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5. Consumptie, cultuur & vrije tijd 
 

OHG’ers wonen niet alleen in het Havengebied; ze consumeren er, ze brengen er hun vrije tijd door 
en zijn geïnteresseerd in culturele uitingen. Daarvoor zijn ze niet louter aangewezen op het OHG, ze 
gebruiken daarvoor de hele stad, en zelfs de regio. Maar voor de dagelijkse boodschappen ga je niet 
naar de andere kant van de stad, maar naar winkelcentrum Brazilië (of de Dappermarkt in de 
Indische Buurt). En waarom zou je ergens ver weg gaan zwemmen als het snikheet is, als je dat ook 
om de hoek kan doen? En wandelend naar een activiteit in het KHL heeft zo ook zijn charmes.  

Alle reden derhalve om die bezigheden in de sfeer van de vrije tijd eens te bekijken vanuit het 
perspectief van de buurt. Wat zouden we eigenlijk willen? Zijn we tevreden over de winkels? Wat is 
er eigenlijk voor cultureel kapitaal in het OHG aanwezig en wat zien we daarvan terug in de buurt 
zelf? Allemaal interessante vragen waarover in de buurt door bewoners nog niet echt systematisch is 
nagedacht, maar waarover – zo blijkt uit de enquêtes – wel heel veel gedachten, meningen en 
standpunten bestaan.   

Reden genoeg om die tijdens de BuurtTop naar boven te halen en met elkaar in gesprek te laten 
gaan. Daarvoor werden de volgende onderwerpen geselecteerd:  

CONSUMPTIE, CULTUUR & VRIJE TIJD 

T19 Hoe zou een ideaal winkelcentrum Brazilië eruitzien? - de buurt en de toekomst van het 
winkelen [2 rondes] 

T20 Zwemparadijs Oostelijk Havengebied – veilig, onstuimig, geregeld? 

T21 Kunst en Cultuur in het Oostelijk Havengebied – nuttig en/of nodig? 

T22 Droomspeeltuinen – hoe ziet de ideale speeltuin eruit?  
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T19 Hoe zou een ideaal winkelcentrum Brazilië eruitzien? - de buurt en de 

toekomst van het winkelen [2 rondes] 

 

Het winkelcentrum Brazilië vormt in veel opzichten het hart van het OHG. Elke buurtbewoners komt 

er. Elke buurtbewoner heeft er ook een mening over. Omgekeerd zijn de winkeliers en winkels in 

hoge mate afhankelijk van de buurt en haar bewoners. Mocht de buurt bij wijze van spreken 

besluiten om het winkelcentrum te mijden of om een weekje boodschappen te gaan doen in Indische 

buurt dan is het verlies aanmerkelijk.  

Maar die wederzijdse afhankelijk is eigenlijk zelden onderwerp voor gesprek. Na de discussie over de 

Waterhart-plannen is er een proces op gang gekomen om te kijken wat er in het gebied rondom het 

winkelcentrum aan veranderingen en aanpassingen mogelijk is. Daarbij gaan de gedachten vooral uit 

naar het verbeteren van het Bruna/AH-pleintje en het verbeteren van de relatie met het water. De 

vaart is daar echter een beetje uit verdwenen.   De gesprekken daarover hebben een trage 

voortgang. .  

Goede reden om het winkelen in het winkelcentrum Brazilië ook op de agenda van de BuurtTop te 

plaatsen.  

 
Onderwerp van deze BuurtTop-tafel: 
Hoe ziet een ideaal wijkwinkelcentrum Brazilië eruit? Wat moet er worden verbeterd? 
 

 

In het toekomstbeeld 2025 van bewoners over het winkelcentrum Brazilië en omgeving staat het 

winkelcentrum niet langer met de rug naar het water. Het winkelcentrum speelt een belangrijkere rol 

voor de wijk in de sfeer van ontmoeten en ook in het doorgeven van informatie die voor 

wijkbewoners belang is over dienstverlening en activiteiten in de buurt. De Buurtbalie -met een 

culturele agenda en overzicht van activiteiten- is op meerdere plekken zichtbaar in het 

wijkwinkelcentrum. Er zijn publieke functies toegevoegd (oba, zorg, bewegen) en het omliggende 

gebied vertoont meer samenhang en samenwerking. Het is er vooral ook gezelliger. Kansen hiervoor 

liggen in de uitbreiding van het aantal vierkante meters. Een gedeeltelijke dakopbouw -met behoud 

van het oorspronkelijke industriële karakter- biedt daartoe wellicht mogelijkheden.  

Het winkelaanbod kan gevarieerder en diverser. De 

buurt zit niet te wachten op nog een ketenwinkel en 

heeft behoefte aan meer eigenstandige winkels, 

concept-stores, kledingwinkels, winkels met 

woonaccessoires. Het winkelcentrum zou ook een hub 

kunnen worden in de distributie van pakketten in de 

wijk. Er zouden meer markten georganiseerd kunnen 

worden, bijvoorbeeld een die aansluit bij de te 

ontwikkelen groenagenda van het OHG, maar ook 

informatiemarkten over verduurzaming zouden 

functioneel kunnen zijn voor ontwikkelingen in het OHG, ook de verplaatsing van de wekelijkse 

boerenmarkt naar het pleintje bij AH is een mogelijke optie.    
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Ergernis oogst vooral AH met een slordige omgang met de omgeving. Aan de zijkant staan rekken 

waarop de levensmiddelen en goederen worden geleverd slordig opgestapeld, in de omgeving barst 

het van het zwerfvuil. Van een betrokken winkel mag verwacht worden dat die meer zorg besteed 

aan zijn directe omgeving.  Dat geldt ook voor het Kwalitaria. Ook voor de fietsen moeten betere 

stallingsmogelijkheden komen. 

De waterkant zou meer betrokken moeten worden bij het winkelgebied. Aanvoer van goederen over 

water is mogelijk een duurzame een optie die het onderzoeken waard is.   

 Ideeën / voorstellen Uit te voeren door:  

1 Zorg voor openbare toiletten in het winkelgebied.   

2 Maak van het winkelcentrum ook een informatiepunt voor relevante 
informatie over de buurt. Breng de Buurtbalie naar het winkelcentrum 
bijvoorbeeld door schermen te installeren. Toon daarop ook beelden 
over de geschiedenis van ons gebied. 

 

3 Ontwikkel de waterkant, zodat daar meer reuring komt, zonder dat dit  
het open karakter van het havengebied geweld aandoet.  

 

4 Laat de geschiedenis niet alleen zien in de parkeergarage, maar ook 
daarboven bijvoorbeeld op muren of hekken buiten of binnen in de 
hallen.   

 

5 Creëer infrastructuur in de binnenhallen voor ontmoeten en 
informatieoverdracht. Een tafel met stoelen i.p.v. een bank. Nodig 
instanties uit om daar open spreekuren te houden.  

 

6 Creëer meer hubs voor het halen en brengen van pakjes en 
boodschappen. 

 

7 Voeg meer planten(bakken) en bloemen toe.  
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T20 Zwemparadijs Oostelijk Havengebied – veilig, onstuimig, geregeld? 
 

 

Er is geen woongebied in Amsterdam dat zo omringd is door water als het OHG. Dat dat water door 

velen dankbaar wordt gebruikt om in te zwemmen is dan ook onvermijdelijk. Maar eigenlijk is het 

ook een chaos. Op een aantal plaatsen wordt wel gezwommen, maar is het eigenlijk verboden. Op 

sommige plaatsen Bogor-tuin is het bij mooi weer in de zomer zo druk dat het voor de omgeving 

onleefbaar is. Alle reden om er in de buurt eens de koppen bij elkaar te steken. Vandaar een aparte 

tafel over het zwemmen in het OHG op de BuurtTop. Hieronder het verslag:  

Onze droom voor dit onderwerp: 

In 2025 zwemmen we veilig in het buitenwater van het OHG. We weten het meteen als het water 

niet veilig is. En is het Flevoparkbad nog open, we wonen er immers vlakbij.  

Daarnaast is er in de buurt iets leuks met water voor kleine kinderen. Bedriegertjes a la 

Haarlemmerplein. Op het Braziliëplein, Eesterplein of Azartplein of zo.   

Waar staan we nu op dit gebied?  

De huidige situatie is: 

Er wordt op diverse plekken in het OHG gezwommen maar het is verboden. Gevaren zijn de 

waterkwaliteit, de zuigkracht van schepen en de ondiepte. Sommige groepjes zwemmen samen, met 

lifesavers en app-groepjes. De zwemmers zijn redelijk tevreden, ze hoeven geen groot aangelegd 

bad. Zwemmers weten niet hoe ze op de hoogte kunnen worden gesteld van de kwaliteit van het 

zwemwater. Het Flevoparkbad is met sluiting bedreigd i.v.m. een nieuwe remise van de tram. 

Dus er moet nog wel wat gebeuren.  
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Stappen om van de huidige situatie naar de gewenste situatie in 2025 te komen, zijn: 

1. De zwemmers willen graag makkelijk kunnen uitvinden hoe de waterkwaliteit is 

2. De zwemmers willen leren van elkaar, hoe zwem je veilig in het OHG? 

3. De zwemmers willen op een makkelijke manier dingen melden aan de gemeente. 

4. We denken aan een infoavond in De Eester: veilig zwemmen in het OHG.  

Van welke initiatieven binnen of buiten Amsterdam kunnen we leren? Of waar kunnen we bij 

aanhaken?  

1. In grote steden als Berlijn, Kopenhagen, Londen en Parijs wordt ook in het buitenwater 

gezwommen. Wat kunnen we daarvan leren? 

2. Wat is het experiment bij het Marineterrein? Wat kunnen we daarvan leren?   

3. Wat komt er bij de Steltloper aan recreatiemogelijkheden? We weten het niet.. 

 

In de voorbereiding hebben een aantal mensen hun fantasie uitgeleefd op de mogelijkheid om een 

stads-strand-zwembad in het OHG te realiseren. Er was ook een mooie plaats voor bedacht: het 

einde van het Spoorwegbassin. De gesprekstafel over het zwemmen kon zeker waardering 

opbrengen voor de creativiteit, maar zag geen reden om de gedachtegang te volgen. Er kan immers 

al volop gezwommen worden in het OHG, dus waarom een aparte ruimte in het water afzonderen?  
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T21 Kunst en Cultuur in het Oostelijk Havengebied – nuttig en/of nodig? 
 

Bewoners van het OHG hebben een bovengemiddelde belangstelling voor kunst en cultuur. Er wonen 
veel kunst- en cultuurbeoefenaren in ons gebied. Acteurs, muzikanten, organisatoren, etc. Er gebeurt 
op dat terrein ook veel, vaak kleinschalig, laagdrempelig, op allerlei locaties (KHL, Kompaszaal, Lloyd, 
De Eester, etc). Men kent elkaar meestal wel, maar het staat ook allemaal best op zichzelf.  
Voor de cultuurmakers/kunstenaars uit de buurt is het best lastig om zichzelf als kleine speler te 
verkopen. Buurtbalie is een goed medium daarvoor, maar bereikt lang niet iedereen. Uit de enquête 
blijkt dat er wel behoefte is aan activiteiten op het terrein van kunst en cultuuruitingen. Reden om er 
op de BuurtTop een gesprekstafel aan te wijden.  
 

 
Onderwerp van deze tafel: 

Wat kan er gebeuren om culturele activiteiten beter voor het voetlicht te halen en 
waar nodig te stimuleren? 

 

 
Het leverde een geanimeerd gesprek op, dat zo concludeerden de aanwezigen wellicht op een wat 
grotere schaal herhaling verdient.  
 

 Ideeën / voorstellen Uit te voeren door:  

1 Er is behoefte aan een netwerk van organisaties en spelers om samen 
meer te bereiken. Kan Buurtcoöperatie daar een rol in spelen, of in 
het bijzonder De Eester? Een buurttop voor creatieve mensen? KHL 
wil daar samen met BC OHG aan werken.  

Buurtcoöperatie / 
KHL 

2 Een digitale muurkrant in de buurt om beter voor het voetlicht te 
brengen wat er allemaal is (bijvoorbeeld door te projecteren op een 
kale muur bij Brazilië?). In combinatie met Buurtbalie en ondersteunt 
door duurzame elektriciteit.  

Buurtbalie 

3 Het zou mooi zijn om een mobiel theater voor de buurt te creëren. 
Met bijvoorbeeld het publiek zittend op het schuine dak van de Piet 
Heintunnel.  

 

4 Of een klein mobielpodium op het plein bij Brazilië, met bijvoorbeeld 
kindervoorstellingen op de zaterdag. 

 

5 Suggestie: Meld onze buurt volgend jaar aan voor het Tulpenfestival. 
Bijvoorbeeld De Eester of Brazilië.  

 

 
Een aantal losse opmerkingen uit de discussie: 
- Nieuwe KHL timmert aan de weg en leg veel verbanden. Is ook graag een actieve speler in de buurt. 
Ze is op zoek naar nieuwe initiatieven en wil daar ook de handen voor uit de mouwen steken. Maar 
het moet financieel ook wel uit kunnen... Men zoekt daarom een basisfinanciering (gemeentelijke 
subsidie?) om culturele activiteiten te kunnen initiëren. Misschien hiervoor ook OHG-samenwerking 
tussen podia tot stand brengen.  
- Mezrab aan de Veemkade is kleinschalig en bijzonder.1 Een nieuw podium voor verhalenvertellers, 
concerten en dance.  
- Door herontwikkeling is steeds minder plek voor culturele broedplaatsen. Begrijpelijk maar wel 
jammer. Kan de Buurtcoöperatie daarin een rol spelen? Een buurtcentrum wellicht? 
 

                                                             
1 https://mezrab.nl/ 
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Naast culturele uitingen en activiteiten sprak men aan deze BuurtTop-tafel ook over het thema kunst 
in de openbare ruimte (zie ook tafel 8). Dat leverde onder meer de volgende behartenswaardige 
opmerkingen op: 
 
- Aandacht voor onderhoud! Kunst in de openbare ruimte moet wel onderhouden worden. 
Voorbeeld: Perron Oost (inclusief de treinwagon) is aan het verleppen, als je niet oppast. Het Mien 
Ruys-plantsoen ligt er ook belabberd bij (dat verdient meer en biedt kansen!). 
- Advies: trek samen op met kunstenaar als er toch iets in de openbare ruimte moet gebeuren, bij 
onderhoud of inrichting bijvoorbeeld. Of als er ergens zonnepanelen geplaatst gaan worden kun je 
dat wellicht op een creatieve manier doen? 
- Vraag: er schijnt uit een grijs verleden een potje bij de gemeente zijn voor kunst in OHG? 
- Optie: kan OHG profiteren als Amsterdam 750 jaar bestaat, van de Biennale door een tijdelijke 
tentoonstelling van kunst op het water te realiseren? Is er in het kader van Sail in 2020 of 2025 nog 
iets bijzonders/blijvends te realiseren? 
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Intermezzo  

 
Er zijn veel onderwerpen tijdens de voorbereiding van de BuurtTop geopperd om te bespreken. 
Een daarvan was de wens van veel ouders met kinderen om eens goed in gesprek te gaan over de 
speelvoorzieningen in de buurt. Daarvoor is ook het nodige voorwerk gerealiseerd. Toch is het 
onderwerp uiteindelijk niet tijdens de BuurtTop niet verder door geëxerceerd. Niet omdat het niet 
belangrijk is, maar omdat de belangrijkste doelgroep, ouders met kinderen, niet in die mate 
aanwezig was om een goed gesprek te beginnen. Besloten werd om dat op een later moment 
meer doelgericht en specifiek te proberen.  
 
Een paar basisgegevens. Het OHG kent weinig tuinen, dus moeten kinderen buiten spelen in 
openbare ruimte. De regel daarbij is dat kinderen van 0-6 jaar dicht bij huis moeten kunnen 
spelen, speelplekken voor 6-12 mogen iets verder weg liggen, die voor 12-18 jaar kunnen nog 
verder weg liggen. De Jantje Beton-norm: 3% van de openbare ruimte moet ingericht worden voor 
spelen. Aantal kinderen in OHG in 2017: 0-3: 726; 4-12: 1641; 13-17: 1016 
 
In dit verslag memoreren we daarom de belangrijkste punten die uit de voorbereiding naar voren 
kwamen. Uit de Buurtenquête en huiskamergesprekken kwamen de volgende algemene 
opmerkingen naar voren:   

• Volgens de respondenten zijn veel speelplekken in het Oostelijk Havengebied slecht 
onderhouden, gedateerd en vies. Veel speelruimtes worden niet goed schoongemaakt en 
respondenten hebben het idee dat er weinig met hun meldingen wordt gedaan. Ook is er 
overlast van hondenpoep op grasveldjes waar kinderen graag spelen. 

• De speelplekken in dit gebied worden door respondenten vaak ‘stalig’ en ‘stenig’ 
genoemd. Er is weinig groen, veel betegeling en de speeltoestellen zijn vaak van staal.  

• Er is meer behoefte aan groen in het Oostelijk Havengebied. In het gebied is veel beton en 
betegeling en speeltoestellen zijn vaak van staal. Kinderen vinden het leuk om door bosjes 
en rafelrandjes te struinen en er zou meer gras aangelegd kunnen worden, bijvoorbeeld 
op Borneo rond de voetbalkooi en rond het grote ‘schuine’ gebouw.  

• De speeltoestellen mogen ook groener en duurzamer. Er is behoefte aan meer natuurlijke 
materialen. Bomen om in te klimmen, boomstammen om op te klauteren en gras om op te 
spelen. Speeltuin Jeugdland en de speeltuin op het Makassarplein zijn speelruimtes waar 
respondenten enthousiast over 
zijn.  

 
Betrokken ouders hebben suggesties en 
opmerkingen geplaatst bij vrijwel alle 
speelplekken in de buurt. 
Geïnteresseerden kunnen die nalezen in 
het powerpoint-presentatie 
Droomspeeltuinen die op de site van de 
Buurtcoöperatie bij de documenten van 
de BuurtTop is gevoegd.  Daar kunnen 
OHG’ers die belangstelling hebben om 
hierover door te praten zich ook 
melden.  
 

In de afbeelding een aantal Amsterdamse speeltuinen die als voorbeeld kunnen dienen om de 
speeltuinen in het OHG te verbeteren.  

 

22 Droomspeeltuinen – hoe ziet de ideale speeltuin eruit?  




