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Inleiding	
Een aantal bewoners van de Architectenbuurt (Oostelijk Havengebied, Amsterdam Oost) heeft het 
initiatief genomen om de gemeentelijke groenvoorzieningen zelf vorm te geven. Geveltuinen, 
groenvakken en heggen die voorheen werden onderhouden door de gemeente, zijn nu ingericht met 
planten en groendecoraties van bewoners. Ook zijn er bewoners die bestaande heggen hebben 
vervangen voor ander groen en/of zelf tegels hebben verwijderd om daar bloemen en planten in te 
zetten. De liefde voor tuinieren en de kennis van divers en gevarieerd groen straalt ervan af.   
 
Bovenstaande is voor Stadsdeel Oost de aanleiding geweest ons (Bureau Wijkwiskunde) te vragen 
hierover met bewoners van de Architectenbuurt in gesprek te gaan. Hoe ervaren zij de 
groenstructuren in hun buurt? Welke wensen en ideeën hebben zij hier over en wat vinden zij van de 
bewoners die aan de slag zijn gaan met het groen? Bestaat er wellicht een behoefte bij bewoners om 
in deze beweging mee te gaan?  
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Over	het	onderzoek	
Via een bewonersbrief1 zijn alle bewoners van de Architectenbuurt op de hoogte gebracht van ons 
onderzoek. In de bewonersbrief werd aangekondigd dat onze onderzoekers op twee momenten, 
namelijk woensdagmiddag 9 oktober van 13:00 tot 16:00 en vrijdagavond 11 oktober van 17:00 tot 
20:00 in de buurt aanwezig zouden zijn. Met een kopje koffie of thee en de pen in aanslag gingen wij 
bij het plantsoen op de kruising van de Cruquiusweg en het Hildo Kropplein met de bewoners in 
gesprek. In totaal kwamen op deze twee momenten 23 bewoners hun verhaal doen.  
 
Daarnaast zijn vier van onze onderzoekers op verschillende data en tijden; doordeweeks en in het 
weekend, in de ochtend en ’s avonds de buurt in gegaan om met zoveel mogelijk bewoners te 
praten. Zij spraken mensen buiten op straat aan, maar ook werd er, blok voor blok, bij bewoners 
aangebeld. Op deze manier kwamen zij in contact met bewoners die anders wellicht minder snel hun 
verhaal doen, om welke achterliggende reden dan ook.  
 
In totaal deden 86 bewoners mee aan dit onderzoek en wij spraken gemiddeld een kwartier met hen. 
Hierbij stelden wij, in overleg met Stadsdeel Oost, de volgende vragen:  
 
Vraag 1:  Wat is uw favoriete plek in de buurt en wat is uw minst favoriete plek? 
 
Vraag 2:  Wanneer en waar brengt u tijd door in de openbare ruimte van uw buurt? 
 
Vraag 3:  Hoe belangrijk is meer groen in de buurt voor u? Staat u open voor medebeheer, dat 

wil zeggen dat u meehelpt het groen te onderhouden? 
 
Vraag 4:  Wat ziet u graag veranderd in de buurt? 
 
Vraag 5:  Hoe denkt u over de parkeerplekken in uw buurt? 
 
Aanvankelijk wilden we bovenstaande vragen als een enquête in de buurt afnemen. Maar we 
merkten tijdens het veldwerk dat deze vragen aanleiding vormden om langer en uitgebreider met 
bewoners over de buurt te praten. Dit leverde zoveel bruikbare data en verhalen op, dat we besloten 
om de enquêtevragen meer als leidraad van het gesprek te gebruiken. Als stadsantropologen zien wij 
de meerwaarde van een open gesprek met bewoners en luisteren naar wat er leeft in de buurt. 
Bewoners zijn immers dé ervaringsdeskundigen van hun eigen leefomgeving. We lieten hen dan ook 
graag – en regelmatig ook heel uitgebreid - aan het woord. Dit leverde ook informatie op over 
onderwerpen waar we op voorhand niet van hadden verwacht dat ze interessant konden zijn in 
relatie tot het onderwerp.   
 
Over	de	buurt	
De Architectenbuurt is omsloten door de kades van de Nieuwe Vaart en de Entrepothaven, de 
Veelaan en de Th. K. van Lohuizenlaan. Het heeft een wat geïsoleerde ligging. Er is geen doorgaande 
route voor auto’s door de buurt. Het ontbreekt aan openbare voorzieningen zoals supermarkten, 
cafeetjes, scholen of winkels. De huizenblokken hebben gedeelde hofjes aan de voorzijde. Aan de 
achterzijde van de meeste huizen zijn (afgesloten) binnentuinen. Sommige bewoners hebben aan de 
achterkant een eigen tuintje; andere bewoners delen deze ruimte als één grote gezamenlijke 
binnentuin. De inrichting en het onderhoud van deze binnentuinen verschilt in kwaliteit, net als de 
hofjes aan de voorzijde. Voor het onderhoud van de achtertuinen zijn de V.V.E.’s en 
woningcorporatie De Key verantwoordelijk. Voor de hofjes aan de voorkant is de gemeente 
Amsterdam verantwoordelijk.  

 
1 Zie bijlage 1 voor de bewonersbrief en bijlage 2 voor het verspreidingsgebied. 
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Tijdens de inloopmomenten kwamen 23 bewoners met ons praten over de openbare ruimte in de 
buurt en het groen in het bijzonder. De meesten gaven aan de buurt erg te waarderen vanwege het 
vele groen, het omliggende water en het autoluwe karakter. Dit alles maakt het voor hen een rustige 
buurt om in te wonen en een veilige speelomgeving voor de kinderen. Wel vonden zij het vele groen 
vaak monotoon en ‘meer van hetzelfde’. Ze zien in de buurt vooral veel gras, veel hulstheggen en 
slecht onderhouden perken met voornamelijk herfstanjers. Zij willen vooral meer kleur en afwisseling 
in de buurt: meer bloemen, andere planten, bomen met bloesem, en meer biodiversiteit.  
 
Veel van de bewoners gaven tijdens het inloopmoment aan dat er volgens hen te veel geschoffeld en 
gesnoeid wordt in de buurt. ‘Ik zou zo graag meer natuur willen hier, alles wordt maar weggemaaid. 
Dan zijn die zomers al zo droog, komen ze het hier het laatste beetje groen weg schoffelen. Laat de 
dingen toch een beetje groeien, ga niet zo hysterisch maaien de hele tijd.’ 
 
Het onderhoud wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Donker Groen en Pantar. De 
werkzaamheden van Pantar bestaan vooral uit maaien, schoffelen en afval opruimen. Bewoners die 
bezig zijn met het groen in de buurt hebben het vaak over Pantar. Het is voorgekomen dat bewoners 
net op eigen initiatief plantjes in de grond hadden gezet, maar dat ze de volgende dag alweer weg 
geschoffeld waren. Naast kritiek op het vele schoffelen is er ook kritiek op hun arbeidshouding: 
 

‘De mensen van Pantar die zitten vooral koffie te drinken. Hier verderop staat hun keet. 
Ze vegen een beetje, schoffelen, maar komen echt niet overal. Ze zitten vooral en lopen 
maar een beetje rond, roken sigaretjes, ik weet het wel, ze hebben het moeilijk, maar er 
is hier wel werk te doen.’ 

 
Eén andere bewoner pakt de boel pro-actiever aan:  
 

‘Ik vang ze op die mannen [Pantar], aan het einde van de straat, dan zeg ik, "komen jullie 
ook nog even bij mij in de straat vegen?". Dat doen ze dan wel, komen ze met zo’n 
karretje. Je moet erachter aan. Ze doen verder niet zoveel anders.’ 

 
Drie bewoners waren tijdens het inloopmoment speciaal naar ons toegekomen om te zeggen dat het 
al een hele groene buurt is en dat er volgens hen niet veel meer hoeft te gebeuren. Eén van hen zegt: 
 

‘Ik vind het gewoon zonde al dat geld in groen. Het ís hier groen, steek het geld ergens 
anders in. [...] Waarom zijn toen al die heggen vervangen door de gemeente, er is nu nul 
verschil!’  
 
‘In sommige geveltuintjes groeit er amper iets, dat was ook een gemeentelijke actie.’ 
 
‘Als je meer biodiversiteit wil, dan koop je toch gewoon zaden en gooi je die zelf overal 
in, dat doe ik ook, heb je niets en niemand voor nodig.’ 
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Veelbesproken	locaties		
 
De	‘groene	hoek’		
Dat het groen ook minder monotoon kan zijn, laten de plekjes in de buurt zien waar bewoners het 
heft in eigen handen hebben genomen. Zij hebben het 'gemeentelijke groen' in de perkjes voor hun 
deur vervangen door hun eigen planten. Sommigen hebben op eigen initiatief een haag van hulst 
weggehaald en daar eigen planten voor in de plaats gezet. Met veel passie en inzet onderhouden zij 
deze perkjes. Op sommige plekken hebben bewoners bloembakken geplaatst en een geveltuintje 
aangelegd, met of zonder toestemming van de gemeente. Een wat oudere meneer aan het Hildo 
Kropplein vertelt: 
 

 ‘Ik heb hier met mijn schoonzoon een plantenbak neergezet, dan lopen ze niet zo dicht 
langs ons woonhuis. Je had er twee fietsen neer kunnen parkeren, maar dit ziet er toch 
veel leuker uit? Kijk, hier verderop hebben ze het ook gedaan.’ 
 

Eén locatie waar bewoners zelf met groen aan de slag zijn gegaan, springt bij een wandeling door de 
buurt meteen in het oog, namelijk de hoek van de J.M. van der Meijlaan en de H.J.M. 
Walenkampstraat. Vaak wordt hiernaar verwezen in termen als ‘die groene hoek’ of ‘daar op de 
hoek, waar het zo mooi groen is!’. De initiatiefnemers vertellen ons dat ze veel positieve reacties van 
buurtbewoners krijgen.  
 

         
   Foto's: De 'groene hoek’ 
 
 

'Wij krijgen zoveel complimenten hierover. Iedereen wordt er blij van, dat gaat door alle 
lagen van de bevolking, jong, oud, rijk, arm en dat is zo mooi. Het steekt ook andere 
bewoners aan om zelf wat te gaan doen. Verderop, maar ook hier aan de andere kant 
van de parkeerplaats zijn bijvoorbeeld ‘de tuinkabouters’ begonnen, die hebben ook 
mooie plannen gemaakt en uitgevoerd.' 

 
Eén van 'de tuinkabouters' vertelt hierover:  
 

‘Ik vind het erg fijn dat wij ook de ruimte en de financiële middelen krijgen om ons groen 
te ontwikkelen. Dat gaat allemaal op vertrouwen. Eerst wilden we met alle kabouters 50 
euro inleggen om ons tuintje aan te leggen, maar toen wist een van ons dat we daar ook 
wel budget voor konden krijgen. Superfijn dat dit zo kan. Dat budget is dan vooral voor 
mest, plantjes en grond, want het is erg voedingsarme grond hier hoor.’ 

 
De initiatiefnemers van de ‘groene hoek’ vertellen dat het hun droom is dat nog veel meer bewoners 
aan de slag gaan met het groen. Ze zien dat gelukkig al steeds meer gebeuren in de buurt. Ook 
vinden ze het fijn dat we een e-maillijst opstellen van bewoners die met groen aan de slag willen, of 
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op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen. Ze geven wel aan dat de gemeente 
niet moet verwachten dat bewoners alles zelf kunnen doen. Tuinieren is hard werken en er komt wat 
educatie bij kijken. Ze waarschuwen voor een situatie waarin bewoners van alles mogen, maar het 
geheel op eigen kracht moeten doen. Daar heeft niet iedereen de tijd, de wil of de kracht voor. Er 
moet daarom een vorm van co-creatie ontstaan tussen een groep enthousiaste bewoners en de 
gemeente, met een goede afstemming met de groendiensten.  
 

‘Het onderhouden van de perken kunnen we wel, tenminste als bewoners ook een beetje 
geschoold worden en we niet alle perken zelf vrij moeten maken van gemeentelijk groen. 
Ook het aanplanten is veel werk, ook daar kan de gemeente bij helpen… Deze tuin is niet 
zomaar ontstaan, er zit heel veel werk in van bewoners die een echte passie hebben voor 
groen en bereid zijn daar veel energie in te steken.’  
 

De gemeente kan actieve bewoners helpen met ondersteuning in kennis, materiaal en arbeid. Ze 
hebben een duidelijk beeld van professionals die hen kunnen begeleiden en hiervoor niet de 
hoofdprijs vragen. 
 
De actieve bewoners op de ‘groene hoek’ geven ook aan dat bewatering van tuintjes een probleem is 
door de steeds warmer wordende zomers. Planten moeten dan water krijgen, vooral die planten die 
er net zijn ingezet. Dat kan niet allemaal uit de kraan komen van één bewoner, dat wordt te duur. 
Dat bewatering een uitdaging vormt, hoorden wij van meerdere bewoners die een tuintje of een 
perkje beheren. De 'tuinkabouters' maken bewateringsschema’s, anderen halen met emmers water 
uit het kanaal. Er is zelfs iemand die een waterslang vanuit zijn badkamer op driehoog naar beneden 
laat lopen.  
 
Deze bewoner vindt het niet zo erg om voor de waterkosten op te draaien, hij ziet veel voordelen in 
het beheren van het perkje voor zijn deur. Hij beheert het perkje samen met zijn onderbuurvrouw, 
maar ook anderen doen steeds meer mee. Buurtbewoners hebben elkaar leren kennen tijdens het 
werken aan het perkje. Hij geniet daar zichtbaar van en straalt als hij erover begint te vertellen: 
 

‘Ik wil niet overal hetzelfde hier, dat is te makkelijk. De buurt is nu wakker geworden, dat 
geeft mij een mooi gevoel. Ik had daar de mensen op de hoek gezien, met hun mooie 
lange geveltuin en dacht dát wil ik ook. Wij willen elkaar kunnen zien en ontmoeten. [...] 
Zo leuk, komen er mensen die vragen, "heb je mij nodig?", als we bezig zijn en komen 
dan even helpen. Of ze vragen "wat is dat?" en dan praten we met elkaar. Als iemand 
een plant over heeft, dan zetten we die erin. We sprokkelen met z’n allen, iedereen 
neemt wat mee.’ 

 
Er is bijna niemand in de buurt die negatief reageert op de groene activiteiten van andere bewoners. 
Veel bewoners juichen het zelfs toe, maar geven aan er zelf geen tijd of zin in te hebben. Sommigen 
maken zich wel een beetje zorgen over hoe het moet als het enthousiasme ineens wegvalt. Neemt de 
gemeente het dan weer over? 
 

‘Onder mij wonen mensen die hebben uitgepakt, die onderhouden zo’n perkje, of de helft 
ervan. Zij zijn daar heel actief mee. Ik vind dat leuk, maar vraag me ook af wat er dan 
gebeurt als zo’n persoon er dan niet meer is. Neemt de gemeente dat dan weer over? 
Weten die ook hoe elk plantje in dat parkje verzorgd moet worden? Hoe is het geregeld 
op de lange termijn?’ 

 
Slechts een paar respondenten worden niet blij van de gedachte dat bewoners zelf aan de slag gaan 
met het groen in de buurt. Ze vinden dat sommige geveltuintjes er rommelig en verwaarloosd bij 
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liggen en zien dan liever stenen stoeptegels of een heg van hulst die bijgehouden wordt door de 
gemeente. Deze bewoner stelt een voorwaarde om wel/niet in deze ontwikkeling mee te gaan: 
 

'Ik wil graag meehelpen met meer groen in de buurt en het onderhoud hiervan. Echter 
wel met de voorwaarde dat iedereen mee blijft helpen. Voorheen gebeurde het wel dat 
na zes weken mensen niet meer naar het onderhoud om keken, waardoor het 
verwaarloosde.' 

 
 
Hildo	Kropplein	
Midden in de Architectenbuurt ligt het Hildo Kropplein. Hoewel deze locatie de benaming ‘plein’ 
draagt, is het door zijn groene karakter meer een plantsoen te noemen. Dit centrale deel van de 
buurt heeft een aantal functies. Zo is er een speelplek voor kinderen, een afgezet voetbalveld van 
kunstgras met twee goals, en er is een leeg grasveld. Ook staan er twee monumenten ter herinnering 
aan het vroegere abattoir in de buurt.   
 
Het speeltuintje op het Hildo Kropplein wordt veel gebruikt. De speeltuin, het grasveld en 
voetbalveld zijn dé centrale plek in de buurt. Spelende kinderen maken het overdag tot een 
levendige plek. Ook ouders met kinderen van buiten de buurt komen hier speciaal naar toe om te 
spelen.  
 
Een moeder vertelt: ‘Deze speeltuin is juist zo leuk omdat het nog niet zo modern is. De kinderen 
kunnen hier hun fantasie gebruiken en zelf invullen. Wij komen van Borneo-eiland speciaal hier 
naartoe.’ 
 
Het Hildo Kropplein is niet de enige speelvoorziening; er staan ook veel speeltoestellen in de hofjes 
tussen de huizen. Veel bewoners geven aan dat deze verouderd zijn en dat reparatie soms lang op 
zich laat wachten. De rode valtegels zijn inmiddels verkleurd door vuil en mos, en sommige delen van 
het hout zouden verrot zijn.  
 
Een aantal bewoners spreekt de wens uit voor een meer natuurlijke speelvoorziening op het Hildo 
Kropplein. Zij zien een meer natuurlijke en uitdagendere speeltuin voor zich, zoals je die bijvoorbeeld 
bij de Jaap Edenbaan in de Watergraafsmeer kunt vinden. Daar kunnen kinderen spelen met water, 
een muur beklimmen, op rotsen spelen en over bruggetjes lopen. Dat lijkt hen ook leuk op deze 
locatie. Sommigen geven aan een centrale speelplaats te prefereren boven allerlei verschillende, 
losse speeltoestellen verdeeld door de buurt.  
 
Sommige ouders vinden de hogere heggen en struiken op het plein onhandig, omdat ze hun kinderen 
dan niet goed in het oog kunnen houden. De kinderen vertellen dat ze dat juist zo leuk vinden: je kan 
daardoor goed verstoppertje of ‘oorlogje’ spelen.  
 
Het grootste van de twee abattoir-monumenten, gelegen aan de Cruquiusweg, bestaat uit een 
stenen constructie met een ondiepe waterbak. Veel bewoners begrijpen de betekenis van het 
bouwwerk niet goed: ‘wat betekent dan precies die waterplas erbij?’. Ook zien ze dat het niet goed 
onderhouden wordt. Tijdens ons onderzoek lagen stukken afgedankte meubelen in het water. Voor 
een aantal bewoners is deze waterpartij een bron van ergernis, want het oogt slordig en het water is 
te vies om in te spelen, terwijl hun kinderen dat in de zomer wel graag zouden willen. Eén 
bewoonster geeft aan dat ze graag beheerder van het water rond het monument wil worden. Andere 
bewoners komen met tips om de muren van het monument te laten begroeien, een waterfilter te 
plaatsen, of zelfs een fonteintje. ‘Het zou toch heerlijk zijn als je hier in de zomer lekker in het gras ligt 
terwijl je kind met water speelt?’ 
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De	kades		
Als meest favoriete plek noemen bewoners vaak de kades. Specifieker: de H.A.J. Baanderskade en de 
Zeeburgerkade achter de pakhuizen. Bewoners vinden het fijn om hier te komen en langs het water 
te lopen. De vogels, de bootjes en de beplanting geven een gemoedelijke sfeer. Wel vinden 
bewoners dat ook hier veel achterstallig onderhoud is en dat de potentie van de kades niet ten volle 
wordt benut. Zo ontbreekt het aan voldoende zitplekken, aan afvalbakken, en liggen veel tegels 
scheef. Dit laatste zou volgens bewoners komen door groeiende boomwortels of doordat zware 
auto’s rijden op plekken die daar niet op gebouwd zijn. De opstaande tegels vormen een gevaar: je 
kunt er gemakkelijk over struikelen of vallen met een fiets, vooral als het donker is.  
 
Bewoners noemen vaak één specifieke locatie aan de kade: de verlaagde stenen steiger in het 
midden van de Baanderskade. Deze steiger heeft volgens hen veel potentie:  
 

 ‘Het ziet er nu wat vervallen uit en er ligt altijd rotzooi want er staan geen afvalbakken, 
maar het zou zo’n mooie ontmoetingsplek kunnen zijn, of gewoon een plek waar je even 
kan genieten van het water, de rust en het groen. Met een beetje meer aandacht kan dit 
zo’n mooie plek worden voor de buurt!’ 

 
Een bewoonster geeft aan dat de trap van de Veelaan naar de Baanderskade al goed gebruikt wordt 
in de zomer, maar ook zij zegt dat de gemeente wel wat beter kan faciliteren: 
 

‘Ik heb het al vaker aangegeven, zet hier een afvalbak bij de trap (van de Veelaan naar 
beneden, langs de Baanderkade). Als het mooi weer is zitten hier zakenlui, of jongeren 
lekker in het zonnetje, maar ze kunnen nergens hun troep kwijt, dat blijft dan slingeren.’ 

 
Langs de Baanderskade, aan de kant van de Veelaan, woekert de Japanse duizendknoop. Dit moeilijk 
te bestrijden onkruid trekt de buurt in. Bewoners krijgen ermee te maken in hun tuintjes. Een paar 
bewoners maken zich zorgen en zijn specifiek naar ons toegekomen om dit probleem aan te kaarten. 
Eén bewoner laat ons zien dat de fundering van zijn huis wordt aangetast, het onkruid groeit er 
dwars doorheen. 
 

‘De plant rukt op en de gemeente doet er veel te weinig aan. Eén keertje zijn ze langs 
geweest om te snoeien. Ik zou zo geholpen zijn als er nu eens echt werk van werd 
gemaakt. Tegels eruit want je moet ze met wortel en al verwijderen. Ik ben al oud, het 
lukt me niet om in mijn eentje deze strijd verder te voeren. Het komt terug en verspreidt 
zich.’ 
 

Een andere bewoner heeft bij de gemeente een melding van gemaakt van de Japanse 
duizendknoop, maar kreeg tot zijn verontwaardiging slechts te horen dat het probleem bekend 
is. Hij had liever gehoord wat de gemeente van plan is eraan te gaan doen. 
 
Het	Cruquiusgebied	
Met scheve ogen kijken sommige bewoners naar de ontwikkelingen in de buurt naast hen, het 
Cruquiusgebied. Daar ligt alles er prachtig verzorgd bij: mooie stalen plantenbakken, een goed 
onderhouden kade, fietsenrekken, een caféetje. Opmerkingen als ‘zij krijgen dat allemaal’ en ‘als wij 
een grassprietje willen dan moeten we het er zelf inzetten’ geven goed weer hoe volgens hen de 
verhoudingen liggen. De voorzieningen in het Cruquiusgebied worden door menig bewoner van de 
Architectenbuurt in de eigen buurt gemist.  
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Sommige bewoners lijken goed op de hoogte van mogelijke plannen van de gemeente. ‘Er komt hier 
bij het hotel dat gebouwd wordt een klein parkje, hopelijk ook een winkeltje en waarschijnlijk komt de 
buslijn dan ook wel weer terug, dat zijn dan wel fijne vooruitzichten.’  
 
Het wegvallen van de buslijn op de Lohuizenlaan komt in veel gesprekken met bewoners terug als 
een gemis. De verbinding met de rest van de stad is er op achteruit gegaan, ook moeten ze nu langer 
lopen naar de bushalte op de Veelaan. 
 
Eén bewoner vertelt: 
 

‘De gemeente wil de Zeeburgerkade opknappen en er een soort ‘rode loper’ van maken 
naar het Cruquiusgebied. Dat vind ik een gemiste kans. Je zou ook de andere aders door 
de wijk (de Cruquiusweg, de J.M. van der Meijlaan en de Baanderskade) in die 
ontwikkeling kunnen meenemen. Neem onze hele buurt mee in de ontwikkeling van dat 
gebied, niet alleen het gebiedje rondom die pakhuizen.’  

 
Bewoners geven aan dat de buurt qua samenstelling aan het veranderen is. Ze merken dat 
woningcorporatie De Key sociale huurwoningen verkoopt wanneer huurders vertrekken. De huizen 
worden dan voor flinke prijzen verkocht. Hierdoor komen er steeds meer kapitaalkrachtige mensen 
in de buurt wonen. Over de komst van meer voor- en geveltuintjes en anders ingerichte perkjes in de 
buurt vertelt een bewoner: 
 

'Vroeger was het hier veel gribusachtiger, nu zijn er meer koopwoningen, dat heeft de 
samenstelling van de buurt ten goede veranderd. Er zijn steeds meer mensen die er iets 
van hunzelf in willen stoppen, omdat ze ook van plan zijn hier lang te gaan wonen of 
natuurlijk hun huisje voor een mooie prijs weer willen doorverkopen.’ 

 

	
Tussen	de	Veelaan	en	de	Dick	Greinerstraat	 
Achter de huizen aan de Veelaan en de Dick Greinerstraat is een apart groen gebiedje waar van alles 
groeit. De perken tussen de huizen zijn in bezit van De Key. We spraken hier een aantal bewoners, 
sommigen verzorgen het groen in dit gebied. Ze klagen dat de groendiensten hier nooit komen, maar 
tegelijkertijd vrezen ze hun mogelijke komst. Daar hebben ze zo hun redenen voor: 
 

'Ik snoei hier zelf deze sierappel, die hangt nu over het pad. Ik zal wel eerst langs de 
buren gaan om te vragen of ik de tak ook van hen mag wegzagen én of ze me hierbij 
willen helpen. Ik ben al 72 jaar oud. Ik vraag het altijd keurig netjes hoor, we wonen hier 
heel fijn samen, veel verschillende culturen. [...] Ik doe ook de tuin van de buurman en ik 
vecht tegen de Japanse duizendknoop. Daar heb ik echt hulp bij nodig, maar ik ben bang 
dat als ik de gemeente vraag me bij deze boom ook te helpen, dat ze dan de hele boom 
kappen en dat wil ik echt niet, dus ik houd me stil.' 
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Foto: Japanse duizendknoop   Foto: De sierappel 
 
Een andere bewoner zegt dat hij net een groot deel boomtakken weggesnoeid heeft, omdat er hier 
onlangs is ingebroken. De gesnoeide takken hingen voor een lantarenpaal waardoor het erg donker 
was, ideaal voor inbrekers. Overigens is het volgens de bewoners altijd al een donkere plek geweest. 
‘’s Avonds laat hoor ik hier de junks de sloten van de kettingen trekken’, zegt een bewoner, en ‘achter 
de hoge begroeiing kun je je ook gemakkelijk verschuilen’. Hij zegt ook altijd zelf de put leeg te 
maken, de bladeren eruit te halen, en dit ook te doen bij de put van zijn buurvrouw. Hij snoeit vaak, 
omdat, 'niemand anders het doet en alles over het looppad gaat hangen'. Het snoeiafval legt hij bij de 
keet van Pantar, om de hoek, ‘dan wordt het wel meegenomen’. Hij is bang dat de gemeente alles 
kaal zal snoeien en dat hij dan niet meer uitkijkt op groen, maar op de achterkanten van de woningen 
op de Greinerstraat. ‘Laat ons maar met rust, of doe hier de dingen in overleg. Er kan wel wat gedaan 
worden, maar vooral niet teveel.’ 
 
 

 
Foto: Snoeiafval 
 
Eén boom in dit gebiedje is bespijkerd met houten balken. Op het eerste gezicht lijkt dit een 
prachtige boom waarin kinderen een hut hebben geprobeerd te bouwen. De werkelijkheid is anders, 
zo vertelt een bewoner: 
 

‘Zie je die boom daar verder op, die staat op breken hoor. Die bewoner heeft zelf bedacht 
om hem zo te verstevigen, met van die balken ertussen. Heb je gezien dat die boom ook 
met een draad vast zit aan zijn regenpijp? Die trekt 'ie zo kapot hoor als 'ie knapt. Daar 
moet echt naar gekeken worden, maar er komt hier niemand. Die man daar is 
verantwoordelijk hoor als er iets gebeurt, want die boom staat in zijn achtertuin en 
hangt over ons pad. Het is gevaarlijk!’ 
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Foto: De overhangende boom 
 
Deze meneer en zijn buurvrouw vinden het prima als andere buurtbewoners aan de slag gaan met 
groen, maar willen in dit gebiedje zelf met rust gelaten worden. Ook willen ze niet dat 
woningcorporatie De Key de perkjes weer in beheer geeft aan bewoners, want dat is in het verleden 
gebeurd en daar hebben ze geen goede ervaringen mee. Ze vertellen hierover: 
 

‘Ineens waren hier alternatievelingen aan de slag in de middenperkjes. Niet alleen 
buurtbewoners, maar volgens mij ook mensen die bij de Blije Buren hoorden. Begonnen 
ze hier alles te snoeien en ook zelfs ongevraagd in tuinen van buren. Ze bouwden bakken 
van hout voor moestuintjes. Je wist gewoon dat het zou wegrotten na wat regenbuien. 
Kijk en dat gebeurde ook, ik kom uit de bouw, ik zie dat meteen.’ 
 
‘Toen het droog werd in de zomer wisten ze het ook niet meer, want waar moest het 
water vandaan komen? Een Turkse man had nog wel energie en ging met emmertjes 
water uit het kanaal halen, maar dat schiet ook niet op hè in je eentje. Het was echt een 
invasie ineens hier, drukte, allemaal mensen, toen werd het steeds minder en ze lieten 
troep achter. Het werkte niet. Dat hoef ik niet meer hoor.’ 

 
Bewoners, de gemeente en woningcorporatie De Key zouden in goed overleg een beheerplan op 
kunnen stellen voor dit gebied, rekening houdend met de wensen van de bewoners. Zij doen al veel 
en mede door hun inzet is het geen totale wildernis geworden. Ze hebben duidelijk hulp nodig in het 
aanpakken van de woekerende Japanse duizendknoop. Ook moeten gevaarlijke situaties als 
overhangende bomen en té donkere locaties verholpen worden.  
 
De	parkeerplaats	
De Architectenbuurt heeft op de J.M. van der Meijlaan één grote parkeerplaats voor alle bewoners. 
Door de geknotte platanen oogt deze parkeerplaats in de zomer als een Frans plein. De parkeerplaats 
wordt onderbroken door wandelstroken, waarover ook gereden mag worden door ander verkeer. Dit 
brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee, omdat sommige bewoners er te hard rijden, tussen 
de voetgangers door. Op een aantal plekken vinden bewoners dat de heggen, die de parkeervakken 
en wandelpaden van elkaar scheiden, te hoog zijn. Het is dan voor een bestuurder lastig om goed 
overzicht te houden. ‘Er kan zomaar ineens een kindje achter zo’n heg tevoorschijn komen’. Ook 
staan er ijzeren hekjes langs de wandelpaden en parkeerplaatsen. Veel bewoners vinden deze slordig 
ogen.  
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Een medewerker van Pantar vertelt hierover: 
 

‘Sommige hekjes zijn meegenomen; gestolen, daar krijg je geld voor bij het ‘oud ijzer’. 
Veel hekjes staan schreef of zouden geverfd moeten worden. [...] Als die hekjes er niet 
zouden staan, dan zouden wij ook beter ons werk kunnen doen. We kunnen er dan beter 
bij om te schoffelen en het afval te verwijderen.’  

 
Als bewoners het over hun minst favoriete plek van de buurt hebben, noemen ze vaak deze 
parkeerplaats. Vooral in de winter, wanneer de platanen hun groene charme hebben verloren, wordt 
de parkeerplaats ervaren als een koude, kale of gure locatie. 
 
Een lid van ‘de tuinkabouters’ merkt op dat het beheer van de platanen veel onderhoud vergt, ‘dan 
rijden ze hier twee weken rond met grof geschut en rode afzetlinten om al die bomen te kunnen 
knotten, een heel gedoe’. Zij zou liever zien dat de energie en arbeid die daarvoor nodig zijn, zich ook 
concentreert op andere groene plekken in de buurt.  
 
Uit gesprekken met bewoners komt naar voren dat er voldoende parkeerplekken zijn, er is altijd een 
plekje. Wel zijn de parkeervakken te smal. De vakken zijn ingericht voor vier auto’s, maar er staan er 
vaak maar drie. De auto’s van nu zijn groter geworden. Als er wel vier auto’s staan geparkeerd, dan 
kan soms het portier niet ver genoeg open bij het uitstappen; je botst dan tegen een ijzeren 
boomafscherming of tegen een naast geparkeerde auto.  
 

‘Het is weleens voorgekomen dat ik door de achterklep mijn auto in moest kruipen, want 
er was gewoon geen ruimte meer om mijn portieren open te kunnen doen.’ 

 
Het is een bron van ergernis wanneer bewoners toch, zo dicht mogelijk bij het eigen huis, strak gaan 
inparkeren. We hoorden verschillende keren dat de gemoederen dan hoog kunnen oplopen. ‘Ik ben 
weleens bedreigd door iemand in de buurt. Hij zei "als je nog een keer je auto zo dicht naast de mijne 
zet dan sla ik je kop eraf".’  
 

 
Foto’s: Parkeerplaats 
 
Sommige bewoners spreken de wens uit om een aantal parkeerplaatsen op te heffen om zo ruimte 
te maken voor nieuwe beplanting, bijvoorbeeld in de vorm van een openbare tuin. Een tuin kan 
volgens hen ook een ontmoetingsplek zijn, iets dat in deze buurt ontbreekt. Bewoners vinden dat 
een gemis. Andere bewoners zien een mogelijkheid om hier juist meer parkeerplekken voor fietsen 
te creëren.  
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Foto: Slecht onderhouden perkje en slordig geparkeerde fietsen 

 
Een wat oudere vrouw vertelt: 
 

 ‘Een mooi plekje om je fiets te parkeren, overdekt en met een groen dak, dat zou mooi 
zijn! Volgens mij is daar ook behoefte aan, want veel fietsen staan nu vaak slordig 
geparkeerd tegen de stalen randen van de bloemenperkjes aan, of in de binnentuin, wat 
overigens helemaal niet mag. Zelf heb ik een berging, maar het gebruik daarvan is me te 
zwaar aan het worden.’  

 
Het feit dat er maar één centrale parkeerplaats is in de buurt, zorgt er ook voor dat veel bewoners 
nooit pal voor de deur kunnen parkeren, terwijl dat wel handig en soms nodig is. Dit is voor hen soms 
lastig te accepteren, omdat ze af en toe noodgedwongen zware dingen het huis in moeten tillen. 
Sommige bewoners rijden dan ook met hun auto het hofje in en rijden dan vlak langs de 
bloemenperkjes en de speeltoestellen van kinderen. Ook leveranciers zoals DHL, Coolblue, de 
postbode en maaltijdbezorgers trekken zich van deze verkeersregels vaak niets aan. Kinderen kunnen 
hierdoor nooit geheel veilig spelen voor de deur. Dit vormt een bron van ergernis, vooral voor ouders 
met kinderen. In gesprekken met hen komt vaak de wens naar voren dat de vroeger aanwezige rood-
witte paaltjes weer terugkomen. Deze paaltjes zorgden ervoor dat er geen auto’s het woon- en 
speelgebied op konden rijden. Een moeder vertelt: 
 

‘Een groot probleem vind ik de auto’s die hier gewoon rijden, dat mag niet. Het is hier 
officieel een kinderspeeltuintje tussen de huizen. Als mijn kinderen hier spelen dan 
verschuif ik wat grote bloempotten zodat ik zeker weet dat er niemand het erf op komt 
rijden. Ik zou graag zien dat er verlichtte rood-witte paaltjes komen2. Ik heb hierover al 
zo vaak met de gemeente en politie contact gezocht, omdat ik het echt gevaarlijk vind 
hier met die auto’s. Ik maakte foto’s van alle illegale auto’s die hier kwamen en stuurde 
die naar hen op, maar verandering blijft achterwege.’ 

 
De	Cruquiusweg	
De Cruquiusweg is een belangrijke route door de buurt, vooral voor wandelaars en fietsers, want 
gemotoriseerde voertuigen zijn er niet toegestaan. De Cruquiusweg loopt vanaf de Veelaan, langs de 
achterkant van de pakhuizen aan de Zeeburgerkade, door het Cruquiusgebied. De Cruquiusweg 
bestaat uit een lange fietsroute, waarnaast honden officieel mogen loslopen in de groene 
grasperken. Langs de achterzijde van de pakhuizen zijn op de Cruquiusweg onlangs nieuwe borders 

 
2Na een ernstig ongeluk in 2013 zijn veel rood-witte paaltjes in Amsterdam verwijderd. Als ze nog in de 
openbare ruimte staan, dan moeten zij tegenwoordig in de avonduren worden verlicht. 
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met bloemen en planten aangelegd, samen met een schelpenpad. Veel bewoners vinden dat een erg 
goede ontwikkeling, ze vinden het mooi en fleurig, en zien ook graag meer bloemen in de rest van de 
buurt. ‘Het geeft kleur!’ We spraken bewoners die aangaven dat ze meer bloemen heel belangrijk 
vinden voor de buurt. Een aantal gaf aan het zelf nog veel beter te kunnen doen:  
 

‘Het is een begin, ze hebben bij die pakhuizen maar vier soorten planten neergezet. Wij 
hebben in ons perkje al zo’n honderd soorten planten en bloemen aangebracht, dat is 
veel beter voor de biodiversiteit.' 
 

 
Foto: Achterkant pakhuizen met nieuwe bloemborder en schelpenpaadje.  
 
In het voorjaar schijnen in het gras bollen uit te komen, ook daar genieten de bewoners van. Dankzij 
de komst van het schelpenpad en de bloemenborders bestempelen de bewoners de Cruquiusweg als 
een van hun favorieten. Omdat deze plek laat zien dat het ook anders kan: meer kleur, gebruik van 
natuurlijke materialen (schelpen) en aandacht van de gemeente voor het onderhoud. Het ligt er mooi 
bij. 
 
Bewoners geven aan langs de Cruquiusweg last te hebben van hangjongeren. Onder de 
appartementen kunnen ze droog staan. Een bewoonster van Pakhuis ‘Woensdag’ vertelt hierover: 
 

'Het is wel wat minder geworden, maar ze zijn er nog wel. Ze hangen bij onze 
achteringang, dan wordt er gerookt en gesnoven, en gaat er wat van hand tot hand. Dan 
kies ik liever de vooringang. Kijk bij het andere gebouw hebben ze vanuit de V.V.E.  
plantenbakken neergezet, dan kunnen ze daar niet meer op de rand zitten. Ziet er ook 
meer groen uit nu, al mogen ze die bakken van mij wel in een kleurtje schilderen.’ 
 

 
Foto: Plantenbakken bij achterkant pakhuizen Cruquiusweg. 
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Conclusie	
 
Bewoners waarderen het groen, het omliggende water en het autoluwe karakter van de buurt. 
Bewoners zijn minder te spreken over de staat en het onderhoud van het straatmeubilair, het 
abattoir-monument en van de speeltuin. Deze vinden zij verouderd, vies en aan vervanging toe. 
Bankjes vallen bijna uit elkaar, prullenbakken ontbreken, hekjes staan scheef en/of delen ervan 
ontbreken en de ondiepe waterbak bij het monument heeft een onduidelijke functie en is vies. 
Sommige bewoners kijken dan ook met scheve ogen naar de ontwikkelingen in de naastgelegen 
buurt, het Cruquiusgebied. Hier krijgen de nieuwe bewoners precies de voorzieningen die in de 
Architectenbuurt zo gemist worden: denk aan goed beheerde kades, stalen plantenbakken, modern 
straatmeubilair en een ontmoetingsplek in de vorm van een café. Zij hopen dan ook als buurt meer in 
de ontwikkelingen van het Cruquiusgebied meegenomen te worden.  

Bewoners hebben het vaak over de, door boomwortels en door auto’s zwaarbelaste, opgetilde 
tegels. Deze vormen een gevaar bij het wandelen en fietsen, helemaal in het donker. Een ander 
gevaar zien bewoners in de auto’s die veelvuldig de hofjes inrijden om te laden en lossen of om 
spullen af te leveren, terwijl hier ook kinderen spelen bij de speeltoestellen. Fietsen vinden zij er 
slordig bij staan in de buurt, veelal vluchtig tegen de randen van de perkjes aan gezet of in 
binnentuinen waar ze eigenlijk niet mogen staan. Een aantal ongebruikte autoparkeerplaatsen zou 
plaats kunnen maken voor een overdekte fietsenstalling. 

De groenvoorziening in de buurt wordt veelal ervaren als monotoon. Bewoners zien in hun 
leefomgeving vooral veel gras, heggen van hulst en slecht onderhouden perkjes in de hofjes. Er is een 
algemene vraag naar meer biodiversiteit in de buurt, naar meer plek voor vogels om te nestelen en 
meer bloemen voor de bijen door wilde bloemenzaden in te zaaien. Er is animo voor het eigen 
beheer van groen onder de respondenten, zowel onder bewoners die wij aan de deur spraken als 
onder de bewoners die naar ons toe kwamen tijdens de inloopmomenten. ‘De groene hoek’ is een 
aansprekend voorbeeld. Op deze locatie zijn bewoners zelf aan de slag gegaan zijn met groen. Ze 
maakten een lange geveltuin en namen een perkje in eigen beheer. Het ziet er fleurig en verzorgd 
uit. Sommige bewoners, zoals 'de tuinkabouters', maar ook bewoners uit verder gelegen delen van 
de buurt, hebben ze zich hierdoor laten inspireren en zijn zelf ook aan de slag gegaan. Ze hebben 
hulst weggehaald, tegels vervangen door tuintjes, en perkjes opnieuw beplant met eigen planten. Dit 
brengt meer levendigheid in de buurt en bewoners merken dat het leuk is om met andere 
buurtbewoners samen te werken, elkaar te helpen en elkaar te leren kennen. 

Bewoners hebben behoefte aan co-creatie met de gemeente. Ze kunnen niet alles zelf doen. Zo 
vinden zij het nodig dat de gemeente (mogelijk) actieve bewoners ondersteunt met kennis van 
tuinieren (keuzes in soorten beplanting, welke verzorging), arbeid (helpen bij het zware werk van 
perken leeghalen en herbeplanten), financiële middelen (voor gereedschap, tuinaarde, planten) en 
een bewateringsplan. Bewoners die zelf groen beheren, merken dat bewatering belangrijker wordt 
nu er steeds vaker langere periodes zijn van droogte. Kraanwater brengt kosten met zich mee en 
water halen uit het kanaal is een arbeidsintensief en traag proces. 

Voor het uitbreiden van meer en divers groen hebben de bewoners verschillende ideeën en locaties 
op het oog. Zij zien mogelijkheden in het vervangen van de alom aanwezige hulstheggen door andere 
planten, het vergroenen van delen van de parkeerplaats die niet gebruikt worden door 
automobilisten, het herbeplanten en beheren van perken tussen de huizen, en in de nieuwe aanleg 
van geveltuinen.  

Een handvol bewoners die wij spraken is minder enthousiast over de ontwikkeling waarin gemeente 
en bewoners aan de slag gaan met het groen. Sommigen vinden de buurt al groen genoeg. Volgens 
hen is er geen verandering nodig. Anderen vinden de (gevel)tuintjes er wat rommelig uit zien of 
stellen vast dat deze ongebruikt zijn. Ook vragen sommigen zich af hoe structureel en 



 

17 
 

toekomstbestendig deze groene acties van bewoners zijn. Ze vragen zich af wat er gebeurt wanneer 
bewoners er plotseling mee stoppen of hun groene beloftes niet waar maken. 

Het algemene onderhoud van het groen door de gemeente wordt, op wat onkruid hier en daar, door 
bewoners als goed ervaren. Door sommigen zelfs te goed: er wordt veel geschoffeld, soms ook op de 
plekken waar bewoners zelf aan de slag zijn gegaan. Hierdoor zijn de door hen neergezette planten 
verwijderd. Ook moet er volgens sommige bewoners meer gemeentelijke aandacht naar de steeds 
verder de buurt in woekerende Japanse duizendknoop. 

 

Aanbevelingen	
 
Co-creatie	
Geef de bewoners ruimte om het groen anders in te richten, maar biedt hierbij ook de nodige 
begeleiding. Een vorm van co-creatie is nodig. Laat bewoners niet alles alleen doen, neem ze mee in 
een proces: geef ze de benodigde kennis, gereedschap en wellicht een ontmoetingsruimte. Tuinieren 
kan intensief zijn. Niet iedereen is in staat om alles wat bij de herinrichting van een perkje nodig is te 
bedenken, te betalen en/of uit te voeren. Zo zouden op termijn de perkjes en gedeeltes met 
hulstheggen door de gemeente leeggehaald kunnen worden. Vervolgens kan er dan met bewoners, 
mogelijk onder begeleiding van een expert, een beplantingsplan worden gemaakt. Welke planten, 
struiken en bloemen zijn gewenst en welke mate van onderhoud hoort daarbij?  

We leveren bij dit onderzoeksrapport een emaillijst van actieve bewoners die graag op de hoogte 
gehouden willen worden. Belangrijker nog, zij willen zelf initiatief nemen en de handen uit de 
mouwen steken. Deze mensen kunnen met elkaar in contact worden gebracht tijdens een 
oriënterende bijeenkomst waar allereerst ook dit rapport besproken wordt. Vervolgens kan 
besproken worden wat de ambities zijn, welke mogelijkheden de gemeente kan bieden (locaties 
vrijmaken, beplanting bekostigen) en wat er vervolgens nodig is om klein te beginnen en mogelijk 
verder uit te breiden bij succes.  

 
Beheerplan	
Belangrijk is dat de actieve bewoners, Pantar, Donker Groen en Stadsdeel Oost afspraken met elkaar 
over wie wat doet qua onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld door een groene vakkenkaart van de buurt te 
maken, waarop elke partij kan zien wat er moet gebeuren, wanneer en in welk seizoen. Dit voorkomt 
‘ongelukjes’ waarbij met veel liefde en energie ingeplant en ingezaaid groen van bewoners wordt 
weggemaaid, weggeschoffeld of weggesnoeid. 
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Foto: In Gemeente Gooise Meren wordt een stoepgraffiti gebruikt om aan te geven dat bewoners de 
boomspiegel of perkje beheren. Hierdoor wordt er niet geschoffeld door de gemeentelijke diensten.  

Zorg er tevens voor dat bewoners niet te vrijblijvend te werk kunnen gaan. Ze dienen zich echt 
(mede-)verantwoordelijk te voelen voor het groenbeheer van een specifiek deel van de openbare 
ruimte. Dit kan bijvoorbeeld door hen een beheerders-overeenkomst te laten tekenen. Een goed 
voorbeeld hiervan is het beheer van de moestuintjes op het Makassarplein (Indische Buurt). Door het 
tekenen van zo’n overeenkomst krijg je als bewoner het gevoel dat als je te weinig doet of geen 
aandacht meer schenkt aan ‘jouw deeltje groen in de buurt’, je dit duidelijk aan moet geven zodat er 
gezocht kan worden naar vervanging of een andere oplossing. 

 

Watervoorziening	
Een openbaar waterpunt is zeer gewenst en onontbeerlijk voor bewoners om het groen water te 
kunnen geven in geval van droogte. Bewoners willen graag een openbaar waterpunt. Sommige 
bewoners bekostigen nu de bewatering, maar dat heeft een grens. De gemeente kan verkennen of er 
één of meerdere gemeentelijk tappunt(en) kan/kunnen komen, putten geslagen kunnen worden, of 
regentonnen geplaatst kunnen worden. Op de website van Amsterdam Rainproof staat veel 
informatie over regentonnen.3 

Ook is er wellicht een mogelijkheid voor een wadi in de buurt, of een creatief systeem waarmee 
water vanaf de kade naar de perkjes kan worden geleid. Dit zal bewoners kosten besparen en ook de 
drempel lager maken om voor het groen te zorgen. Een goed voorbeeld is de mooie waterpomp bij 
het De Mirandabad, die daarbij ook 'rainproof' is.4. Zo'n waterpomp zou uitstekend bij het monument 
geplaatst kunnen worden. Bij voorkeur staat de pomp dan ook in verbinding met de ondiepe 
waterbak, eventueel uitgebreid met een waterelement als onderdeel van een rainproof- 
natuurspeeltuin.  

 

 
3  Zie: https://www.rainproof.nl/search/site/regenton (laatst bezocht 21 november 2019) 
4 Zie voor meer informatie: https://www.rainproof.nl/droge-voeten-voor-het-zwembad 



 

19 
 

	
Biodiversiteit	
Er is veel gemeentelijk groen in de buurt, maar dat bestaat veelal uit gras, hulst en matig 
bijgehouden perkjes. Vooral in de winter is er weinig groen. De meeste bomen zijn bladverliezend in 
de herfst en kaal in de winter. Zorg voor meer groenblijvende soorten in het groenplan en/of neem 
dit mee in de voorlichting naar actieve bewoners. Organiseer bijvoorbeeld een workshop in de wijk 
en laat een tuinman vertellen over de verschillende soorten planten die het goed doen tijdens de 
verschillende seizoenen. Meer biodiversiteit qua groen en een meer duurzamere buurt worden vaak 
genoemd door de bewoners. Hier kan voorlichting over worden gegeven. Is er een mogelijkheid meer 
te participeren in het nabijgelegen wormenhotel? Kunnen er nestkastjes worden opgehangen of 
wellicht verwerkt worden in de gevels van huizen? Volgens sommige bewoners mag het groen wel 
wat ruiger allemaal. Niet te veel snoeien, maaien en schoffelen; het gras mag langer en er kunnen 
meer diverse planten en bloemen worden geplant en ingezaaid. Dat is veel beter voor de 
biodiversiteit.  

 
Parkeerplekken	
Deel de parkeerplekken anders in, ze zijn nu te smal. Het is soms onvermijdelijk dat een auto 
anderhalve parkeerplek inneemt, of als er wel strak wordt ingeparkeerd, dat mensen hun portier niet 
meer open krijgen. Sommige bewoners dragen als oplossing aan om de parkeerplekken in een hoek 
van 45 graden te herschikken. Dan zou er meer ruimte zijn om te parkeren, en kan er aan de 
zijkanten/ in de hoeken van de parkeerplaats nog meer groen komen: een win-win-situatie. Schuine 
plekken zijn ook beter te berijden dan rechte plekken, omdat de bocht op het terrein dan makkelijker 
te maken is tijdens het inparkeren. 
 
De parkeerstroken kunnen op verschillende delen worden vergroend. Dit zou zelfs ten koste kunnen 
gaan van een aantal parkeerplekken, omdat zij niet allemaal worden gebruikt. Ook zouden er meer 
schaduwplekken gecreëerd mogen worden, bijvoorbeeld door een overdekte fietsenstalling op het 
parkeerterrein met een sedumdak, of meer bomen.  
 
Zo'n groen dak helpt als wateropslag tijdens hevige regenbuien en voorkomt het onderlopen van de 
parkeerplekken. Misschien kan er eventueel ook geparkeerd worden op gras? Of op 
waterdoorlatende tegels met grind als rainproof-maatregel?5 
 
Bewoners wijzen de stroken langs de huizen en aan de zijkanten van de parkeerplekken aan als 
locatie om meer en divers groen te creëren. Het is daar nu te kaal. In delen van sommige straten is 
dit groen er al wel. Kan dit wellicht verder worden doorgetrokken? De gemeente kan tevens 
onderzoeken of het parkeergebied onderdeel kan worden van het Park & Ride-beleid van de 
gemeente Amsterdam.  
 

De	kades	met	tuintjes	
De kades vormen mooie locaties langs het water, maar liggen er onverzorgd bij. Hier liggen grote 
kansen voor verbetering en bewoners zien deze potentie ook. Zij vinden de kades mooie locaties en 
onderdeel van een fijne wandelroute, maar ze zijn ontevreden over de staat van het onderhoud; 
tegels liggen scheef, er is veel onkruid, het straatmeubilair is oud, en er is weinig groen. Beter 
beheer, in combinatie met de ligging aan het water, zal snel resulteren in een prachtlocatie.  

Veel bewoners zien potentie om de kades te ontwikkelen tot een groene plek waar het fijn vertoeven 
is. Zet groenbakken neer, neem de steigers weer in gebruik, beplant deze opnieuw en laat de muren 

 
5  Zie voor meer informatie: https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/grasbetonstenen 
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begroeien (ook goed tegen het echoënd geluid). De kades zijn nu al een favoriete plek, maar 
bewoners vinden het te grauw, met teveel asfalt en steen. Leg de vlonders weer terug in het water. 
Daar waren de mensen blij mee, daar konden ze op zitten. Het zorgde voor gezelligheid en 
levendigheid in de buurt.  
 
Sommige bewoners lijkt het leuk om hier eetbare planten of kruiden te laten groeien. In plaats van 
moestuinbakken zou je ook ‘plukperkjes’ aan kunnen leggen. Hiermee zou aan de Baanderskade 
geëxperimenteerd kunnen worden in de vorm van kleine (gevel-)tuintjes. Bewoners krijgen dan een 
actieve rol in het beheer. 
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Bijlagen	
Bijlage	1:	Bewonersbrief	

 

  

 
  

Bezoekadres 

Oranje-Vrijstaatplein 2 

1093 NG Amsterdam 

 

Postbus 94801 

1090 GV Amsterdam 

Telefoon 14020 

www.oost.amsterdam.nl 

Retouradres: Postbus 94801,  1090 GV Amsterdam 

 
Aan de bewoners van de Architectenbuurt 

 

  

 

 

Beste bewoner van de Architectenbuurt, 

 

Een aantal bewoners heeft de wens uitgesproken om de groenvoorzieningen in de buurt uit te 

breiden en verbeteren. Wij zijn benieuwd naar uw persoonlijke wensen en ideeën voor het groener 

maken van de Architectenbuurt. 

 

Bewonersonderzoek door Bureau Wijkwiskunde 
We hebben Bureau Wijkwiskunde gevraagd om onderzoek te doen naar uw mening over de buurt 

en uw wensen en ideeën te vragen. Zij hebben ook op andere plekken in de stad soortgelijk 

onderzoek gedaan. Onderzoekers van Bureau Wijkwiskunde zullen de komende tijd in de buurt 

aanwezig zijn om met u het gesprek aan te gaan. In onderstaand schema kunt u zien op welke 

dagen en op welke locaties. 

 

De onderzoekers komen wellicht ook bij u aan de deur, ze komen nooit bij u naar binnen. De 

onderzoekers kunnen zich legitimeren voor het gesprek.  

 

 

Bewonersonderzoek door Bureau Wijkwiskunde in uw buurt 
 
Woensdag 9 oktober: 13:00 - 16:00 uur Onderzoekers staan met koffie en thee bij het 

kunstwerk plantsoen kruising Cruquiusweg en 

Hildo Kropplein 

 

Vrijdag 11 oktober: 17:00 - 20:00  Onderzoekers staan met koffie en thee bij het 

kunstwerk plantsoen kruising Cruquiusweg en 

Hildo Kropplein 

 

Maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober:  Huis-aan- huis enquêtes  

 

Maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober:  Onderzoek in de buurt, u kunt aangesproken 

worden voor een paar korte vragen. 

 

 

 

 

Datum 25 september 2019 

Onderwerp Enquête over vergroenen en opfrissen Architectenbuurt 
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Bijlage	2:	Het	onderzoeksgebied	
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