
Frederike Top 

Ontwerper Frederike Top (1981) woont en werkt in Sloter-
vaart. Voor de manifestatie SuperWest trok zij langs zeven 
bouwprojecten die functioneren als woon-, werk-, leer- of 
verblijfplekken. Hier onderzocht Frederike hoe bewoners 
en gebruikers de plekken ervaren. Met de inhoud van een 
letterbak vroeg ze hen woorden en zinnen te vormen die 
ze associëren met de plaats. Mensen bespraken de sfeer 
van de gebouwen, het alledaagse leven binnen vier mu-
ren en wat de plek typeert. Begrippen als open, groen en 
fundament kwamen naar voren. Maar bovenal bleek dat 
ieder gebouw zijn eigen betekenis heeft.

De verschillende associaties van bewoners bracht 
Frederike samen voor het Van Eesteren Museum. Hun 
woorden en korte zinnen dansen in een mobiel door de 
hoge museale ruimte. De inspiratie vond ze in licht, lucht 
en ruimte, de uitgangspunten van Van Eesteren. De instal-
latie speelt met de lichtinval en beweegt zachtjes door de 
luchtstromen waardoor de reflecties en schaduwen van 
de woorden zich door het museum verplaatsen. Net zoals 
mensen die door de wijken bewegen. Zo vult Frederike 
het statische van de gebouwde omgeving aan met een 
organisch element.

Buurtexpositie: Staalmanpleinbuurt

Wandel of � ets met deze plattegrond door de Staal-
manpleinbuurt. De route leidt je door de naoorlogse wij-
ken Overtoomse Veld en Slotervaart. We staan stil bij 
zeven bouwprojecten die tussen 2000 en 2021 zijn 
opgeleverd. Sommige zijn volledig nieuw gebouwd, 
andere zijn transformaties van bestaande panden. De 
projecten zijn geselecteerd door Maurits de Hoog, die in 
de publicatie SuperWest 2000-2021 iconische of toon-
aangevende bouwprojecten uitlicht, die een belangrijke 
architectuurprijs hebben gewonnen of daarvoor werden 
genomineerd.

Maak kennis met de buurten, bekijk de gebouwen en luis-
ter naar verhalen van bewoners, architecten en onderne-
mers via de audiotour. 

SuperWest

Deze buurtexpositie is onderdeel van de manifestatie Su-
perWest. In SuperWest staat de omvangrijke stedelijke 
vernieuwing centraal die de afgelopen twintig jaar heeft 
plaatsgevonden in de Westelijke Tuinsteden van Amster-
dam – 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 getransformeerd. 
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 15 sep-
tember is het werk van kunstenaar/ontwerper Frederike 
Top te zien. Voor SuperWest trok zij met een letterbak de 
Staalmanpleinbuurt in om woorden, zinnen en verhalen op 
te halen over de veranderende buurt. Frederike verwerkte 
de opbrengsten naar een sculpturale installatie waarin 
teksten van buurtbewoners zweven in de ruimte. 

Staalmanpleinbuurt
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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de audiotour
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STAALMANSTAALMANPLEINBUURT



→ Broedplaats Acta
In de voormalige ACTA, de faculteit 

voor tandheelkunde, is een broedplaats 
gevestigd voor kunstenaars en creatieve 
ondernemers. Naast ateliers zijn er ook een 
club, een eetcafé en een cultureel podium. 
Het kunstwerk de Kies (1977) van Wim 
Tap doet herinneren aan de oude functie 
van het gebouw. Een grote granieten tand 
hangt nog altijd buiten het complex.  

→ Radion 
De culturele vrijhaven Radion is ge-

vestigd in broedplaats Acta. Radion zoekt 
de grenzen en raakvlakken van experi-
mentele en reeds gevestigde projecten. 
Het programma loopt uiteen van voor-
uitstrevende weekenders tot innovatieve 
foto-expo's en van street-art markten tot 
dansoptredens.

→ IJspret  — Staalmanplein
Even leken ze te verdwijnen, door 

de plannen voor de vernieuwing van de 
Staalmanpleinbuurt. Maar op initiatief 
van de Amsterdamse Kunstraad zijn de 
drie kiosken op het Staalmanplein toe-
gevoegd aan de lijst van gemeentelijke 
monumenten. Tegenwoordig bieden de 
kiosken weer ruimte voor bedrijven, zoals 
IJspret, waar je elke dag van de week een 
ijsje kunt halen!

→ Beer de Staalman 
Kunstenaar Florentijn Hofman 

maakte een van de meeste herken bare 
kunstwerken van Nieuw-West. Hierbij 
betrok hij jongeren via scholen uit de 
buurt en lokale jongerencentra. De beer 
verbeeldt de trots van de bewoners en is 
stoer met een zachte kant. Het kussen-
tje symboliseert de mensen die (tijdelijk) 
moesten verhuizen voor de vernieu-
wingsprojecten in de buurt.

→ Bluebanddorp
In de jaren ’50 werden de zaag-

tandwoningen van Frans van Gool opge-
leverd in Slotervaart. Ze danken hun naam 
aan hun zigzagvorm. Inmiddels staat de 
wijk beter bekend onder haar bijnaam 
Bluebanddorp, die verwijst naar de blau-
we dakranden van de huizen.

→ De Appel
Sinds 2017 is kunstcentrum de Ap-

pel gevestigd in broedplaats Lely, van 
waaruit de Appel steeds meer voor de 
buurt programmeert. Er zijn een archief 
en tentoonstellingsruimte te bezoeken, 
ook worden er jonge curatoren en gale-
riehouders door de Appel opgeleid.   

→ Origin - Derkinderenviaduct 
Het Derkinderenviaduct werd 

vernoemd naar Antoon Derkinderen 
(1859-1925), directeur van de Rijksaka-
demie, kunstschilder en ontwerper van 
glas-in-loodramen van onder andere 
de Beurs van Berlage en de Bazel. Zeer 
toepasselijk ontwierp kunstenaarsduo 
Paul Vendel & De Wolf een lichtkunstwerk 
dat bestaat uit 14 verschillende moderne 
‘glas-in-lood’ vensters met daarin leds 
die van kleur veranderen. Op de ramen 
zijn telkens variaties van dezelfde vorm 
gegraveerd. De tekeningen lichten op in 
geleidelijk veranderende kleuren.

→ Lola Luid / Restaurant Le’Moene
Leegstands Oplossers Amsterdam 

(LOLA) transformeert op verschillende 
plekken in de stad leegstaande com-
plexen tot bruisende plekken voor ont-
moeting. Zo ook in een voormalige school 
aan de Derkinderenstraat. Naast bedrijfs-
ruimtes en zalen voor activiteiten is res-
taurant Le’Moene hier gevestigd. Ontdek 
er authentieke Syrische specialiteiten!

→ Café Flink (Stadstuin Overtoom)
Naast de buurtmoestuin Stadskas 

Tuin van Toorop is Café Flink. Een plek 
om ko�  e te drinken, broodjes te eten en 
om te leren over tuinieren, plantkunde en 
duurzaamheid. Bij Café Flink zijn er ook 
workshops te volgen, bijvoorbeeld kro-
ketten maken, gegeven door Stichting 
Kroket. 

→ Floor17
Op de 17e verdieping van het 

Leonardo Hotel zit bar en restaurant 
Floor17. Hier vind je op 85 meter hoog-
te het hoogste publieke dakterras van 
Amsterdam aan de rand van de stad. 
Vroeger nog gelegen aan de rand stad, 
tegenwoordig kun je vanuit deze plek 360 
graden over Amsterdam uitkijken. 

→ Club Puck
In de voormalige technische school 

voor vliegtuigbouwkunde zit tegenwoor-
dig Vliegbasis de Huygens gevestigd. 
Daar vind je Club Puck, een arcadehal met 
restaurant.  

→  New York Amsterdam 
Downtown (2003)
Jacques Veltmanstraat 250, Slotervaart

Het in 2003 opgeleverde nieuwbouwproject New 
York Amsterdam Downtown van Rudy Uytenhaak + Partners 
Architecten omvat 160 appartementen en 58 eengezinswo-
ningen. Het complex huist verschillende functies op meerdere 
lagen. Boven de parkeergarages en bedrijfsruimten bevinden 
zich appartementen aan de straatkant. Aan de andere kant 
van het complex grenzen eengezinswoningen aan een groene 
binnenstraat. Tussen de drie blokken zijn er doorsteken die 
het complex met het water en speelplekken verbinden. 

Opdrachtgever: Heddes Vastgoed / Architect: Rudy 
Uytenhaak + Partners Architecten, Rudy Uytenhaak, Hugo 
Boogaard / Aannemer: Heddes Bouw / Nominatie: selectie 
Zuiderkerkprijs 2000

→  Ru Paré (2018)
Chris Lebeaustraat 4, Slotervaart

De Community Ru Paré is gevestigd in een voorma-
lig schoolpand. De gelijknamige school Ru Paré behoorde 
begin van de eeuw tot één van de zwakste basisscholen van 
Nederland. In de jaren daarna kwam daar verandering in en 
de school verhuisde naar een gloednieuw pand. Het gebouw 
werd door BETA o�  ce for architecture & the city getransfor-
meerd tot de huiskamer van de wijk. Het community-centrum 
met theater, restaurant, kantoor- en bedrijfsruimten huisvest 
meer dan twintig organisaties zoals New Bees, Dementie en 
Mantelzorg. Het ontwerp van de transformatie werd door de 
architecten op locatie gemaakt, waarmee zij de omwonenden 
actief betrokken. 

Opdrachtgever: Stichting Samenwonen-Samenleven /
Architect: BETA o�  ce for architecture & the city, Marc van 
Asseldonk / Aannemer: LEBO Bouw / Winnaar: Gulden Feniks 
2017 | Gouden AAP (Amsterdamse Architectuurprijs) 2018

→    Rembrandtparkgebouw (2012)
 Staalmeesterslaan 410, Slotervaart

Het Rembrandtparkgebouw werd eind jaren ze-
ventig door architect Piet Zanstra ontworpen als kantoor 
de AMRO Bank. Daarna vestigde verschillende bedrijven 
zich hier, tot het gebouw in 2008 leeg kwam te staan. ZZDP 
Architecten herontwikkelde het brutalistische pand in 2012 
tot een hotel met 446 kamers en een vestiging van de ho-
telschool. De grootste ingreep was het afbreken van een 
verbindend entreepaviljoen. Beide gebouwen hebben nu een 
eigen ingang.

Opdrachtgever: ProNam Aurora / Architect: ZZDP 
Architecten, Joris Deur / Aannemer: Bouwbedrijf M.J. de 
Nijs en Zonen / Winnaar: Geurt Brinkgreve-bokaal 2012

→   NewWest (2020)
Postjesweg 160-344, Slotervaart

Het appartementengebouw, NewWest, bestaat uit 
87 woningen, een bibliotheek, bedrijfsruimten en een par-
keergarage. Door zijn locatie, vorm en de diverse functies 
speelt het gebouw een belangrijke schakel in de stedelijke 
vernieuwing van Overtoomse Veld. De modernistische prin-
cipes van licht, lucht en ruimte waren leidend voor het ont-
werp door Olaf Gipser Architects. Op de hoge plint zijn twee 
blokken met galerijwoningen geplaatst met een collectieve 
groene binnenruimte.

Opdrachtgever: Heutink Groep / Architect: Olaf Gipser 
Architects, VURB Architects, Olaf Gipser, Volker Ulrich 
/ Aannemer: Heutink Ontwikkeling en Bouw / Winnaar:
Zuiderkerkprijs 2020

→   Stadstuin Overtoom (2014)
Derkinderenstraat 11-29, Slotervaart

Stadstuin Overtoom is gerealiseerd door Co-
Green, een samenwerkingsverband tussen een woning-
bouwvereniging, een bouwbedrijf, een architectenbureau 
en een sloopbedrijf. De eerste twee bouwblokken van dit 
project, genaamd Windtuin en Lichttuin, zijn ontworpen 
door FORMHET – architectuur. Deze blokken uit 2014 be-
staan uit 25 woningtypes voor verschillende doelgroepen. 
Uniek aan dit project is dat 99,5% van het sloopmateriaal 
van de portiekflats die er voorheen stonden, werd her-
gebruikt voor de bouw van Windtuin en Lichttuin.

Opdrachtgever: Co-Green / Architect: FORMHET - 
architectuur, engineering & technologie, Jörgen Haring / 
Aannemer: ERA Bouw/ Winnaar: Groene Speld 2012 en 
Zuiderkerkprijs 2014

→  Westbeat (2021)
hoek Delflandlaan en Lelylaan, Slotervaart

Westbeat, van Studioninedots, markeert de ‘Sprong 
over de Ring’. Het is een multifunctioneel wooncomplex met 
150 appartementen, gebouwd op een op- en afrit bij de on-
gelijkvloerse kruising van de Lelylaan en de Delflandlaan.  Een 
grote ontmoetingsruimte, ‘Superspace’, bevindt zich midden 
in het gebouw. Bovenin zitten gemeenschappelijke binnentui-
nen. Uniek is de groene suskast in de gevel om de woningen te 
beschermen tegen geluid en � jnstof.

Opdrachtgever: Lingotto, Stichting Achmea Dutch 
Residential Fund / Architect: Studioninedots, Albert 
Herder, Vincent van der Klei, Arie van der Neut, Metin van 
Zijl / Aannemer: Heddes Bouw & Ontwikkeling / Winnaar:
Gouden AAP (Amsterdamse Architectuurprijs) 2021

→  Klarenstraat (2015)
U.J. Klarenstraat 5-65, Slotervaart

Klussen op de Klarenstraat is een herontwikkelings-
project waarbij dertig kopers in eigen beheer 40 naoorlogse 
portiekflats (van 74m2) transformeerden naar een woonge-
bouw met 30 unieke woningen (van 40 tot 190m2). Door een 
sterk wooncollectief te stimuleren en nieuwe bewoners naar 
de buurt te trekken wilde de woningcorporatie De Alliantie 
een nieuwe impuls geven aan de buurt. Vanschagen Archi-
tecten adviseerde bij de herontwikkeling. 

Opdrachtgever: De Alliantie, VVE en individuele bewo-
ners / Architect: Vanschagen Architecten, Arjan Gooijer 
/ Aannemer: Slokker Bouwgroep / Winnaar: Gouden AAP 
(Amsterdamse Architectuurprijs) 2015

→  Staalmanplein
Staalmanplein

Het Staalmanplein werd in de jaren ‘50 ontworpen 
als middelpunt voor de Staalmanpleinbuurt. Architecten 
Keesman en Staal maakten hiervoor een ruimtelijk en licht 
ontwerp. Doordat de kiosken laag werden gebouwd kun je er 
overheen kijken en blijft het plein een open ruimte. 

In deze buurt heeft de afgelopen jaren een grote stedelijke 
vernieuwingsoperatie plaatsgevonden, waar nog steeds aan 
wordt gewerkt. De drie herkenbare kiosken op het plein wer-
den in 2019 aangewezen als gemeentelijk monument, nadat 
zij werden bedreigd met sloop. 
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Fotogra� e bouwprojecten: Luuk Kramer
Overige fotogra� e: Dalal El Ouariachi
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