
TOEKOMSTCAFÉ
WATERKOM
van Plein ‘40-‘45
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DE OPGAVE
De waterkom van Plein ’40-’45 
heeft een historische achtergrond 
als afvalwerf. Vandaag de dag 
zijn er verschillende punten 
problematisch voor de kwaliteit 
van de plek. Het fietspad deelt 
het plein in tweeën en maakt het 
soms lastig voor voetgangers 
om langs het water te lopen. De 
hoogteverschillen bij de waterkom 
en het winkelcentrum creëren 
barrières. Ook is er veel verharding 
en de verbinding van het plein 
met het groene Gerbrandypark 
kan beter. Ondanks dat het 
water sterk wordt gewaardeerd 
als plek van rust, is er voor de 
rest geen duidelijke functie voor 
de waterkom. De plek wordt 
daarom soms ook ervaren als 
niemandsland.
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Toekomstcafé
WATERKOM

scenario’s 
voor het 

plein’

Q4 2019

Inloop Spreekuur
Do 21 novemberDi 19 november

Gesprekken 
op het plein
11 december en
30 januari

BLEND marktkraam
Zo 24 november

FEEDBACK
sessie

MEEDENK MOMENTEN

conclusie

Voor de Waterkom zijn er 
verschillende momenten geweest 
waarop mensen mee hebben 
gedacht over de toekomst van 
deze plek. 
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DEELNEMERS

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 de Waterkom.

nabije 
bewoners van 
de waterkom

mensen die 
al lang in de 
buurt wonen

nieuwe 
bewoners

jonge
mensen

projectteam
gemeente

wandelaars

bezoekers 
van het 
plein

horeca 
eigenaren

kinderen

oudere
mensen

ondernemers
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Tijdens het Toekomstcafé 
zijn verschillende workshops 
gehouden. In de workshops zijn 
kansen, wensen en ideeën voor 
de Waterkom in kaart gebracht.  

IMPRESSIE VAN HET TOEKOMSTCAFÉ 
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WORKSHOPS

In drie groepen hebben de 
deelnemers van het Toekomstcafé 
de kwaliteit van de waterkom 
onderzocht en beoordeeld. 
Daarnaast is nagedacht over een 
mogelijk toekomstig programma: 
welke activiteiten passen bij 
de waterkom? Met behulp van 
inspiratiebeelden van elders zijn 
aantrekkelijke toekomstbeelden 
geschetst voor de waterkom. 
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hipper

meer
recreatie

zitten

rust

rust voor de 
bewoners Laat het 

water voor de 
natuur

een drijvend 
kunstwerk op 

het water

Het zou
verlevendigd

mogen wordenmeer dingen 
om te doen

Bootjes huren 
of waterfiets

zwemmen in 
de haven

leven in de 
brouwerij

Ontspannen 
rondom de 

hele waterkom 
kunnen fietsen en 

wandelen

meer
levendigheid 

en sfeer

meer voor 
kinderen

meer speel 
mogelijkheden 
voor kinderen

Spelen 
voor 

kinderen

veilig voor 
kinderen

Waar gaan 
jonge mensen 

naartoe?

schoner

opgeruimder

Kunnen we
iets doen dat

het leuk is voor 
iedereen?

Verschillende mensen hebben 
verschillende meningen, ideeën 
en wensen voor de toekomst van 
de waterkom. 

VERZAMELING VAN MENINGEN
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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. 

IMPRESSIE VAN OPGEHAALDE IDEEËN 
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Denk mee over de toekomst van Plein ’40-’45!

Welke ideeën en wensen heb je voor Plein ‘40-’45?

Kijk voor meer informatie op

www.amsterdam.nl/plein40-45 en 
www.wijzijnplein4045.nl

Of mail naar
l.moeskops@amsterdam.nl


