer en een aantal fiets- en voetgangersbruggen. Deze rand leent zich voor korte 

ommetjes vanaf het woonadres en om een rondje te trimmen. Aan de noordkant loopt de groene rand langs de 
dijk van het Buiten-IJ. Die is recent versterkt om hier veilig te kunnen wonen. Fietsers, joggers en wandelaars is 
een prachtig uitzicht gegund over het ruime water, de scheepvaart, de Schellingwouderbrug met daarachter het 
sluizencomplex en aan de overkant het dorp Durgerdam. Achter de dijk steekt een calamiteitensteiger 
uitnodigend het water in. Dit deel van de groene rand is tegelijk deel van de waterkering om het hele 
Zeeburgereiland heen. Op termijn zal die kering een recreatieve route op eilandniveau vormen, vijf kilometer 
lang, met rondom een spannend en afwisselend decor. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 46-49 netwerk van speelplekken. Tekening: Gemeente Amsterdam. Afb. 47 rendering: zesXzes. Afb. 48-49 fotos: Egbert de 

Boer 

Smaakmaker van de buitenruimte in de Sportheldenbuurt is echter onmiskenbaar de Urban Sport Zone. Deze 

zit al vanaf het prille begin in de plannen, maar aan de invulling is drastisch gesleuteld. De drie voetbalvelden 

waren niet meer nodig, omdat de verwachte verplaatsing van een voetbalvereniging werd afgeblazen. Er zijn 

nog een paar voetbalvelden in klein formaat over, bedoeld voor de jongste voetballertjes. Een groter veld van 

kunstgras kan voor diverse balsporten worden benut: korfbal, honkbal, hockey. Verder is er een slagkooi, een 

hardloopbaan van honderd meter en zijn er voorzieningen voor typisch stadse sporten zoals padel tennis en 

basketbal. Alle voorzieningen zijn vrij te gebruiken, buiten de uren dat verenigingen er gebruik van maken. Het 

beheer vindt plaats vanuit de naastgelegen sporthal 

5.2. Grootste betongesmeerde skatebaan 

Het meest spectaculaire onderdeel van de Urban Sport Zone is zonder twijfel de skatebaan. Na de annulering van 

de voetbalvelden, meldde skater Stan Postmus zich bij de gemeente met het idee om een skatebaan te bouwen. 
Niet zomaar één, maar de grootste betongesmeerde baan van Nederland, 3400 vierkante meter groot. Hier zullen 
dan ook zeker niet alleen buurtjongeren actief zijn, al zijn zij ook welkom. Geoefende skateboarders, inline-
skaters en BMX’ers uit de wijde omtrek zullen Zeeburgereiland leren kennen als hotspot. Olympische atleten 
zullen er trainen. Het wordt dé skatebestemming van Amsterdam, niet te missen voor het selecte gezelschap 
skaters dat zich tot doel stelt om alle belangrijke banen ter wereld bezocht te hebben.  

 



Het is het enige deel van de openbare ruimte dat niet door de gemeente is ontworpen. De specifieke eisen die 

aan zo’n internationale baan gesteld worden, vragen om een gespecialiseerde ontwerper. Die is gevonden in 

Denemarken. Daar is het bureau Glifberg-Lykke gevestigd. Dat legt zich toe op het ontwerp van skatebanen. 

Het heeft de ambitie om niet alleen prachtige banen voor skaters aan te leggen, maar die ook aan te grijpen 

om sociale verbindingen met andere bevolkingsgroepen te leggen. De Amsterdamse Urban Sport Zone leent 

zich daar bij uitstek voor, met alle gloednieuwe woonbebouwing er direct omheen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 50 and 51: Urban Sport zone met skatebaan, renderings: zesXzes 

Om die sociale verbinding te benadrukken, ligt de baan in een parkachtige setting. De bijna romantische inrichting 
met grasland, bomen, vaste planten en bloemen rondom contrasteert aangenaam met het gesmeerde beton. Een 
vriendelijk reliëf reageert op de hellingen van de skatebaan. Slingerende paden (afgestrooid met parelgrind om 
het skaten over voetpaden te ontmoedigen) en een ouderwetse speelplaats met onder meer een glijbaan, een 
schommel en een draaimolen omgeven de baan. Zo ontstaat een traditioneel parkbeeld met een verre van 
traditioneel hart. Vanaf tal van plekken kunnen bezoekers en bewoners de acrobatiek op de skatebaan 
aanschouwen.  

6 Participatie 

Betrokkenheid van bewoners bij de buurt, veronderstelt invloed van diezelfde bewoners op de ontwikkeling. 
Regelmatig organiseert de gemeente meet-ups waarin nieuwe ontwikkelingen en kwesties worden besproken. 
Bewoners kunnen er hun ideeën kwijt en zo zelf betekenis geven aan hun plek. Resultaten zijn concreet 
aanwijsbaar. 

Op allerlei manieren wordt gewerkt aan een buurt met een stevige sociale structuur en een groot gevoel van 

collectiviteit. De ontwerpmiddelen die ervoor uit de kast zijn getrokken, zullen hun uitwerking de komende 

jaren moeten bewijzen. Maar ontwerp alleen volstaat niet. Bijna negentig procent van de woningen is nu 

gebouwd en de scholen functioneren. Dat betekent dat de bewoners en andere gebruikers geen anonieme 

massa meer vormen. Het zijn mensen met ideeën, initiatieven, voorkeuren en belangen. Ontwerpers en 

overheden die de ambitie hebben dat bewoners zich de openbare ruimte eigen maken, horen open te staan 

voor de wensen van die bewoners.  

6.1. Periodieke meet-ups 

Vanaf het moment dat de eerste kopers zich meldden, zijn zij uitgenodigd om mee te denken over de verdere 
uitwerkingen van vooral de collectieve ruimtes. Zo denken leerlingen van het voortgezet onderwijs mee over de 
inrichting van het schoolplein, dat buiten schooluren een gewoon buurtplein is. Toen voor het hergebruik van de 
silo’s een tweede prijsvraag werd uitgeschreven, nadat de eerste winnaar zich onder invloed van de bouwcrisis 
moest terugtrekken, werd naast een vakjury ook een buurtjury geformeerd. Meer structureel heeft de participatie 
vorm gekregen in periodieke meet-ups. Aanvankelijk vonden die ongeveer eens per zes weken plaats. Nu 
verreweg de meeste keuzes zijn gemaakt, volstaat een frequentie van ongeveer vier keer per jaar. De gemeente 
informeert over de voortgang en legt kwesties voor die zich hebben voorgedaan. Bewoners kunnen hun wensen 
en opmerkingen kwijt. De opkomst is normaal gesproken hoog, onder alle geledingen van de bevolking. Ook de 
studenten en de jongeren participeren, net als de bewoners van een seniorenflat. Een mooie bijvangst is het 



   

 

nabuurschap. Buurtgenoten leren elkaar kennen, en bieden tijdens de meet-ups aan elkaar te helpen als daar 
behoefte aan blijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 52 - 55: Bijeenkomst omwonenden. Foto’s Wouter van der Wolk 

Verzoeken die binnen de grenzen van het redelijke en haalbare vallen, die verder strekken dan een individueel 
eigenbelang, worden zo mogelijk gehonoreerd. De wens van een moestuin voor de buurt bijvoorbeeld heeft erin 
geresulteerd dat de gemeente daar een stuk grond voor heeft aangewezen. De Sportheldenbuurt zelf bood geen 
plaats meer, maar de nog te bebouwen belendende vlakte had die ruimte nog wel. Dus die moestuin komt er, 
waarbij wel van de bewoners wordt verwacht dat ze zelf het beheer op zich nemen 

Het is mede aan deze open houding te danken dat het plan voor het skatepark een enthousiast onthaal kreeg. 
Doordat bewoners, gemeente en initiatiefnemers er enkele malen serieus over spraken, kon begrijpelijke vrees 
voor overlast (lawaai, licht, onrust) worden weggenomen. Er waren een paar afspraken voor nodig, bijvoorbeeld 
over het uiterste tijdstip waarop de lichten doven, maar belangrijker was het parkgebied eromheen waar iedereen 
iets aan heeft. De ontwerpuitgangspunten daarvoor zijn mede afgestemd op voorkeuren van omwonenden. Ook 
wie niet sportief is aangelegd of er de leeftijd of gezondheid niet voor heeft, kan nu genieten van de Urban Sport 
Zone. Veel meer dan de oorspronkelijke opzet met drie voetbalvelden, zal het zich manifesteren als het hart van 
de buurt. Niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal. Precies in de geest van de straatcultuur en onderlinge 
verbondenheid, de kernwaardes van de nieuwe Sportheldenbuurt. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 56 - 58: Studio Ninedots. Afb. 55 and 56 foto: Peter Cuypers. Afb. 58: foto’s Laura Miezite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 59 Tekening: Gemeente Amsterdam. Afb. 60 NWA foto: Luuk Kramer, Afb. 61 Rowin Petersma foto: Luuk Kramer 



   

 

 


