
Excursie Staalmanpleinbuurt 
 

Zaterdagmiddag 9 april organiseert het Van Eesterenmuseum een bezoek aan de 

Staalmanpleinbuurt. Hoe wordt in de vernieuwing omgegaan met de openbare ruimte? 

Dat is het thema waarover  - na de rondleiding buiten - drie recessenten zich zullen 

buigen. Dit keer niet in het museum zelf, maar in de broedplaats OH3. 

 

Bij het ontwerp van de Westelijke Tuinsteden is veel aandacht besteed aan de openbare ruimte. 

Cornelis van Eesteren hechtte speciaal belang aan de functie van het groen en de overgang 

van de gebouwen naar dat groen. Bouwt woningbouwcorporatie de Alliantie nu voort vanaf de 

schouders van Van Eesteren, of gaan de door hem ingebrachte kwaliteiten verloren bij de 

vernieuwing? En welke nieuwe kwaliteiten worden er toegevoegd aan de openbare ruimte. De 

Alliantie leidt ons rond en vervolgens laten drie recessenten hun licht hierover schijnen. Mirjam 

Koevoet, directeur van 1:1 stadslandschappen (http://www.eenopeen.nl), Fred v.d. Molen, 

hoofdredacteur NUL20 (www.nul20.nl), en Arjan Gooijer, projectarchitect bij Van Schagen 

Architecten (http://www.vanschagenarchitekten.com) en o.a. betrokken bij de renovatie van De 

Verfdoos (Slotermeer) en De Dudokhaken (Geuzenveld). De gesprekleiding is in handen van 

Noud Vreeze, stadsarchitect bij de gemeente Amersfoort en o.a. oud-directeur Stichting 

Welstandszorg Noord Holland en daarvoor de eerste directeur van het Stimuleringsfonds voor 

Architectuur. Na afloop om 16:00 uur is nog gelegenheid om na te praten en de opgelopen dorst 

te lessen.   

 

De beer is los 
 

De Staalmanpleinbuurt wordt grootschalig vernieuwd. De Alliantie regisseert de herontwikkeling 

van deze wijk. De aanpak is anders dan bij andere grootschalige projecten. Egbert Dekker, 

ontwikkelingsmanager bij de Alliantie licht dit toe op hun website: ‘Het is de eerste keer dat de 

Alliantie vrijwel het hele ontwikkelingsproces in handen heeft. Normaal gesproken doet de 

overheid veel meer. De gemeente bepaalt het stedenbouwkundig plan, daarna gaan wij 

ontwikkelen en bouwen. Bij de Staalmanpleinbuurt speelt de Alliantie vanaf het begin een veel 

grotere rol. We doen bijna alles: het stedenbouwkundig plan maken, de grondexploitatie, de 

infrastructuur, het verleggen van straten, de groenvoorziening, noem maar op. We bedenken 

het en betalen het.’ 

 

Naast ingrijpende renovaties spreekt het in 2009 vastgestelde stedenbouwkundig plan van de 

sloop van 600 woningen en nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen. De inzet is 

dat de inrichting van de buurt ruim en groen blijft. Waardevolle bomen en tuinen worden zoveel 

mogelijk behouden, maar de gemeenschappelijke binnentuinen zijn in de toekomst enkel nog 

toegankelijk voor de bewoners. Het Staalmanpark wordt groter en er komt een brede singel met 

voetpad langs de Aletta Jacobslaan. Eind 2010 is in park alvast de Staalman geplaatst, naar 

verluid het grootste openbare kunstwerk van Nederland (http://www.destaalman.nl). Deze tien 

meter hoge beer met kussen van kunstenaar Florentijn Hofman staat symbool voor de sterke en 

eigenwijze houding van de buurtbewoners. Het kussen staat voor zachtheid. Maar ook voor 
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onzekere tijden, mogelijk zelfs verhuizen: met je kussen over straat op weg naar je nieuwe 

woning. En juist over die straat en overige openbare ruimte gaat dit vijfde Van Eesterengesprek. 

 

Wanneer : Zaterdag 9 april 2011, om 13:30 (inloop vanaf 13:00 uur) 

 

Waar  : Broedplaats OH3, Ottho Heldringstraat 3, 1066 AZ Amsterdam 

 

Deelname gratis, aanmelden verplicht: aanmelden@vaneesterenmuseum.nl 
  
Voor meer informatie: www.vaneesterenmuseum.nl of tel: 020 4471857 

 

Van Eesterengesprekken 

Het Van Eesterenmuseum organiseert maandelijks ‘Van Eesterengesprekken’: lezingen, 

debatten en gesprekken - al dan niet in combinatie met een excursie - over een actueel thema 

rond ontwerp en gebruik van de Westelijke Tuinsteden. Deze gesprekken worden ingeleid door 

één of meerdere deskundigen en/of betrokkenen bij het onderwerp voorafgaand aan een 

bredere uitwisseling van ideeën, informatie en standpunten. 

------- ---- - - - -   
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Ook misschien enkele linken erbij zetten, bijvoorbeeld www.staalmanplein.nl en 

http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/plannen_en_projecten/stedelijke/artikelen/delflandplein/delflandplein/

hart-staalmanplein/ en http://www.de-alliantie.nl/smartsite.shtml?id=5442 

 en  

http://www.iamtv.nl/video/oh3-broedplaats (plus www.studio-oh3.nl  en www.westerpost.nl/536.html ?) 
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