
Bakkerij de Eenvoud

Met zijn mobiele Bakkerij de Eenvoud trekt Peik Suyling 
Geuzenveld in. Op het Lambertus Zijlplein zal hij drie 
dagen lang zijn oven opstoken om met buurtbewoners 
broden te bakken en verhalen te delen. Tijdens het kneden, 
rijzen, rusten, brood vormen en bakken gaat hij, samen 
met buurtbewoonster en trouwe metgezel in de bakkerij 
Fatima Abbassat, in gesprek over het leven in Geuzenveld. 
Hoe is het om te wonen in de Bakema- en Dudokbuurten? 
Hoe veranderde de wijk?

Brood is voor de kunstenaar een middel om in gesprek te 
gaan. Het is ook een metafoor: ‘Over de hele wereld wordt 
brood gemaakt van meel, gist, zout en water. Dat is overal 
hetzelfde en tegelijkertijd overal zo verschillend. Brood 
is een uitdrukking van cultuur. Brood bakken kan alleen 
als het rustig en veilig is in je omgeving, want als je moet 
rennen kun je niet eens graan verbouwen. En daarbij telt 
de toegang die ik nu als bakker heb tot andere culturen, 
want hoe zou ik als westerse man en behoorlijk opgeleide 
kunstenaar, ooit zo’n sfeer kunnen delen met Marokkaanse 
vrouwen uit het Rifgebergte? Onmogelijk. Echt onmogelijk. 
Ik ben ervan overtuigd dat broodbakken toegang biedt 
tot alle culturen.’

En dat is exact wat Peik met de mobiele bakkerij wil bewerk-
stelligen. Drie dagen lang wil hij verbinding maken, beweging 
creëren. Om in de expositie mensen te laten meegenieten 
van wat er gebeurd is komt er een podcast, een korte video 
en is het gebakken brood in al zijn vormen te zien.

Buurtexpositie: Geuzenveld

Wandel of fiets met deze plattegrond door Geuzenveld. 
De route leidt je langs opvallende bouwprojecten en een 
stadsgebied waar in de periode 2000 - 2021 veel ver-
anderd is. Sommige van de gebouwen die je passeert 
zijn volledig nieuw gebouwd, anderen zijn transformaties 
van bestaande panden. De projecten zijn uitgelicht in de 
publicatie SuperWest 2000-2021, onder redactie van 
Maurits de Hoog. 

Maak kennis met de buurten, bekijk de gebouwen en 
luister naar verhalen van bewoners, architecten en onder-
nemers via de audiotour. 

SuperWest

Deze buurtexpositie is onderdeel van de manifestatie 
SuperWest. In SuperWest staat de omvangrijke stede-
lijke vernieuwing centraal die de afgelopen twintig jaar 
heeft plaatsgevonden in de Westelijke Tuinsteden van 
Amsterdam – in Nieuw-West en de Kolenkitbuurt in West. 
Sinds het jaar 2000 zijn in dit gebied meer dan 25.000 
woningen gebouwd, gerenoveerd of tot woning getrans-
formeerd. Een enorme operatie. 

In het Van Eesteren Museum is een grote overzichtsten-
toonstelling te zien tot en met 18 december 2022. Elke 
vier weken wordt de tentoonstelling uitgebreid met werk 
van een kunstenaar uit de Westelijke Tuinsteden. Vanaf 13 
oktober is het werk van kunstenaar/social designer Peik 
Suyling te zien. Voor SuperWest trok hij met een mobiele 
bakkerij de buurt in. Tijdens het kneden, rijzen en afbak-
ken van brooddeeg halen hij en storyteller Fatima Abbas-
sat verhalen uit de buurt op. Verschillende broden zijn 
tentoongesteld in het museum, samen met de verhalen 
die tijdens het bakken werden verteld. Geuzenveld

Routekaart & audiotour

Lees meer over de locaties
aan de binnenkant → → → →

Woontank, Heutink Groep, Kossmanndejong en de 
architectenbureaus Dok architecten, Geurst & Schulze 
architecten, Inbo, Rapp+Rapp, Team Paul de Vroom + Sputnik, 
VenhoevenCS, WDJArchitecten en OFFICE WINHOV
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Beluister hier
de audiotour
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→ Tuinen van West 
Vier groene polders tussen Am-

sterdam, de ringvaart Haarlemmer-
meer, Halfweg en de Haarlemmerweg 
zijn ontwikkeld tot uniek, multifuncti-
oneel stadslandbouw- en recreatie-
gebied: er zijn stadsboeren, stiltege-
bieden, pluktuinen, kunst, cultuur en 
horeca. 

→ Parkrandgebouw 
De Koninklijke Tichelaar in Mak-

kum ontwikkelde een nieuwe glazuur-
techniek voor de gevelbekleding van 
dit pand. Ze kregen de vraag een witte 
tegel te ontwikkelen, niet perfect en 
waardoor een patroon subtiel zicht-
baar werd. Het bedrijf liet een twin-
tigtal proeven zien, waaronder een 
aantal 'mislukte', waarvan het glazuur 
gekrompen was en de tegel zichtbaar 
werd. De mislukte proeven vormde 
basis voor een unieke tegel met een 
‘druppelglazuur’. 

→ Stadsmuur West
Deze zigzaggende muur achter 

de voormalige kerk is een kunstwerk 
van Rob Birza. Met het gebruik van 
ruwe baksteen verwijst hij naar de 
woningen in de buurt, de betonele-
menten op de muur refereren aan het 
kerkgebouw. Bewoners en wandelaars 
kunnen plaatsnemen op de bankjes in 
de holtes in de muur. 

→ Toko Makassar
Sinds de jaren '70 is Toko Ma-

kassar een begrip in Nieuw-West. Je 
vindt er naast Aziatische producten, 
Indische gerechten en de lekkerste 
snacks, waarvoor je in het weekend in 
de rij staat.

→ BOOKSTORE Project
Het BOOKSTORE Project is ge-

vestigd op het Lambertus Zijlplein 7. Er 
is een kledingruilwinkel en een expo-
sitieruimte, gerund door kunstenaars, 
vaak uit de buurt.

→ Hunkar Restaurant
Van ontbijt voor twee tot fees-

ten voor 300 mensen - het Turkse 
restaurant Hünkar aan het Lambertus 
Zijlplein is een begrip. Het uitgebreide 
ontbijtbu� et is niet te missen. 

→ Abdelhak Nouriplein 
Het voetbalpleintje waar in 2005 

een Cruy�  Court werd aangelegd door 
Nigel de Jong werd in 2018 op initiatief 
van de Jong vernoemd naar de jonge 
Ajacied, die in 2017 als gevolg van een 
hartstilstand zijn loopbaan vroegtijdig 
beëindigde. Zowel Nouri als de Jong 
groeiden op in de buurt. 

→ Theater van Deyssel 
In oktober 2019 opende het Am-

sterdamse theater Frascati in de Lo-
dewijk van Deysselstaat Theater van 
Deyssel. In dit voormalig winkelpand 
ontwikkelt Frascati een wekelijks pro-
gramma met bijzondere eigen produc-
ties, een kleinschalige programmering 
en podiumactiviteiten georganiseerd 
met en vanuit de buurt.

→ Potloden
Naast de speeltuin aan de Lo-

dewijk van Deysselstraat staan twee 
gekleurde potloden. De kunstenaar is 
onbekend. Net als het verhaal erach-
ter. Een vrolijk mysterie. 

→ Fruittuin Van Moerkerken
In het openbaar groen rond de 

Van Moerkerkenstraat 83 realiseerde 
Cascoland een heuse fruitboomgaard. 
In de openbare glazen kas wordt het 
gedurende het hele jaar met en voor 
de buurt gekookt en geconserveerd 
met ingrediënten uit de tuin, de Social 
Garden en ‘Geredde Groenten & Fruit’ 
van de markt van Plein ‘40 -’45. 

→  Geuzentuinen (2004)
Abraham Kuyperplein 1-73

Jarenlang vormde een oude dijk een scheiding 
tussen twee buurten. In samenwerking met buurtbewoners 
werd dat braakliggende stuk grond omgetoverd tot het 
project Geuzentuinen. Het ontwerp bouwt verder op de 
tuinstadgedachte die de Westelijke Tuinsteden kenmerkt. 
Het terrein is opgedeeld in drie delen, elk rondom een 
collectieve tuin. Door hoog- en laagbouw te combineren 
is een dynamisch complex gebouwd met zowel huur- als 
koopwoningen. 

Opdrachtgever: Het Oosten / Architect: FARO architecten, 
Jurgen van der Ploeg / Aannemer: Bouwbedrijf Van der 
Waal / Winnaar: Zuiderkerkprijs 2004

→  Goeman Borgesiusschool (2019)
Aalbersestraat 35, Geuzenveld

Op de plek waar het oorspronkelijke, verouder-
de schoolgebouw van de Goeman Borgesiusschool stond, 
werd in 2019 een nieuw gebouw ontwikkeld. Het pand volgt 
de oorspronkelijke H-vorm, die veel scholen in de tuinsteden 
hadden. De school is echter ingericht op het onderwijs van 
nu - het klaslokaal is niet langer de enige ruimte is waar kin-
deren leren en (samen) werken en de diverse ruimtes lenen 
zich voor flexibel onderwijs. In het originele gebouw was er 
een monumentaal kunstwerk van Frieda Hunziker. Het werk 
werd opnieuw uitgevoerd in de nieuwe gymzaal.  

Opdrachtgever: Stichting Westelijke Tuinsteden / Architect: 
RIENKS Architects, Marcel Snellenberg / Aannemer: ADS 
Groep

→   Moskee Al-Ihsane (2020)
Mendes Da Costahof 32, Geuzenveld

In 2018 werd de Al-Ihsane Moskee opgeleverd. Het pand 
is ontworpen in aansluiting op de stijl van Dudok, die verantwoor-
delijk was voor veel van de omliggende gebouwen. De moskee is 
opgetrokken uit een gele baksteen, die doet denken aan de stenen 
die Dudok gebruikte en in een soortgelijk spel van horizontale en 
verticale lijnen. Hoewel de gemeente een koepel of minaret niet toe-
stond, moest duidelijk zijn dat dit een bijzonder gebouw is, een mos-
kee. Om de functie van het gebouw te accentueren, verwijzen de 
grote raampartijen met motieven naar de Al Quaraouiyine Moskee 
in Fes. De hoeken van het gebouw zijn naar buiten getrokken zodat 
ze op een Kashba gaan lijken. 

Opdrachtgever: Stichting SCAMIG Al-Ihsane / Architect: Gerard 
Rijnsdorp Architect, Gerard Rijnsdorp / Aannemer: Masjid Bouw

→   Onze-Lieve-Vrouw 
van Zeven Smarten (2020)
Aalbersestraat 244, Geuzenveld

In 1960 werd de Onze-Lieve-Vrouw van 
Zeven Smartenkerk ingewijd. Ruim dertig jaar later 
werd het kerkgebouw gesloten en verbouwd tot 
appartementencomplex. In 2017 werd het gebouw 
in opdracht van HVO Querido verder verbouwd tot 
zorgwoningen voor 30 bewoners. Originele details, 
zoals glas-in-lood-ramen zijn bewaard gebleven. Aan de 
achterzijde van het pand is een kunstwerk van Rob Birza 
te zien.

Opdrachtgever: HVO-Querido / Architect: Het 
Vastgoedbureau / aannemer: Etro Vastgoedzorg

→    Dudokhaken (2010)
Aalbersestraat 76-130, Geuzenveld

Willem Dudok ontwierp in 1956 zes complexen 
elk bestaande uit een rij portiekflats en haaks daarop een 
strook galerijflats. De zes iconische ‘haken’ werden in 2010 
gerenoveerd. Vanschagen Architecten voegde aan de 
buitenzijde van de panden een transparant trappenhuis 
met lift toe, de zolderverdieping werd een woonlaag en 
daarboven werd een extra verdieping geplaatst. De totaal 
344 woningen zijn een gemengd woningaanbod van sociale 
huur, middenhuur en koopwoningen.

Opdrachtgever: Delta Forte (nu: Stadgenoot) / Architect: 
Vanschagen Architecten, Arjan Gooijer, Hans Meijer /
Aannemer: Van Ieperen Groep / Winnaar: Geurt 
Brinkgrevebokaal 2010

→  De Zilverling (2011)
Dr. H. Colijnstraat 108-242, Geuzenveld

De Zilverling werd in 2011 opgeleverd. Gebouwd op 
een heuvel waaronder zich onder andere een parkeergarage 
bevindt, is het een opvallende verschijning. Het vijftien ver-
diepingen tellende gebouw is met metaal bekleed. Met de 
vormen en gebogen balkons middenin de groene ruimte werd 
er een nieuwe betekenis gegeven aan de kernbegrippen van 
de tuinsteden - licht, lucht en ruimte. 

Opdrachtgever: Rochdale / Architect: LEVS Architecten, 
Marianne Loof, Adriaan Mout, Jurrian van Stigt / Aannemer: 
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen

→  Lambertus Zijlplein 
Albardakade 5-7, Geuzenveld

Het Lambertus Zijlplein is het lokale hart van 
buurt 8 in Geuzenveld. Tot halverwege de jaren ‘50 lagen 
hier akkers en velden, maar de stad barstte uit zijn voegen 
en er was meer leefruimte nodig. Het plein en omgeving 
herbergt woningen, winkels, horeca en culturele en maat-
schappelijke voorzieningen voor meer dan 2.000 huishou-
dens in de buurt. Sinds 2006 werkt de gemeente Amster-
dam aan het opknappen van het gebied en in 2016 werd 
het plein heringericht. Net als de buurt blijft het plein in 
ontwikkeling. Er wordt ook nu gewerkt aan plannen om het 
Lambertus Zijlplein verder in te richten zodat iedereen zich 
welkom voelt. 
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Foto Lambertus Zijlplein:  Kaspar 
Zinsmeister
Foto De Zilverling: LEVS architecten
Foto  Geuzentuinen: Luuk Kramer
Foto Kleine U: Luuk Kramer
Foto Onze Lieve Vrouw van Zeven 
Smarten Kerk: Luuk Kramer
Foto Dudokhaken: Luuk Kramer
Foto Goeman Borgesius: RIENKS 
Architects
Foto Al-Ihsane: Rijnsdorp Architect
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→  Kleine U en Grote U (2001)
Cornelis Outshoornstraat 6-48, Geuzenveld

Het ‘Bejaardencentrum Geuzenveld’ moest plaats maken 
voor een nieuwbouwproject. Op deze plek verrees het gebouw U2 
(Kleine U). Een aantal jaar later werd U3 (Grote U) ontwikkeld dat 
naadloos op het eerdere ontwerp aansluit. In de ontwerpen is het 
sociaal-maatschappelijke karakter behouden. Aan de Cornelis Outs-
hoornstraat en Aalbersestraat zijn er winkels en zorgvoorzieningen 
op de begane grond gevestigd. In de gebouwen zitten diverse wonin-
gen, variërend van drive-in woningen, eengezinswoningen en appar-
tementen tot zorgwooneenheden.

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging De Dageraad (tegen-
woordig De Alliantie) / Architect: Venhoeven CS architecture+ur-
banism, Ton Venhoeven, Arjen Zaal / Aannemer: Bouwbedrijf Van 
der Waal (Grote U), UBA (Kleine U) / Winnaar: Zuiderkerkprijs 1998 
/ Nominatie: Zuiderkerkprijs 2002 en 2007 / Nominatie: Gouden 
AAP (Amsterdamse Architectuurprijs) 2008


