TOEKOMSTCAFÉ
MIDDENGEBIED
EN TUIN
van Plein ‘40-‘45

DE OPGAVE
Het Tuin- en Middengebied is
de plek tussen het marktterrein
en het Tuinstadhuis. Hier zijn het
Vrijheidsmonument, het café met
terras, zitplekken, Tante Loekoe
en het fietspad. Op sommige
momenten zie je dat deze
functies met elkaar concurreren.
Het carillon wordt op drukke
marktdagen bijvoorbeeld soms
overschaduwd door marktkramen.
Het fietspad deelt de plek in
twee gebieden. Ook is er veel
verharding en kan de verbinding
tussen het plein en het groen
van het Gerbrandypark beter.
Tegelijkertijd worden de huidige
zitplekken goed gebruikt,
mede door de aanwezigheid
van schaduw en de behoefte
om ergens te kunnen rusten
op het plein. De opgave is om
deze functie te behouden en te
verbeteren.

T
geen
toepassing van
Opeenstapeling van onverenigbare
activiteiten
en
Het plein is een grote waterdich
Het fietspad verdeelt
het plein in twee verschille
Verlies van ruimtelijke continuïteit door vi
slechte verbinding tussen Gerbrandypark
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MEEDENK MOMENTEN
Voor het Tuin- en Middengebied
zijn er verschillende momenten
geweest waarop mensen mee
hebben gedacht over de toekomst
van deze plek.

Gesprekken
op het plein
19 en 20 februari

Toekomstcafé
TUIN &
MIDDENGEBIED
Di 11 februari

FEEDBACK
sessie

Inloopspreekuur
Do 13 februari

Q1 2020
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DEELNEMERS
ondernemers
Belangrijk is dat alle gebruikers –
jong en oud, huidige en nieuwe
bewoners, en alle culturen –
zich welkom en thuis (blijven)
voelen op het plein. Iedereen is
uitgenodigd om mee te denken
over het toekomstige ontwerp.
Verschillende mensen hebben
hun mening en ideeën gedeeld
voor het Tuin- en Middengebied.

projectteam
gemeente

jonge
mensen

bezoekers
van het plein

kinderen

mensen die al
lang in de buurt
wonen

nabije
bewoners van
de waterkom
nieuwe
bewoners

wandelaars
oudere
mensen

horeca
eigenaren
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IMPRESSIE VAN HET TOEKOMSTCAFÉ

Tijdens het Toekomstcafé
zijn verschillende workshops
gehouden. In de workshops zijn
kansen, wensen en ideeën voor
het Tuin- en Middengebied in
kaart gebracht.
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WORKSHOPS

De workshops waren opgedeeld
in 3 thema’s: 1) Uitstraling en
beleving, 2) Gebruikers en
activiteiten, en 3) Toegang en
mobiliteit. Deelnemers aan de
workshops hebben eerst de plek
beoordeeld en onderzocht op
positieve en negatieve aspecten.
Daarna zijn met behulp van
inspiratiebeelden van andere
plekken, toekomstscenario’s
geschetst per thema.
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TEKEN JE IDEE

Naast de workshops tijdens
het Toekomstcafé, hebben ook
mensen hun wens of idee in een
tekening uitgebeeld.
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VERZAMELING VAN MENINGEN
meer
groen

meer
bloemen
groen dat
ook goed is
voor insecten

ook iets
aantrekkelijks
voor jongeren
knusser

gevoel van
een zwoele
zomeravond

verschillende
kleine hofjes

meer intimiteit

meer
kleur

Kunnen we
iets doen dat
het leuk is voor
iedereen?

organische
vormen
een tuin

Verschillende mensen hebben
verschillende meningen, ideeën
en wensen voor de toekomst van
het Tuin- en Middengebied.

rustig
fijn dat er
bomen zijn

aantrekkelijkere
plantenbakken

referentie:
unter den
Linden

aantrekkelijkere
zitgelegenheiden

leuk
speeltoestel
Loekoe

buurtgevoel

meer
karakter/
identiteit

een verblijfsplek,
waar je rustig kan
zitten

meer
ontmoeting

contact on
ontmoeting
bevorderen
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IMPRESSIE VAN OPGEHAALDE IDEEËN

De tekening is een impressie van
de verschillende waarnemingen,
wensen en ideeën die
zijn opgehaald tijdens het
Toekomstcafé. De zwart-witte
beelden geven waarnemingen
weer in het heden, de gekleurde
bollen de wensbeelden voor de
toekomst.
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Denk mee over de toekomst van Plein ’40-’45!

Kijk voor meer informatie op
www.amsterdam.nl/plein40-45 en
www.wijzijnplein4045.nl
Of mail naar
l.moeskops@amsterdam.nl

Welke ideeë
n

en wensen h

eb je voor P

lein ‘40-’45?
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