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 1. Samenvatting

Op 9 juli 2016 heeft de Gibraltaarbuurt in Amsterdam in samenwerking met 

Urbanboost, BFAS en Placemaking Plus,het idee opgevat om een placema-

king workshop te doen, om de kansen te verkennen van deze omgeving. De 

workshop werd geleid door  Placemaking Plus, op basis van de principes en 

methodologie van Project for Public Spaces, een non-profi t organisatie uit 

New York, die zich wijdt aan het ondersteunen van gemeenschappen bij het 

transformeren van openbare ruimten in vitale plaatsen. Zo’n 30 betrokkenen 

namen deel aan de workshop; deelnemers van lokale bedrijven, winkeleige-

naren, bewoners en ambtenaren. De workshop leiders hebben een verbe-

teringsstrategie gepresenteerd die zich richt op “lighter, quicker, cheaper” 

interventies die veelal gepaard gaan met lagere kosten en risico’s.

Deze benadering zorgt voor een gecoördineerd experiment wat na gaat wat 

de beste manieren zijn om de visies van de aandeelhouders om te zetten in 

fysieke realiteit. Men gaat in gesprek over de verschillende ideeën en be-

naderingen die er leven, en de workshop faciliteert een leerproces op het 

gebied van verbetering van de publieke ruimte. 

Om dit proces aan te jagen wordt een place management team samenge-

steld, waarin de partners samenwerken om het proces van placemaking in de 

komende jaren uit te voeren. Dit team kan bestaan uit een vertegenwoordi-

ging van de eigenaren, de winkeliers, de marktondernemers, de omwonen-

den en indien nodig een placemaking expert. Tijdens de placegame heeft 

een aantal deelnemers aangegeven deel te willen uitmaken van het place 

management team. Zij zijn degenen die in de komende maanden de quick 

wins oppakken, en als dat succesvol is, gaande-weg steeds grotere uitdagin-

gen kunnen opzoeken.
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 2. Het nieuwe place managment team

Amir:

 Mix Cafe

Nick:

Mix Cafe

Eva:

bewoner, ondernemer

 Fikret:

 slagerij/groenteboer

Kyra:

bewoner, ondernemer

Ben: 

tandartsenpraktijk

Peter:

Co-founder ADE en Founder of 

Noordeslag
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 3. Langere termijn visie  

Op basis van de place game zien we een visie voor de langere termijn die 

bestaat uit vijf kernbegrippen:

Diverse activiteiten voor uiteenlopende leeftijdsgroepen

Op het moment zijn er in de Gibraltarbuurt een paar ontmoetingsplekken die 

zich voornamelijk richten op de doelgroep ouders met jonge kinderen. Het 

pierenbad, en overige speeltuinen zijn gericht op deze focusgroep. Er bevin-

den zich daarentegen geen activiteiten voor de overige bewoners, hoewel 

deze daar wel behoeften aan hebben. 

Een verbinding met de Haarlemmerweg

Het is nog altijd niet makkelijk of veilig om de Haarlemmerweg over te steken 

naar het groene gebied ten noorden van de Gibraltarbuurt. Het is daarente-

gen wel belangrijk om hier verandering in te brengen zodat de connectie met 

de volkstuinen en het Westerpark verbeterd kan worden.

Verbinding met het water

Op het moment is er geen stromend water aanwezig in de Gibraltarbuurt. 

Daarbij is het door de onveilige oversteek niet makkelijk om de Haarlemmer-

vaart te bereiken. Er is daarentegen wel een behoefte aan een verbinding 

van de buurt met het water. Het ontwikkelen van een ontmoetingsplek langs 

het water kan hier op inspelen.

De invulling van leegstand

Er is een enorme hoeveelheid aan leegstaande panden in de Gibraltarbuurt. 

Dit vindt vooral rond de pleinen in de wijk plaats zoals het van Gentplein, 

Haarlemmerweg en ook het ING gebouw.

Meer verbintenis met de plek

Bewoners voelen zich nog niet verbonden met de plekken in de buurt, het 

is belangrijk het gevoel van eigenaarschap te creeren zodat zij daarmee ook  

de behoeften hebben om deze plekken te onderhouden.
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 Kennismaking
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 4. Aanleiding place game

De Gibraltarbuurt is een karakteristieke omgeving, waar veel ontmoetings-

plekken aanwezig zijn. Deze plekken worden omringd door groen en leeg-

staande panden. Dit brengt veel mogelijkheden met zich mee voor nieuwe 

ondernemers en buurtbewoners.

Bewoners hebben behoefte aan veiligheid en gezelligheid in de buurt, hierom 

vragen zij aandacht voor de overlast rond het van Gentplein, het pierenbad-

je en de vrijheidsboom, met de place game bespreken ze het rondhangen, 

dealen en alcoholgebruik op deze plekken en zoeken ze naar activiteiten die 

dit kunnen weren.

De plekken in de buurt missen een connectie met de buurtbewoners, er is 

een gemis aan activiteiten en verloedering aan het straatmeubilair, deze as-

pecten tasten het straatbeeld en de sfeer in de wijk aan.

Er is een gemis aan activiteiten in de Gibraltarbuurt waardoor de sociale co-

hesie in deze wijk en op deze plekken verslechterd. Bewoners leven geschei-

den en hebben hierom naar eigen zeggen geen behoefte aan verandering.

De plekken in de buurt missen hierdoor een connectie met de buurtbewo-

ners. De bewoners voelen geen eigenaarschap over de plekken wat leid tot 

de verloedering van het straatmeubilair, en overig overlast, deze aspecten 

tasten het straatbeeld en de sfeer in de wijk aan. 

 ◄Huidige situatie

NIEUWE KANSEN VOOR DE GIBRALTARBUURT

Op basis van de place game komen we erachter hoe betrokkenen naar hun 

leefomgeving kijken en welke activiteiten zij hier graag zouden willen zien. 

De bestaande groep van actieve buurtbewoners wordt gecombineerd met 

ondernemers en overige buurtbewoners. Gezamenlijk streven ze naar nieu-

we ideeën voor de buurt.

De bijeenkomst stuitte op mooie ideeën die snel gerealiseerd kunnen wor-

den, zoals het aanleggen van gras bij het pierenbad, het aanvullen van straat-

meubilair in de winkelstraten en het creëren van een culturele ontmoetings-

plek zal de bewoners uit de Gibraltarbuurt en omgeving in contact brengen 

met elkaar.

Deze kleine aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat buurtbewoners zich 

prettiger zullen voelen in de wijk en langer stil zullen staan bij hun omgeving.

Gibraltarbuurt Place Game    9
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 Placemaking is het veranderen van een stukje openbare ruimte van een plek-

je waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer weg 

wilt!

 Placemaking begint met de community en de gebruikers. Gebruikers orga-

niseren zich en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Het samen zien van 

kansen in de publieke ruimte, te beginnen met het zogenaamde laaghan-

gend fruit: kleine interventies die makkelijk zijn te realiseren (sneller, lichter, 

goedkoper). Een goede publieke ruimte werkt als een magneet voor mensen. 

Mensen gaan er niet alleen naar toe omdat ze er moeten zijn, maar ook om-

dat het verblijf er plezierig is. Wat moet er er worden gedaan om een door-

snee plein te veranderen in een aantrekkelijke plek? 

 PPS, Project for Public Spaces

 In 30 jaar studie over wat kenmerkend is voor een goede publieke plek, heeft 

Project for Public Spaces vier hoofdeigenschappen gevonden die een goede 

openbare ruimte karakteriseren.

 De eerste is Comfort. Gebruikers beschrijven de plek als “veilig”, “schoon”, 

“groen”, “charmant”, “aantrekkelijk” en “historisch”. Er is comfortabele zitge-

legenheid; de plek voelt uitnodigend en heeft een prettige afmeting; het is 

aantrekkelijk om de plek te bezoeken en je kunt deze ook weer gemakkelijk 

verlaten.

 De tweede eigenschap van een goede publieke ruimte is de variatie in Ge-

bruik en Activiteiten wat de plek interessant maakt. Gebruikers beschrijven 

de plek als “leuk”, “speciaal”, “vitaal” en “authentiek”. Er wordt eten of iets 

anders verkocht; men viert er speciale gelegenheden; kinderen gebruiken 

het als een plek om te spelen.

 Een derde eigenschap is beschikken over goede Toegang en Verbindingen. 

De plek is fysiek verbonden met andere plaatsen, met vervoer, omliggende 

straten en parkeergelegenheid. De toegangsplekken en verbindingen zijn 

uitnodigend en toegankelijk en de ruimte is ontworpen voor een prettig ge-

bruik en gemak.

 Een laatste belangrijk kenmerk is Sociabiliteit. Ouderen vinden hier een plek 

om samen te komen en te kletsen; men schaakt of beoefent andere bord-

spelen; het is een plek waar je even stopt en kennissen tegenkomt; er is een 

bepaalde mate van trots en eigenaarschap op deze plek.

 5. Wat is Placemaking?

 ◄ The Place Diagram by Project for Public Spaces. bron: pps.org Gibraltarbuurt Place Game    11
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 6. Placemaking “in action” 

 Placemaking gaat over kijken, luisteren en vragen stellen aan de mensen die 

op een bepaalde plek wonen, werken en spelen, om zo  hun behoeften, aspi-

raties en visies voor deze plek te ontdekken.

 Placemaking is een plek-gebonden, community-gedreven aanpak om vita-

le openbare ruimtes te creëren, die gedragen worden door sterke gemeen-

schappen.

 Onze Placemaking-benadering is gebaseerd op de overtuiging dat het niet 

genoeg is om simpelweg ideeën en ontwerpen op te stellen van achter de te-

kentafel. Verbeteringen moeten de gemeenschappelijke waarden en behoef-

ten weerspiegelen. We geloven dat een transparant proces, waarbij ieders 

stem gehoord wordt en waarin men rekening houdt met maatschappelijke 

condities en behoeften, een van de meest kritische factoren is voor het berei-

ken van een openbare ruimte waar mensen graag komen. 

 Placemaking gaat over kijken, luisteren en vragen stellen aan de mensen in 

een gemeenschap zelf en over hun problemen en wensen met betrekking tot 

bepaalde plekken. Wij werken samen met hen om een visie te creëren voor 

de plekken waar zij graag samenkomen en hun dagelijks leven zich afspeelt, 

en we ondersteunen bij het omzetten van dromen naar acties. We beginnen 

met -soms experimentele- korte-termijnverbeteringen, die op bijna meteen 

voordelen opleveren voor de openbare ruimte en diens gebruikers.

 ◄De Placegame in een notedop Gibraltarbuurt Place Game    13



De Plekken die we bezoeken: 

1 -  Van Gentplein, Gibraltarstraat 

2 - Haarlemmerweg/ Gibraltarstraat 

3 - Livornostraat

Boomkerk - het plek 
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4 - Parkeerplaats, Kavel X 

5 - Bos en Lommerweg/ Haarlemmerweg

6 - Willem de Zwijgerlaan

7 - Ventweg Bos en Lommerweg

8 - Kijkduinstraat voetbalkooi

9 - Zwembad Gibraltarstraat

10 - Wiltzangh van Gentstraat bij Pistou
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 7. Bepaal places (plekken)

Om de kansen voor de Gibraltarbuurt te ontdekken zijn er in de omgeving 

tien plekken aangewezen. Deze plekken betreff en straten, parken, pleinen en 

monumenten. Tijdens de placegame zijn de deelnemers opgedeeld in zeven 

groepen van drie personen, zij bezichtigen ieder één of meerdere plekken en 

maken bij het observeren gebruik van het placegame evaluatieformulier om 

het succes van een plek te kunnen defi niëren. Aan de hand van het formulier 

ontwikkelen zij gezamenlijk nieuwe ideeën en zoeken zij naar verbetering of 

verandering op de korte en lange termijn. 

 8. Power of 10 

De tien plekken zijn uitgekozen op basis van de methodologie van Project for 

Public Spaces, ‘The Power of 10’. Het is gebaseerd op het idee dat een goede 

plek veel verschillende activiteiten heeft met verschillende redenen om deze 

te bezoeken. Deze plekken met activiteiten kunnen tien meer plekken tellen. 

‘The Power of 10’ kan gebruikt worden als een raamwerk om bewoners en 

gebruikers van een ruimte te motiveren om de leefomgeving te revitaliseren.

Gibraltarbuurt Place Game    15
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 De Placegame
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 9. De deelnemers

Op 9 juli verzamelden de deelnemers zich in de centraal gelegen Boomkerk. 

De ruim dertig deelnemers waren een mooie combinatie van buurtbewoners, 

ondernemers en initiatiefnemers.

Naam Achternaam Positie Organisatie

Eva van Dijk Buurtbewoner

Gerrie Alleman Buurtbewoner

Majel Tromp Buurtbewoner

Kyra Walhof Buurtbewoner

Peter Smidt Buurtbewoner

Els Bomenberg Buurtbewoner

Ben van den Voort Tandarts Tandartsenpraktijk

Niels Popma Gebiedsmanager Stadsdeel West

Mirjam Nijpels Gebiedscoordinator Stadsdeel West

Jutta Bartels Gebiedsmakelaar Stadsdeel West

Jari Witvoet Producer/DJ Mixcafe

Amir Rahmati Danser Mixcafe

Tamar Cramers Student Mixcafe

Nick Groothof Oprichter/DJ Mixcafe

Ruben Bertholet Student Mixcafe

Francis Moelah Participatiemedewerker ABC alliantie west

Peter jan van Steenbergen Directeur Van steenbergen

Joost Koek Architect BFAS

Mario Acosta Architect JSA architecten

Stan van den kanten Verbinder Plaatsmakerij

Jasper Etten Kantelaar Plaatsmakerij

Fikret Beydogen Buurtbewoner Slagerij

 ◄Waar mensen zijn is het levendig, veilig en gezellig Gibraltarbuurt Place Game    19
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 10. Plek Evaluatie 

Tijdens de evaluatie hebben de deelnemers kritisch naar de verschillende 

plekken gekeken. Het algemene beeld van de Gibraltarbuurt is een 

overweldigend groene omgeving met een sombere uitstraling. In deze buurt 

ontbreekt er sfeer, dit komt door de leegstaande panden maar ook door de 

hoeveelheid schaduw gecreëerd door (monumentale) bomen. Verder is er 

een gemis aan ruimte en activiteiten voor jongeren.

Er is een gemis aan activiteiten in de Gibraltarbuurt waardoor de sociale co-

hesie in deze wijk en op deze plekken verslechterd. Bewoners leven geschei-

den en hebben hierom naar eigen zeggen geen behoefte aan verandering.

De plekken in de buurt missen hierdoor een connectie met de buurtbewo-

ners. De bewoners voelen geen eigenaarschap over de plekken wat leid tot 

de verloedering van het straatmeubilair, en overig overlast, deze aspecten 

tasten het straatbeeld en de sfeer in de wijk aan. 
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Comfort en beeldvorming

1: Algemene aantrekkelijkheid

2: Gevoel voor beschutting en veiligheid

3: Zwerfafval en onderhoudsniveau

4: Comfortabele zitplekken

Toegankelijkheid en verbinding

5: Zichtbaarheid vanaf een afstand

6: Gemak om wandelend de plek te bereiken

7: Aansluiting op openbaar vervoer en parkeer-

gelegenheden fi ets/auto

8: Duidelijkheid informatie en bewegwijzering

Gebruik en activiteiten

9: Mix van winkels en voorzieningen

10: Frequentie van gemeenschappelij-

ke evenementen/activiteiten

11: Algemene bedrijvigheid

12: Economische vitaliteit

Gezelligheid

13: Aantal mensen in groepen

14: Blijk van betrokkenheid

15: Sfeer van trots en eigendom

16: Aanwezigheid kinderen en ouderen

Legenda Spider graphs
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Satelietschotels vervangen met een centrale 

schotel, om de uitstraling van de buurt aan-

trekkelijker te maken.

• Een publieksbestemming maken van de twee 

leegstaandepanden

• De vloer van de speelplaats vernieuwen.

• De buurtkamer eerder en langer openstellen 

voor bewoners, een bankje buiten zetten voor 

een toegankelijke uitstraling

• Invulling door pop up stores

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  De plint renoveren, nieuw leven in blazen. De 

plek wordt nu over het hoofd gezien door de 

leegstaande panden eromheen.

PARTNERS

 De winkels, de woningbouwvereniging, de ge-

meente van Amsterdam
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 Plek 1 - Van Gentplein

WAARDERING VAN DE PLEK

• Waardering van de plek

• Fijne speelplek voor kinderen

• Speelmateriaal wordt goed onderhouden 

• Drinkwaterpunt aanwezig
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Speeltuin 7 dagen in de week geopend

• Ruimte openstellen voor horeca, het is een 

mooie open plek waar de gemeenschap 

goed bij elkaar zou kunnen komen.

• Bankjes aan de ventweg zetten

• De kickbox school wilt graag langer op zijn en 

een terras bieden

• De mogelijkheid voor koffi  e thee en ijsjes 

(pop-up)

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  Water bij de buurt betrekken, toegankelijker 

maken. (vaarmogelijkheden naar de overkant)

• Een promenade langs het water.

• De voetganger centraal zetten, door lopende 

initiatieven.

• De haarlemmerweg onder de grond, het ver-

keer volledig elimineren. 

PARTNERS

Gemeente v. Amsterdam, Pinnacle, Waternet en 

Waterschap. 

 Plek 2 - Haarlemmerweg/ Gibraltarstraat

WAARDERING VAN DE PLEK

•  Veel water en groen aanwezig, wat een fi jne sfeer creëert en mogelijkheden bied. 

• Potentie voor Westerparkwest of Bolo Noord

• Er is een mooie speelruimte voor kinderen, alleen wordt hier weinig tot geen gebruik van gemaakt.

Bos en Lom
m

erw
eg

Haarlemmerweg 2
2

2

B
O

O
M

K
ER

K

PI
ST

O
U

A
H

ING

2

3

4

5

6

710

11

12

13

14

4 3 2 1

COMFORT EN BEELDVO
RM

IN
G

 

GEBRUIK EN A
CTI

VI
TE

IT
EN

TO
EG

A
N

KELIJKHEID EN VERBINDING

G
EZ

EL
IG

HEID

1

89

15

16

Plek
2

Gibraltarbuurt Place Game    25



26262626226222266262626626222262666666666666662666626262222662222222226666666622222222222222266222222662222222226266666666662626262622666666262666222666666666662666666 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGibibibibibibibibibibbii rararaaaaaaraaraaraaaraaaaaaaaraaaaraltltlttlttltltltlttltltltltltttltltttttttlltlttttttttttaaaaaararrraaaaraaaaaraaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaarbububububububububbuuuuuuuuururururuuuururururuururuuururuuuuururuuruuuruuruuu tttttttttttttttttt tt ttttttttttt PPPPPPPPPPPlPPPPlPPPPPPPPPPllPPPPPPPlPlPPPPPPlPPPPPPPlPPlPllPPlPPPPllPPPPPllPPPPlPPPPPPPPPPPPPPPPlPPPPPPPlPPPPPlPPPPPPlllllPPPPlPPPPPPPlllPPlllacaaaacaccacacacacacaacacacaccaccccccccacccccccacccccacacaccccccaccccacccaaccccccccaaaccccacaaccccacacacaaccaccaccacccacacaccacccaaaaaaacacccccccccccccacccccccccacaccaaacaccccaaaccccaaaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeee GGGGGGGGGGGGGaGaGGGGaGGGGGGGGGGGGaGaGaGGaGGGaGGGaGGGGGaGGGaGGGaGaGGaGGGaGGGaGGGaGaGaGaGaGGaGaGGaGaGaGaaaGGaGaGaGaGaGaGaaGGGaGaGaGaGaaaaaaaaGaGGaaGaaaaGGaGaaaaGaaaaGaaaaaaaGaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmeeeemmmmmmmemmmmmmmmmmeeemmmmmmemeeeeeemmmmmmmmmemmmeeeeeeemmmmmmmeeeeemmmmmmmmmmeeeeemmmmmmmmmmmmemeeeeeeemmmmmmememmemeeeeeeeeemmmemmmmmemmemeeemmmemmmmmmmememeemmmmeeemmmmmmmmeeeeeemmmmmeeemmmmemmeeeemmmmmmmmemmmmmmeeeeemmmmmemmeemmmmmeeee



 Plek 3 - Livornostraat

WAARDERING VAN DE PLEK

•  Veel groen aanwezig

• Nette straat, geen zwerfafval te bekennen

• Het oogt open en schoon wat een fi jne sfeer creëert

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  Bankjes rondom de boom

• Meer hoog groen bij de Haarlemmerweg als 

demper voor het geluid

• Meer gevelgroen om het uiterlijk aantrekkelij-

ker te maken.

• Pop up store in leegstaande pand

• Bloemen om de uitstraling aangenamer te 

maken

• De straat mist op dit moment kleur

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  Goede fi etsenstallingen

• Een autovrije weg van maken. De straat ligt 

namelijk in de verlenging van het pierenbadje 

waardoor het hierdoor nog makkelijker en 

veilger te bereiken 

• Een brug vanuit de livornostraat over de 

haarlemmerweg om de verbinding tussen 

de Gibraltaarbuurt naar Westerpark west te 

verbeteren

PARTNERS

Nieuwe ondernemers, gemeente van Amster-

dam
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  Tijdelijke invulling van het ING pand door 

Mixcafe ( jongeren cafe)

• Een culturele ontmoetingsplek gericht op 

talentontwikkelingen beschikbaar voor alle 

buurtbewoners (workshops, muziek, dans-

shows, straatmuzikanten en straatartiesten)

• Een podium voor workshops en shows in de 

openlucht

• Sportactiviteiten, een basketballcourt of ska-

tebaan ontwikkelen

• Graffi  tiwall met de buurtbewoners

• De grond van het parkeerterrein beschilderen 

(Een hinkelbaan, andere kunstvormen)

• Pop-up store voor ondernemers / galerie voor 

kunstenaars

• Vuurkorfen en picnick tafels de mogelijkheid 

tot bbq’s

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Een offi  ciële skatebaan plaatsen, half pipe

• De ruimte nog meer openen door de berm te 

verwijderen

PARTNERS

Vastgoedhouders, gemeente Amsterdam, on-

dernemers, buurtbewoners en Mixcafe ( jonge-

renbeweging)

 Plek 4 - Parkerenplaats, Kavel X 

WAARDERING VAN DE PLEK

• Veel groen

• Erg ruimtelijk, bied veel mogelijkheden

• Fietspaden 
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LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  Opknappen en meer ruimte maken, planten 

in het midden verwijderen en vervangen met 

water voor het voetjebaden

PARTNERS

Lots toko, VVE beheer, ‘de studenten’, 

Mixcafe/Dogradio, Sam’s glas, Kyra Waldhorn, 

buurtbewoner York en ondernemers

 Plek 5 - Bos en Lommerweg/ Haarlemmerweg

WAARDERING VAN DE PLEK

• Mixcafe en Dog-Radio

• Rust en groen

• Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  Schoonmaken

• Picknicktafels voor lots toko

• Kunst maken met buurtbewoners (graffi  ti, 

street art)

• Lampionnen in de bomen voor extra 

verlichting en sfeer

• Hangstoelen in de bomen

• Vloerschildering  (hinkelbanen, street art)

• BBQ mogelijkheden

• Extra fi etsenrekken

• Leegstaande panden openstellen voor 

nieuwe ondernemers
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

Tandhoek:

• Tegels eruit en een moestuintje aanleggen 

(een sociale plek ontwikkelen)

• Bankjes en gras neerzetten/aanleggen (om 

fi etsen op de stoep tegen  te gaan)

Ventweg:

• Veiligheid creëren door een 30km zone te 

maken van de Bos en Lommerweg, hierbij 

gebruik maken van een beloningssysteem 

vergelijkbaar met de Spaarndammerstraat

• Snelheidsmeter

• Bankjes neerzetten

Vrijheidsboom:

• Sportieve hangplek maken doormiddel van 

activiteiten

• Dartbord ophangen (hufterproof)

• Straatspellen zoals Jeux de boule, schaakta-

fels, tafeltennis

PARTNERS

Winkeleigenaren, gemeente Amsterdam

 Plek 6 en 7 - Willem de Zwijgerlaan en Ventweg Bos 
en Lommerweg

WAARDERING VAN DE PLEK

•  Wordt veel gefi etst over de stroep

• Het groenvlak zier er verloederd uit

• Rommelig door hangende ouderen (verslaafden)

• Onveilig door tussenliggende wegen en hardrijdende autos
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

Pierebad:

• Grasveld bij het zwembad betrekken

• Het hek naar de buitenkant verplaatsen en 

verven    

Voetbalkooi:

• Het het opvrolijken door een heg of bloem-

bakken aan te hangen

• Grotere voetbaldoelen 

• Gras of bloemen aanleggen op de kale plek-

ken in de omgeving

PARTNERS

Gemeente Amsterdam, buurtbewoners

 Plek 8 en 9 - Kijkduinstraat voetbalkooi en Zwembad

WAARDERING VAN DE PLEK

• Mooie ruimte

• Mooi zwembad

• Maar met een sombere uitstraling

• Ruime omgeving met veel groen
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Meer bankjes bij benedenwoningen

• Er is op dit moment een tekort aan fi etsenrek-

ken, zorgt voor een rommelig uiterlijk.

• Het terras van de Boomkerk toegankelijk 

maken vanaf de Wiltzanghlaan.

• Meer kansen voor horecagelegenheden, 

waardoor er ook meer toiletten aanwezig zijn

• Klimmuur aan de Boomkerk

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

•  Eenrichtingsverkeer maken van de 

wiltzanghlaan naar de admiraal de ruijterweg. 

Hiermee hopen we de drukte op deze weg te 

verminderen.

• Abseilen en het beklimmen van de kerktoren 

als toeristische attractie

PARTNERS

De Boomkerk, gemeente Amsterdam,  winkels 

en bewoners

 Plek 10 - Wiltzangh / van Gentstraat bij Pistou

WAARDERING VAN DE PLEK

• Levendige straat

• Veel mogelijkheden door de ruimte
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 De resultaten
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10.  De resultaten

 De pop up store is er ....

Verbinding met het water

Crowdfunding bankjes in Stenly park

De place game heeft zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn 

een groot aantal ideeën opgeleverd. Het nieuwe place Managementteam zal 

uit de onderstaande korte termijn acties bepalen waar zij zich de komende 

maanden op zullen focussen.

Op de korte termijn zal het zogenaamde laaghangende fruit gerealiseerd 

worden:

Van Gentplein:

• Kleur op het speelplein

Zeeslagplein:

• Picknicktafels en lampionnen

• Plint activeren

Kavel x 

• Pop up store openen 

• Culturele ontmoetingsplek
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 Resultaat 1: Een nieuw place managementteam
Placemaking is niet iets eenmaligs; je bent in feite nooit klaar. Er is een ge-

mengd team van bewoners, ondernemers, betrokkenen en gemeente nodig 

om aan de slag te gaan, kleine veranderingen te gaan uitvoeren, met die suc-

cessen samen met nieuwe partners grotere uitdagingen aan te gaan, en gaan-

deweg steeds meer te leren.

Voor de eerstkomende periode is tijdens de place game dit place manage-

ment team ontstaan:

• Amir Rahmati (mixcafe)

• Ben van den Voort (tandartsenpraktijk)

• Eva van Dijk (bewoner) 

• Fikret Beydogen (slager)

• Kyra Walhof (bewoner)

• Nick Groothof (mixcafe)

• Peter Smidt (Co-founder ADE en Founder of noordeslag)

Amir:

 Mix Cafe

Nick:

Mix Cafe

Eva:

bewoner, ondernemer

 Fikret:

 slagerij/groenteboer

Kyra:

bewoner, 

ondernemer

Ben: 

tandartsenpraktijk

Peter:

Co-founder ADE en 

Founder of Noordeslag
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 Resultaat 2: Korte termijn
De place game heeft mooie ideeën en nieuwe inzichten gegeven op de tien 

bezochten plekken. Op de korte termijn zal het place management team zich 

richten op het verbeteren van deze plekken met als doel de sociale verbinte-

nis met de Gibraltarbuurt te versterken.

WILLEM DE ZWIJGERLAAN EN VENTWEG BOS EN 
LOMMERWEG

Deze plek wordt nu ervaren als rommelig, door het verkeer, hoeveelheid 

fi etsparken op de stoep en hangouderen rondom de vrijheidsboom. 

Het creëren van veiligheid staat hier op de voorgrond, door een 30 km zone 

te maken van de Bos en Lommerweg, activiteiten te bieden rondom de vrij-

heidsboom en meer zitplek te bieden op de straat zullen mensen zich com-

fortabeler voelen in hun eigen omgeving.

Picnic tafels

voor eten plaats
plinth

activeren

naar de
verplaatsen

meer gras
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HET PIERENBAD

Het pierenbadje is een zeer mooie plek, omringt door groen. Door de huidige 

positie van het hek rondom het zwembad kunnen bewoners geen gebruik ma-

ken van het gras wat nu binnen handbereik ligt. Door het hek te verplaatsen 

en het huidige straatmeubilair te vervangen met zitzakken, picknicktafels en 

strandstoelen zal het comfortabeler ogen. Het aanbieden van diverse activitei-

ten rondom het zwembad kan daarbij ook nieuw publiek trekken.

KAVEL X 

Het Mixcafe is in een korte tijd een broedplaats en ontmoetingsplek voor 

jongeren uit Gibraltarbuurt en omgeving geworden. Het pand waar zij zich 

nu in bevinden is daarentegen niet geschikt voor de hoeveelheid jongeren 

die erop afk omen. Hierom zou het Mixcafe de ultieme invulling zijn voor een 

leegstaande ruimte in het ING pand.

Doordat het zich voor Kavel X bevind kunnen zij in samenwerking met straat-

artiesten, kunstenaars en buurtbewoners een culturele ontmoetingsplek ont-

wikkelen waar jong en oud samenkomt voor diverse activiteiten.
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ZEESLAGPLEIN 

Het plantsoen is toe aan meer gezelligheid. Op het moment wordt de uitstra-

ling ervaren als een donkere en sombere plek omringt door leegstaande pan-

den. De buurtbewoners willen werken aan het creëren van een prettige sfeer 

door de plek te versieren met lampionnen voor extra verlichting, meer zitplek 

voor de bewoners en de mogelijkheid tot meer activteit; BBQ en Streetart met 

de buurtbewoners..

HAARLEMMERWEG/GIBRALTARSTRAAT

Een mooi plein met veel mogelijkheden, hier wordt tot op het heden nog te 

weinig gebruik van gemaakt. Er is veel water en groen aanwezig, een mooie 

speelruimte voor kinderen en genoeg ruimte voor horecavoorzieningen. Het 

beschikbaar stellen van de speeltuin voor 7 dagen in de week kan voor meer 

leven in dit deel van de wijk zorgen. Horecavoorzieningen bieden niet alleen 

de ouders in deze omgeving maar ook overige doelgroepen een activiteit op 

deze plek.
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 Resultaat 3: Langere termijn visie

De verbinding tussen de buurten in Rotterdam door de 
gele weg

Op basis van de place game zien we een visie voor de langere termijn die 

bestaat uit vijf kernbegrippen:

Diverse activiteiten voor uiteenlopende leeftijdsgroepen

Op het moment zijn er in de Gibraltarbuurt een paar ontmoetingsplekken die 

zich voornamelijk richten op de doelgroep ouders met jonge kinderen. Het 

pierenbad, en overige speeltuinen zijn gericht op deze focusgroep. Er bevin-

den zich daarentegen geen activiteiten voor de overige bewoners, hoewel 

deze daar wel behoeften aan hebben. 

Een verbinding met de Haarlemmerweg

Het is nog altijd niet makkelijk of veilig om de Haarlemmerweg over te steken 

naar het groene gebied ten noorden van de Gibraltarbuurt. Het is daarente-

gen wel belangrijk om hier verandering in te brengen zodat de connectie met 

de volkstuinen en het Westerpark verbeterd kan worden.

Verbinding met het water

Op het moment is er geen stromend water aanwezig in de Gibraltarbuurt. 

Daarbij is het door de onveilige oversteek niet makkelijk om de Haarlemmer-

vaart te bereiken. Er is daarentegen wel een behoefte aan een verbinding 

van de buurt met het water. Het ontwikkelen van een ontmoetingsplek langs 

het water kan hier op inspelen.

De invulling van leegstand

Er is een enorme hoeveelheid aan leegstaande panden in de Gibraltarbuurt. 

Dit vindt vooral rond de pleinen in de wijk plaats zoals het van Gentplein, 

Haarlemmerweg en ook het ING gebouw.

Meer verbintenis met de plek

Bewoners voelen zich nog niet verbonden met de plekken in de buurt, het 

is belangrijk het gevoel van eigenaarschap te creeren zodat zij daarmee ook  

de behoeften hebben om deze plekken te onderhouden.
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 Resultaat 3: Langere termijn visie
Verbinding met het groen

Ten noorden van de Gibraltarbuurt bevinden zich de volkstuinen, de over-

steek hiernaartoe is niet optimaal. Daarbij worden de volkstuinen niet altijd 

beschikbaar gesteld aan alle buurtbewoners. 

In dit gebied  bevinden zich twee sportvelden, waar de mogelijkheid tot ac-

tiviteiten eindeloos is. Het ontwikkelen van een ontmoetingsplek in deze 

groene omgeving speelt in op de behoeften aan de diversiteit in activiteiten. 

Het organiseren van sportevenementen voor jong en oud en de mogelijkheid 

voor BBQ zullen het gevoel van eigenaarschap in dit gebied teruggeven aan 

alle buurtbewoners.

Kinderen van Brede School De Boomgaard kan spelen bij Tuinpark en voetbalveld




