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Tom van Veen 

Tom van Veen (1995) is kunstenaar, schrijver en curator en 
werkt in de Kolenkitbuurt. Voor de manifestatie SuperWest 
trok hij zijn buurt in om te onderzoeken hoe bewoners ver-
anderingen in de buurt ervaren. Hij verwerkte de opbreng-
sten en ervaringen in een performance, die het verhaal 
van de Kolenkit vertelt. Hiervoor maakte Tom gebruikt 
van verschillende traditionele dansvormen, waar onder de 
Turkse en Georgische volksdans. De performance werd in 
de buurt opgenomen en is in het Van Eesteren Museum 
in de overzichtstentoonstel ling SuperWest te zien tot en 
met 18 december 2022.

Buurtexpositie: Kolenkitbuurt en Laan van Spartaan

Wandel met deze plattegrond door de Kolenkitbuurt en de 
Laan van Spartaan en ontdek hoe de buurten de afgelopen 
jaren zijn veranderd. Deze buurtexpositie loopt dwars door 
de oude Kolenkit, een geheel nieuwe stadswijk en langs 
zeven prijswinnende of genomineerde gebouwen die tus-
sen 2000 en 2021 zijn opgeleverd. Maak kennis met de 
buurten, bekijk de gebouwen en luister naar verhalen van 
bewoners, architecten en ondernemers 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 het gebied meer dan 25.000 
woningen gebouwd, gerenoveerd of tot woning getrans-
formeerd. Een enorme vernieuwingsoperatie. 

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 7 
september is het werk van Kunstenaar Tom van Veen te 
zien. Voor SuperWest haalde hij verhalen op in de Kolen-
kitkas, sprak hij met bewoners en bezocht hij buurtfes-
tivals. Deze verhalen en ontmoetingen verwerkte hij in 
een performance waarin volksdans symbool staat voor de 
smeltkroes die de buurt is geworden. Een videoregistratie 
van de performance wordt onderdeel van de tentoonstel-
ling in het museum.

KOLENKITKOLENKIT

& Laan van Spartaan
de Kolenkitbuurt
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
↓



→  Foyer (2000)
Jacob van Arteveldestraat 76, 1061 JB 
Amsterdam, Bos en Lommer

De opdracht voor het nieuwbouwproject Foyer 
bestond uit het ontwerpen van een 'foyer de jeunesse', een 
tijdelijke en begeleide woonvorm voor jongeren. Het meren-
deel van de 80 sociaal-maatschappelijke wooneenheden 
meet 20m² en is ingedeeld als een tweekamer-unit met 
gedeelde sanitaire voorzieningen. Klein detail: alle kamers 
bezitten een kitchenette.

Opdrachtgever: De Principaal / Architect: Rapp+Rapp, 
Christian Rapp, Birgit Rapp / Aannemer: Hillen & Roosen / 
Nominatie: Zuiderkerkprijs 2000 

→  GAK (2013)
Bos en Lommerplantsoen 5A-43T, 
Bos en Lommer

Het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor 
(GAK) werd in 1959 opgeleverd naar ontwerp van Ben 
Merkelbach, voormalig stadsbouwmeester van Amsterdam. 
Het het destijds ultramoderne kantoorgebouw is door WDJ-
Architecten getransformeerd naar 320 woningen met be-
drijfsruimte in de plint. De Studio, opgeleverd in 2013, beschikt 
over compacte wooneenheden voor starters, die destijds te 
koop stonden voor minder dan 100.000 euro. Inmiddels zijn 
de prijzen van de woningen flink gestegen en ruim verdubbeld. 
Opvallend is de ’dove gevel’, een dubbele gevel om de � jnstof- 
en geluidbelasting langs de A10 tegen te gaan. 

Opdrachtgever: AM en Stadgenoot / Architect:
WDJArchitecten, Wessel de Jonge / Aannemer: Bouwbedrijf 
J.M. Deurwaarder / Nominatie: NEPROM- en Zuiderkerkprijs 
2013 / Winnaar: Benelux Aluminium Award 2013

→    Lommerrijk Blok E-F (2011)
Blauwvoetstraat 93-137, Bos en Lommer

Lommerrijk bestaat uit 51 woningen en gemeen-
schappe lijke ruimten. Het project telt zes bouwdelen, ont-
worpen door verschillende architecten in een verwante 
beeldtaal. Blok E-F zijn van Korth Tielens Architecten. Deze 
worden gekenmerkt door beeldbepalende privé balkons en 
‘buitenkamers’ aan de straatzijde. Het geelbruin metselwerk, 
de bronskleurige aluminium kozijnen en de afwerkingen van 
beton sluiten aan bij de materialisering van de Erasmusbuurt 
aan de overzijde. 

Opdrachtgever: VOF Kolenkitbuurt Zuid / Architect: Korth-
Tielens, Sander Vedder / Aannemer: Bouwbedrijf M.J. de 
Nijs en Zonen / Nominatie: Gouden AAP (Amsterdamse 
Architectuurprijs) 2012

→   Collage (2009)
Hoofdweg 787-959, Bos en Lommerweg 75-155, 
Bos en Lommer

Collage, het blok van Geurts & Schulze architecten 
uit 2009, vormt de overgang tussen de voor- en naoorlogse 
stad. De straatgevel straalt een stedelijk karakter uit en 
verwijst met zijn geeloranje baksteen, witgelakte houten 
kozijnen en zandkleurige plint naar de architectuur van 
de Amsterdamse School. Het stadsblok is onderverdeeld 
in drie blokken en beschikt over 199 appartementen met 
commerciële ruimten in de plint. 

Opdrachtgever: Hillen & Roosen / Architect: Geurst & 
Schulze Architecten, / Jeroen Geurst, Rens Schulze / 
Aannemer: Hillen & Roosen / Winnaar: Zuiderkerkprijs 
2009

→ Laan van Spartaan (2007)

 In 2000 schreef de gemeente Amsterdam 
een prijsvraag uit voor het voormalige sportpark Jan van 
Galen. De ambitie was het gebied te transformeren tot een 
nieuwe stadswijk, waar je kon wonen, werken én sporten. 
De buurt moest ook een overgangsgebied worden tussen 
de Westelijke Tuinsteden en de oude stadswijken, zoals de 
Kolenkitbuurt, binnen de ringweg A10. De prijsvraag werd 
door BPD - Bouwfonds Gebiedsontwikkeling gewonnen. 
In samenwerking met de gemeente Amsterdam en Ymere 
ontwikkelde BPD een plek waar deze functies werden 
gecombineerd. In 2007 vingen de eerste werkzaamheden 
aan, inmiddels zijn er meer dan 1000 woningen opgeleverd 
en is stadswijk zo goed als af.

→  Rhapsody (2019)
Jan van Schaffelaarplantsoen 2-16, 
Bos en Lommer

Het stadsblok Rhapsody ligt pal aan de A10. Deze 
lastige locatie kende lange tijd geen duidelijke invulling. 
De buurt gebruikte het braakliggende gebied voor recre-
atie en culturele evenementen. Bij het herontwikkelings-
proces werden buurtbewoners betrokken, zodat het 
nieuwe woonensemble goed zou landen. Het resultaat is een 
woonproject bestaande uit 239 (midden)huurwoningen, een 
openbare binnentuin (KolenkitKas), logeerhuis, cultureel cen-
trum (MAQAM) en buurthoreca annex huiswerkplek (The Villy).

Opdrachtgever: M.J. de Nijs Projectontwikkeling Architect:
Tangram Architekten, Charlotte ten Dijke, Bart Mispelblom 
Beyer / Winnaar: SKG Award 2021 voor beste duurzame 
gebiedsontwikkeling, Gouden AAP 2020 / Nominatie: NA 
Gebouw van het Jaar 2020, ARC Award Best Architecture 
2019, StiB Award 2019, Zuiderkerkprijs 2019 en 
Woongebouw van het Jaar 2019

→  Candy Castle (2016)
Erik de Roodestraat 14, Bos en Lommer

De Sint-Josephkerk transformeerde in 2015 van 
rooms- katholieke kerk naar speelparadijs voor kinderen. Het 
project van Hylkema Consultants en Stephanie de Bonth is 
met stip één van de meest contrastrijke transformaties in 
de Westelijke Tuinsteden. Het rijksmonument is volledig 
intact gebleven, mede doordat de speeltoestellen los in 
de ruimte staan. Met deze restauratie zijn er meerdere 
duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd, als toevoeging op 
de zonnepanelen op het dak.

Opdrachtgever: Josephkerk Monumenten / 
Architect: Hylkema Consultants, Stephanie de Bonth / 
Aannemer: Schakel & Schrale / Nominatie: Geurt 
Brinkgreve-bokaal 2016

→  Nieuwe Akbar (2005)
Jan van Schaffelaarplantsoen 1-35, 
Bos en Lommer

De Nieuwe Akbar bestaat uit portieketageblokken 
met 136 woningen en bedrijfsruimten, door Villanova Archi-
tecten. De nieuwbouw bouwt voort op het originele ontwerp 
van Evers en Sarlemijn uit 1950-1952. De opknapbeurt droeg 
bij aan een de sociale controle op straat. Na de renovatie 
konden de oorspronkelijke bewoners terugkeren. In de loop 
der tijd zijn het successievelijke koopwoningen geworden.

Opdrachtgever: Far West (nu Stadgenoot) / Architect:
Villanova Architecten, / Henk Marsman, Andries Laane
Aannemer: Bouwborg Noordwest / Winnaar: Geurt 
Brinkgreve-bokaal 2006
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LOCATIES
→ Zwagers

Vanuit een kleine kiosk wordt - vol-
gens de buurt - de beste friet van 

Amsterdam geserveerd. Een plek waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten  
wachtend op een frietje stoofvlees  uit-
kijkend over de Erasmusgracht. 
Adres: Bos en Lommerplantsoen 2, 
1055 SC Amsterdam 

→ De Kolenkitkerk
De Opstandingskerk ontleent zijn 
bijnaam - de Kolenkitkerk - aan de 

iconische vorm van haar toren. De kerk uit 
de jaren ‘50 is hét symbool van de buurt. 
Die is er zelfs naar vernoemd.
Adres: De Leeuw van Vlaanderenstraat 
124

→ Vishandel Omaira eiland
De viswinkel op de Bos en Lommer-
weg trekt klanten uit de hele stad 

voor hun vermaarde vissoep en visscho-
tels 1.0. 
Adres:  Jan van Scha� elaarplantsoen
1061 DJ Amsterdam

→ The Villy
In de plint van Rhapsody opende 
The Villy haar deuren - een res-

taurant, ko�  ebar, co-workingspace en 
ontmoetingsplek voor de buurt. 
Adres: Bos en Lommerplein 302
1061 CW, Amsterdam

→ KlereKas 
De kas onder het viaduct is meer 
dan een (ruil)winkel met tweede-

hands kleren. Het is bovenal een ko�  e- 
en ontmoetingsplek voor buurtbewoners. 
Iedereen stopt voor een praatje, komt 
binnen bij de verwarming zitten en krijgt 
gratis ko�  e of thee met iets lekkers.
Adres: 

→ Chez Miné
Pizza’s, bordspelletjes en jeu de 
boules ontmoeten elkaar op het 

Bos en Lommerplantsoen. Ook zijn er we-
kelijks optredens.
Adres: Bos en Lommerplantsoen 1

→ DeLaMar West
Aan de Laan van Spartaan opende 
het DeLaMar Theater een vestiging 

midden in de buurt. Naast theater wordt 
met MusicalMakers talent gecoacht en 
getraind. 
Adres: Laan Van Spartaan 4

→ Klimhal Mountain Network 
Amsterdam

Beklim binnen de klimmuur van 
maar liefst 15 meter hoog! De boul-

derhal is een van de grootste in Neder-
land en je kunt ook buiten klimmen. Je 
kijkt dan uit op de voetbalvelden van VVA/
Spartaan en de Erasmusgracht. 
Adres: Erasmusgracht 297

→ MAQAM
FOAM, het Amsterdams Andalu-
sisch Orkest, storyteller Fouad Lak-

bir en de Meervaart bundelen de krachten 
in het culturele centrum MAQAM. In deze 
creatieve ruimte voor buurtbewoners, ta-
lent en makers worden tentoonstellingen 
gemaakt en voorstellingen ten gehore 
gebracht. 
Adres: Jan van Scha� elaarplantsoen 2

→ Florya Restaurant & Cafe
Het drijvende restaurant Florya 
staat bekend om het Turkse ontbijt-

bu� et en overdekte terras aan de Eras-
musgracht. 
Adres: Bos en Lommerplantsoen 10 
1055 SC Amsterdam

→ VVA/Spartaan 
Jong en oud voetballen samen bij 
de voetbalclub VVA/Spartaan, een 

mooi gelegen voetbalveld midden in een 
buurt met veel woningen eromheen. 
Adres: Laan Van Spartaan 1
1061 MA Amsterdam

→ Muurschildering Samen bij De Boeg
Kunstenaar Richard Ko�  liet zich 
inspireren door de verhalen van be-

woners van De Boeg en gebruikers van 
het huis van de Buurt. Dit mondde uit in 
een kleurrijk kunstwerk, van maar liefst 24 
meter hoog. 
Adres: Hoofdweg 495, 1055 SC 
Amsterdam
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Fotogra� e bouwprojecten: Luuk Kramer
Fotogra� e Performance en Laan van 
Spartaan: Almichael Fraay

Beluister hier
de audiotour →


