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Achtergrond 
 

De komende jaren werkt Marktkwartier aan een nieuwe woonwijk voor ongeveer 1700 

woningen op een deel van het huidige Foodcenter. Daarbij hoort ook een nieuwe 

openbare ruimte. 

Het afgelopen jaar hebben Marktkwartier en de gemeente Amsterdam gewerkt aan 

een masterplan voor de openbare ruimte. Voordat het masterplan verder wordt 

uitgewerkt tot voorlopig ontwerp, wil het Marktkwartier graag het gesprek met de 

buurt aangaan over het verdere ontwerp, de uitwerking en het toekomstige gebruik 

van de openbare ruimte.  

Tertium is gevraagd dat gesprek te begeleiden. In dit document beschrijven wij onze 

bevindingen. 

Aanpak 

 

Om de stem van de omgeving te kunnen ‘vangen’ hebben we een aantal stappen 

gezet. 

Stap 1. Formuleren van de ruimte voor participatie en ontwerp-

dilemma’s 

Samen met landschapsarchitecte Jana Crepon (Inside Outside) hebben we de 

belangrijkste vragen vastgesteld waarop zij graag van omwonenden en 

belangstellende antwoord zou willen hebben, waarmee ze het ontwerp verder zou 

kunnen uitwerken. 

Stap 2. Online enquête  

Om breed op te halen wat de mening van omwonenden is, is een korte enquête 

uitgezet waarin de ontwerpdilemma’s zijn voorgelegd aan omwonenden en 

geïnteresseerden uit de gemeente Amsterdam. Zie https://take.quiz-

maker.com/Q2L11WR5F 

In de enquête is ook gevraagd of invullers eventueel mee wilden doen aan de 

workshop. De enquête is 211 keer ingevuld. Daarvan hebben 32 deelnemers 

aangegeven mee te willen doen aan de workshop. 

http://www.tertium.nl/
https://take.quiz-maker.com/Q2L11WR5F
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Stap 3. Workshop Openbare Ruimte 

Op 17 november hebben we de workshop openbare ruimte georganiseerd. Aan het 

begin van de bijeenkomst heeft Jana Crepon het masterplan openbare ruimte kort 

toegelicht. Daarna konden deelnemers uiteen om door te praten aan 3 thematafels: (1) 

Groen en biodiversiteit; (2) Inrichting Marktplein en Marktweide; (3) Inrichting kades. 

De deelnemers konden daarna nog 1 keer van thema wisselen. Aan het einde van de 

bijeenkomst zijn de uitkomsten kort plenair besproken.  
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De belangrijkste bevindingen in het kort 

Het Masterplan Openbare Ruimte wordt positief ontvangen. Uit de enquête, maar 
ook uit de workshop, blijkt dat omwonenden en geïnteresseerden zich goed kunnen 
vinden in de uitgangspunten voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wel is er 
aandacht voor de binnentuinen en de wens deze zo openbaar mogelijk te laten 

worden, indien dit kan. 

Er is veel steun en veel animo om (een deel van) het groen door de buurt te laten 
beheren. In de enquête gaf een derde van de respondenten aan hier zeker aan te 

willen meewerken. Nog eens een derde overweegt dat. Dit beeld werd op tijdens 
workshop bevestigd. Goede voorbeelden hiervoor zijn bijvoorbeeld het GWL-terrein. 
Daarnaast kunnen hierbij verschillende organisaties in de buurt worden betrokken 

(waaronder de school). 

Verkeersveiligheid is een aandachtspunt. Deelnemers aan de workshop vroegen 
aandacht voor de hoeveelheid, het soort en de snelheid van het verkeer langs de 

Marktweide. Ook het fietsverkeer over het Marktplein kan leiden tot onveilige 
situaties, vooral in combinatie met de recreatieve functies van het gebied. 

Bevindingen per thema 

Groen en biodiversiteit 

▪ Het zou goed zijn als er een mix komt van verschillende soorten groen 

▪ Het groen hoeft niet overal aangeharkt te zijn, maar liefst ook op plekken wat 

ruiger 

▪ Eetbare planten zijn een goed idee, denk na over het verspreiden van deze 

planten over het gebied. 

▪ Denk na over de combinatie van groen en andere functies, zoals bijvoorbeeld 

wadi’s en kinderspeelmogelijkheden, wadi’s en schaatsmogelijkheden in de 

winter, groen en natuureducatie, groen en plek voor cultuur (bv plek om gitaar 

te spelen tussen de bomen in een soort buitenlokaal) 

▪ Niet al het groen hoeft verblijfsgroen te zijn. Er kunnen ook stukken komen 

waar mensen niet kunnen recreëren. 

▪ Voorkom dat het groen gaat functioneren als ‘openbaar toilet’. Denk na over 

een publieke toiletvoorziening in het gebied. 

http://www.tertium.nl/
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Marktweide  

▪ Het zou goed zijn als de openbare ruimte bewegen stimuleert. Het liefst door 

gebruik te maken van natuurlijke materialen en obstakels. 

▪ De Marktweide wordt leuker door verschillende functies te mixen. 

▪ Het is leuk als er op de Marktweide her en der fruitbomen staan 

▪ Denk na over speelvoorzieningen die worden beheerd vanuit de buurt (zie bv 

Van Beuningenplein). 

▪ Denk na over waterberging, bijvoorbeeld door middel van watertonnen en 

wadi’s 

▪ Ontwerp plekken waar de buurt kan samenkomen, bijvoorbeeld publieke 

barbecues, openbare pizza-ovens of een natuurlijke dansvloer. 

▪ De gemeente Amsterdam zoekt een naam voor de Marktweide. Dit zou een 

park-naam moeten zijn. Tijdens de workshop kwamen geen concrete 

naamsuggesties naar voren, maar wel een uitdrukkelijke wens het park te 

vernoemen naar een vrouw. 

 

Marktplein 

▪ Denk goed na over de fietsroute over het plein. Hier moeten geen gevaarlijke 

situaties ontstaan (bv door elektrische fietsen die op hoge snelheid door het 

gebied rijden). Misschien dat door middel van het soort ondergrond of een 

bocht in het tracé gevaarlijke situaties worden voorkomen.  

▪ Het Marktplein is een goede plek voor een fontein of waterton, of andere 

manieren van waterberging om hittestress tegen te gaan. 

 

Oostelijk marktkanaal 

▪ Plek voor rustig wandelen en zitten. 

http://www.tertium.nl
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▪ De directe buren (woonbootbewoners) zien het liefst een zo groen mogelijke 

inrichting met hoge bomen en groene gevels. Ook de mogelijkheden van 

drijvend groen of riet langs de kades moeten verder worden onderzocht. 

▪ Om te voorkomen dat fietsers gebruik maken van het wandelpad kan gedacht 

worden aan een alternatieve ondergrond (bv schelpenpad) en het kronkelig 

maken van het wandelpad. Denk wel aan de toegankelijkheid voor mensen in 

een rolstoel en kinderwagens.  

▪ Voor de inrichting en het gebruik van de kop van het Oostelijk Marktkanaal kan 

worden gekeken naar het veldje aan de overkant (bij de Buysbrug). Dit wordt 

goed gebruikt door mensen om te zonnen, of te schommelen. 

 

Westelijk marktkanaal 

▪ Deelnemers aan de workshop vinden dit bij uitstek een goede plek om te 

zwemmen. Denk aan houten vlonders die toegang geven tot het water en 

plekken. 

▪ Denk ook aan de bijkomende voorzieningen voor zwemmen. Bijvoorbeeld een 

zonneweide of een afdakje voor zwemspullen.  

▪ Denk ook aan de mogelijkheden voor andere waterrecreatie. Bijvoorbeeld 

kayaks, suppen en vissen.  

▪ Beperk het aantal aanlegplekken voor bootjes om drukte op het water te 

voorkomen.  

▪ Denk ook aan de sociale veiligheid van deze plek. Bijvoorbeeld door middel 

van verlichting en doorkijk vanaf het Marktplein.  

 

http://www.tertium.nl/
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Plein bij entree Marktkwartier 

▪ In de enquête zien veel respondenten hier het liefst horeca. Dit kan op dit 

moment niet. Tijdens de workshop bleek dat buurtbewoners snappen dat de 

directe buren (woonboten) hier last van kunnen hebben. Een mogelijk 

alternatief dat tijdens de workshop werd genoemd is een kiosk waar overdag 

koffie besteld kan worden. 
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Bijlage A:  

Groen & biodiversiteit  
 

Hoe ziet jouw ‘droomgroen’ in het toekomstige Marktkwartier eruit?  

- Divers groen, veel verschillende soorten planten en bomen. 

- Dat er ook lesprogramma’s over groen komen die worden toegepast in de buurt. 

‘Outdoor learning’, zo krijg je kinderen de natuur in.  

- Sport en groen 

- Kruidentuinen en fruitbomen die kunnen zorgen voor verbinding in de buurt.  

- Let ervoor op dat autoverkeer en fruitbomen niet samengaan.  

- Eetbare moestuinen.  

- Veel aandacht voor waterberging: dit is zowel goed voor klimaatadaptatie als 

voor het groen.  

- Gemixte hagen op de marktweide.  

- Dat er veel betrokkenheid is vanuit de buurt voor het bijhouden van het groen.  

- Dat er ook natuureducatie plaatsvindt. En er ruimte is voor bosactiviteiten zoals 

hutten maken van takken.  

 

Wat zijn jouw aanbevelingen voor Jana met betrekking tot  het groen in het toekomsitge 

Marktkwartier? 

- Promoot buurtparticipatie om het groen te onderhouden. ‘Adopteer een boom’.  

- Betrek de school bij het onderhoud van het groen.  

- Stel een beheerder aan bij het speelplein.  

- Combineer de ruimte met een horecaonderneming voor ouders met kleine 

kinderen,  

- Betrek een ecoloog en andere stichtingen bij de plannen.  

- Mix niet-eetbare planten en eetbare kruiden.  

http://www.tertium.nl/
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- Betrek de buurt bij het onderhouden en ontwikkelen van de moestuintjes.  

- Zorg voor uitnodigend straatmeubilair om bij elkaar te kunnen komen.  

Marktweide & marktplein 
 

Hoe ziet jouw ideale Marktweide eruit?  

- Eetbare planten.  

- Regentonnen voor water opvangen. Wadi’s.  

- Ruimte voor kunst en cultuur. Gecombineerd met een paviljoentje.  

- Schaatsbaan op de wadi.  

- Snelheidsbeperkingen op de fietspaden.  

- Dat het een plek wordt waar je zintuigen geprikkeld worden: dus ook met 

behulp van geur en smaak. 

- Een groot bos met veel verschillende bomen om doorheen te lopen.  

 

Wat zijn jouw aanbevelingen voor Jana met betrekking tot de Marktweide? 

- Mix de functies goed door elkaar. Durf te mixen.  

- Wees creatief met de invulling van de openbare ruimte. Denk aan 

sporttoestellen, speeltoestellen voor kinderen, een dansvloer, 

gemeenschappelijke pizzaovens.  

- Maak het autoluw. 

- Zorg voor de sociale veiligheid.  

- Fietsen kan ook gevaarlijk zijn, vooral op de lange doorgaande fietsroute. 

 

Heb je suggesties voor een nieuw naam voor de toekomsitge Marktweide? 

- Vrouwennaam. (4x)  

- Een persoon van kleur. 

 

http://www.tertium.nl
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Waterfronden & -randen 
 

Hoe zien de ideale kades in het toekomstige Marktkwartier er voor jou uit?  

- Dat bewoners rondom de nieuwbouw op groen gaan uitkijken. 

- Dat het een aantrekkelijke zwemplek wordt met lage steigers.  

- Een plek om te vissen.  

- Met doorkijkjes van de kades naar het marktplein.  

- Denk aan een openbaar toilet. Ook vooral zodat bezoekers het groen niet gaan 

gebruiken als openbaar toilet.  

- Riet langs de kades.  

- Een plek om tot rust te komen.  

 

Aanbevelingen Oostelijk Marktkanaal? 

- Zorg voor een schelpenpad zodat mensen rustiger gaan fietsen.  

- Maak gebruik van drijvend groen.  

- Maak aan de kop van het Oostelijk Marktkanaal een schommel met zitplekken.  

- De ingang van het gebied vormt een geschikte plek voor kleinschalige horeca.  

- Zorg voor goede verlichting op de hoek tegenover de bestaande (rode) 

fietsbrug.  

- Zorg voor een af- en instapplek voor kayaks en sup.  

- Zorg voor een plek voor vaste BBQ’s.  

- Denk aan de overgang tussen de kades en de bebouwing. Die moet niet te hard 

zijn. Denk bijvoorbeeld aan groene gevels.  

- Denk aan toegankelijkheid voor mensen met rollators en kinderwagens. En 

hondeneigenaren.  

 

http://www.tertium.nl/
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Aanbevelingen Westelijk Marktkanaal? 

- Maak de kade geschikt voor zwemmers. Denk bijvoorbeeld ook aan een klein 

afdakje om je kleding neer te leggen.  

- Geschikt voor een zonnewei.  

- Zorg ervoor dat er maar beperkt bootjes kunnen worden aangelegd. Deze 

plekken liggen binnen de kortste keren vol.  

- Denk aan sociale veiligheid door verlichting en doorkijk.  

- Maak gebruik van drijvende vlonders met waterplanten.  

- Het Westelijk Marktkanaal lijkt geschikt voor horeca.  

- Denk aan publieke toiletvoorzieningen.  

Losse kaartjes:  
 

- Zwemlocaties tegen hittestress.  

- Zoveel mogelijk openbaar.  

- Groen promoten op bouwhekken voor mensen die langs fietsen en bij de 

verkoop van woningen.  

- Promotie en samenwerken met de school.  

- Ecowijk wordt wisselend onderhouden door bewoners (vooral de moestuinen). 

Ziet er nu vaak slordig uit. Onderhoud door een school biedt meer kansen. 

Anders direct omwonenden. 

- Biologische planten, denk ook aan een plek voor watergeven.  

- Wees creatief met plantensoorten. Denk ook aan eetbare planten en planten 

tussen de stoep.  

- Denk aan cirulair bouwen.  

- Adresgegevens docent Marcanti-college: m.achterbergh@cb.espritscholen.nl 

(Maritse Achterbergh).  

 

http://www.tertium.nl
mailto:m.achterbergh@cb.espritscholen.nl


Bijlage B: Enqueteresultaten  
De enquete over de openbare ruimte is verspreid in het postcodegebied van heel Amsterdam. De enquete is 211 keer ingevuld. In totaal 

zegt 34% van respondenten dicht bij het Food Center te wonen, 38% geeft aan in de toekomst in het Marktkwartier te willen wonen en 

23% omschrijft zichzelf als geïnteresseerde Amsterdammer. De andere respondenten zijn bijvoorbeeld oud-buurtbewoner, werknemer 

op het FCA of anders. 
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