
Soumaya Bazi

Soumaya Bazi schrijft, presenteert en is � lmmaker. Ge-
boren en getogen in Amsterdam Nieuw-West vormt het 
stadsdeel een grote inspiratiebron voor haar werk. 

Soumaya houdt zich bezig met thema's als onrecht, kunst, 
identiteit, cultuur en � loso� e. Zo maakte ze in 2020 de 
YouTube-serie FF Eerlijk, een programma van Amnesty 
International Nederland i.s.m. Meervaart Studio waarin 
ze in gesprek gaat met mensen die zich inzetten voor een 
eerlijkere wereld.

Voor SuperWest neemt Soumaya ons � etsend mee op reis 
door het centrum van haar jeugd: het Osdorpplein. Met in-
gesproken dagboekfragmenten laat ze ons het bijzondere 
in de alledaagsheid van deze plek zien. Te midden van de 
druk bezige klauwen van het gereedschap voor de ver-
nieuwingsplannen vangt ze de magie van het Osdorpplein 
op in woorden en in beelden.

Buurtexpositie: Osdorp

Wandel of fiets met deze plattegrond door Osdorp. De 
route leidt je langs opvallende bouwprojecten in een 
stadsgebied waar in de periode 2000 - 2021 veel ver-
anderd is. Ook nu wordt hier nog veel gebouwd. De 
functies van de gebouwen die je passeert zijn divers: er zijn 
scholen, woontorens en panden waarin wonen en werken 
wordt gecombineerd. De geselecteerde bouwprojecten 
zijn in de afgelopen 21 jaar gebouwd en opgenomen in de 
publicatie SuperWest 2000-2021, onder redactie van 
Maurits de Hoog. 

Maak kennis met de buurt, bekijk enkele 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 dit gebied meer dan 25.000 
woningen gebouwd, gerenoveerd of tot woning ge-
transformeerd. Een enorme operatie. 

In het Van Eesteren Museum is een grote overzichts-
tentoonstelling 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 
17 november is het werk van kunstenaar Soumaya Bazi 
te zien. Voor SuperWest trok zij Osdorp in. Ze legde haar 
tocht vast in een videowerk met begeleidende verhalen 
van buurtbewoners. Osdorp

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

OSDORPOSDORPOSDORP



(

→ Boothuis 
Tussen de bomen van de Slo-

terplas duikt er opeens een rood-wit 
huisje op. Dat is het Boothuis, waar je 
in de zomer kano’s kan huren en het 
hele jaar door terecht kan voor een 
hapje en drankje. Een bijzondere en 
verborgen plek (eigenlijk net buiten 
Osdorp) waar je je even buiten de stad 
waant. Christoffel Plantijngracht 4, 
1065 DA Amsterdam

→ Alshan Delights
Een Syrisch gezegde luidt: ‘het 

eten begint eerst met je ogen, dan met 
je mond’. Presentatie is bij Alshan net 
zo belangrijk als de smaak. Hier vind je 
een bijzondere selectie aan Syrische 
zoetigheden. Voor de zoetekauw of als 
een bijzonder cadeau. Tussen Meer 
58, 1068 GC Amsterdam

→ Westmarket Osdorp 
Direct naast Theater de Meer-

vaart vind je Westmarket Osdorp, een 
indoor foodcourt waar alle smaken 
van de wereld bij elkaar komen. Hier 
haal je Turkse, Italiaanse en Oosterse 
specialiteiten. Osdorpplein, 1068 EK 
Amsterdam

→ De Lammetjes
De bronzen beeldengroep 

Schaapjes, die in de volksmond ook 
wel ‘lammetjes’ wordt genoemd, werd 
in 1966 door Gerrit Bolhuis op het 
plein geplaatst. De lammetjes, een 
icoon op het plein, blijken een aan-
trekkelijk speelobject voor kinderen. 
Hun glimmende ruggen en oren laten 
zien dat de bronzen schapen veel-
vuldig geaaid worden. Osdorpplein, 
1068EV Amsterdam

→ The Beach
In deze voormalige garage wordt 

niet meer aan auto’s gewerkt, maar 
wordt er nu gebouwd aan een sterkere 
gemeenschap. In de broedplaats zit-
ten verschillende organisaties en be-
drijven, er is werkplaats en er worden 
bijeenkomsten en workshops voor de 
buurt georganiseerd. Op donderdag-
avond koken de Wilde Chefs, vrouwen 
uit de buurt die hun liefde voor koken 
inzetten voor bewoners en gasten van 
de buurt. Notweg 38, 1068 LL Am-
sterdam

→ Stadsboerderij Osdorp
Midden in de stedelijke omge-

ving vormt Stadsboerderij Osdorp 
een groene oase. Vrijwilligers uit de 
buurt werken hier om de de natuur te 
onderhouden en er zijn allerlei pro-
gramma’s voor jong en oud. Elke week 
is er een spreekuur waar je terecht 
kunt met jouw vragen over groen in de 
wijk. Botteskerksingel 30B, 1069 XT 
Amsterdam

→ Animaris Rhinoceros 
Transport

De Animaris Rhinoceros Transport 
is een kunstwerk van Theo Jansen 
(1948), die bekend werd met zijn be-
wegende strandbeesten. Dit enorme 
beest, dat drie ton weegt en 4,70 
 meter hoog is, kan net als Jansens 
strandbeesten bewegen. Het kolos 
zit echter gevangen in een stalen 
kooi. Het streven is eens per jaar 
het beest door de straten van Os-
dorp te laten lopen. Etnastraat, hoek 
Ookmeerweg, 1067MP Amsterdam

→ De Gekroonde Oliebol
Al sinds 1993 staat de kraam 

van Marius en Wesley op het parkeer-
terrein van Tuincentrum Osdorp. De 
naam is twee jaar geleden aangepast, 
omdat klanten bleven aangeven dat 
de oliebollen een kroontje verdienden, 
zo lekker zijn ze. Het is de enige kraam 
in Amsterdam, die bijna het hele jaar 
open is. Alleen als het warmer is dan 
30 graden gaat De Gekroonde Olie-
bol dicht. Osdorperweg 247, 1069 LL 
Amsterdam

→ De Akermolen
In deze voormalige poldermolen, 

sinds het verwijderen van de kap 1921 
een molenstomp, zit nu een theehuis 
waar de buurt bij elkaar komt. Hier 
kun je, naast ko�  e en een broodje, 
ook terecht voor sociale en culturele 
activiteiten. Zwarte Pad 30, 1069 MN 
Amsterdam

→ Schilderingen Joop 
Woortmanplein

In de Tweede Wereldoorlog redde Joop 
Woortman 200 kinderen uit de Hol-
landsche Schouwburg. Op het plein 
wat naar hem werd vernoemd vind je 
nu een drieluik aan schilderingen die 
allemaal op een andere manier verwij-
zen naar dit verhaal. Joop Woortman-
plein, 1069 PH Amsterdam

→  Europan 4 (Blockbuster) (2002)
Martini van Geffenstraat, Osdorp

In 1996 deed het architectenbureau Arons en Gelau�  architecten mee 
aan de internationale prijsvraag Europan 4 voor jonge ontwerpers. Eén van de 
opgaven was de revitalisering van de wederopbouwwijk Osdorp in Amsterdam. Het 
ontwerp van Blockbuster was voor die opgave de winnende inzending. Een nieuw 
bouwblok op de plek van een school in een overgangsgebied tussen woongebied 
en winkelcentrum. In het pand is die overgang ook duidelijk: er zijn woningen, een 
binnentuin, maar ook (maatschappelijke) ondernemers in de plint.

Opdrachtgever: Het Oosten / Architect: Arons en Gelau�  architecten, Floor 
Arons, Arnoud Gelau�  / Aannemer: Kondor Wessels / Winnaar: Europan 1996

→   Basisschool de Wereldburger (2021)
Koos Vorrinkweg 5, Osdorp 

Basisschool de Wereldburger werd gebouwd in de jaren ‘60 en onderging een 
volledige transformatie. De betonstructuur bleef staan, maar het uiterlijk van de 
school veranderde compleet. Het gebruik van hout en grote ramen geven het 
gebouw een open en lichte indruk. Ook binnen zijn er veel natuurlijke materialen 
gebruikt om een levendige leeromgeving te creëren. Verder is er in het ontwerp 
veel gewerkt met hergebruik. Houten geveldelen van het Tripolis-gebouw op de 
Zuidas van architect Aldo van Eyck vormen nu een tribune in de aula. 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam / Architect: Moke Architecten, Gianni 
Cito / Aannemer: Friso Bouwgroep / Winnaar: Publieksprijs Gouden AAP 
(Amsterdamse Architectuurprijs) 2022

→  Vier Torens Osdorp (2008)
Jan van Zutphenstraat 51 - 225, 251-447, 
501-677, 751-947, Osdorp

Het project Vier Torens Osdorp won in 2010 de Gouden AAP, de Am-
sterdamse Architectuur Prijs. Het juryrapport loofde de landschapsinrichting en 
de modernistische architectuur van het ontwerp. De vier torens staan als schij-
ven in het Jan van Zutphenplantsoen en kijken uit over de Slotervaart. De com-
plexen zijn aan beide zijden opgetild en openenen zich daarom naar de wijk. De 
woningen in de torens variëren van twee tot vijf kamers en elke woning heeft een 
schuifdeur die toegang geeft tot een inpandige serre of een kamerbreed balkon. 

Opdrachtgever: Fortis / Architect: Wiel Arets Architects, Wiel Arets, Bettina 
Krans, Mai Henriksen, Jacques van Eyck / Aannemer: Bouwbedrijf M.J. de Nijs 
en Zonen / Winnaar: Gouden AAP (Amsterdamse Architectuurprijs) 2010

→  Stadscentrum Osdorpplein
Het stadscentrum Osdorpplein kreeg haar naam in 1962 en is het brui-

send hart van Osdorp. Het plein heeft een breed en divers aanbod aan winkels 
en fungeert ook als cultureel centrum met theater de Meervaart en de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam. De afgelopen jaren vond er veel vernieuwing plaats op en 
rondom het Osdorpplein. Het stadsdeel nam het initiatief om ook de naam van het 
plein te veranderen en stelde de naam Centrum Nieuw-West voor. Voor die veran-
dering bleek weinig enthousiasme in de buurt en na een verkiezing waarin bewo-
ners zelf een nieuwe naam konden aandragen kwam de oude naam Osdorpplein 
als winnaar uit de bus.

→  Meer en Oever -Schu� erstoren (2007)
Oeverpad 151-204, Osdorp 

De Schutterstoren is een opvallende verschijning. Anders dan de ty-
pische bouwblokken in de Tuinsteden die vaak loodrecht op elkaar staan, is de 
Schutterstoren een soort deegroller die in de grond is gestoken en rechtop is 
blijven staan. In het hart van het gebouw zit de lift en het trappenhuis. Daarom-
heen loopt een gang en verder is er niets anders dan woonruimte. Bewoners kon-
den zelf de indeling van hun woning bepalen en daarom is niet één woning gelijk. 
Sommige verdiepingen tellen zes appartementen, andere bouwlagen tellen maar 
één of twee woningen.

Opdrachtgever: Proper Stok / Architect: DKV Architecten, Paul de Vroom, Jörn 
Schiemann, Otto Weyers / Aannemer: VBK Bouw / Winnaar: Amsterdamse 
Nieuwbouwprijs 2008
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Beluister hier
de audiotour →

→  Brede School de Kikker (2006)
Evertsweertplantsoen 3, Osdorp 

Brede School de Kikker is een complex waarin twee basisscholen, een 
kinderdagverblijf en een vestiging van de GGD in zit gevestigd. Het gebouw is 
zeer herkenbaar aan de felgroene kleur van de gevel en de paarsblauwe bak-
stenen. Ook binnen in het gebouw komt de kleur groen veel terug. In het midden 
van het gebouw zit een gemeenschappelijk tuin en rondom het gebouw zijn twee 
speelplaatsen. In het ontwerp hebben de architecten goed nagedacht over een 
‘� jn binnenklimaat’ door met veel lichtinval, toevoer van frisse lucht en natuurlijke 
materialen te werken. 

Opdrachtgever: Stadsdeel Osdorp / Architect: Atelier Zeinstra van der Pol 
(nu DOK Architecten), Liesbeth van der Pol, Ari Mashiach / Aannemer: Heijmans 
IBC Bouw / Winnaar: Innovatieprijs Scholenbouw 2007 | Gouden AAP 
(Amsterdamse Architectuurprijs) 2008


