
UITNODIGING ONTWERPWORKSHOP HAVEN-STAD AMSTERDAM 2050 

 

Op 20 februari 2018  vindt tijdens de  Rebel Cities Conferentie in Paradiso een workshop plaats waarin Amsterdammers op basis van hun 

diepste wensen een plan maken voor een nieuwe uitbreiding van de stad: Havenwijk Amsterdam. 

De nieuwe wijk is 1900 hectare groot. Dat is 10% van het Amsterdamse grondgebied zonder de haven, tweemaal de omvang van het 

Amsterdamse Bos en iets meer dan zes keer zo groot als de huidige oppervlakte van IJburg. 

 

De grond in het westelijk havengebied komt vrij doordat veel van de huidige bedrijvigheid in de haven in de digitale en circulaire economie 

niet langer relevant bestemd is. De behoefte aan fossiele brandstoffen droogt op, de circulaire economie zorgt voor veel minder aanbod 

van grondstoffen en afval. De bedrijven die overblijven zullen verhuizen naar industrieterreinen langs de A4 en de A1. Haven-Stad  

Amsterdam zal rond 2050 voltooid zal zijn. De voorbereidingen voor de bouwplannen zijn al in volle gang. Bij Arcam (Architectuur Centrum 

Amsterdam) is de nieuwe wijk al opgenomen in de maquette van Amsterdam. 

 

Waarom deze workshop? 

Als inwoners van Amsterdam zijn we de afgelopen jaren verschillende malen onaangenaam verrast door besluiten van de gemeente over 

de inrichting en het gebruik van de stad. De inwoners van het centrum maken zich bijvoorbeeld zorgen over de grote hoeveel nutella-, 

wafel- en macaroniwinkels. De inwoners van Tuinwijk bij het Muiderpoortstation werden geconfronteerd met ingrijpende plannen voor het 

gebied rond het Muiderpoortstation. Initiatieven als FAIRCity verzetten zich tegen het vastgoedbeleid van de gemeente, dat de komende 

jaren een groot aantal markante panden met een maatschappelijke en culturele functie verkoopt. Bestemmingen als short-stay, bed & 

breakfast, conceptstore of cupcakewinkel worden hiervoor als alternatief toegestaan. Dus nog meer en vluchtiger consumeren… Wat 

betekent dit voor de kwaliteit van de stad?  

 

Wil je ook verder gaan dan klagen over de drukte in de binnenstad? Zet je energie en ideen dan positief in en laten we de discussie over de 

toekomst van de stad opengooien. Het is tijd voor vergezichten! We kunnen de planning van de stad niet overlaten aan bestuurders en 

projectontwikkelaars, dus laten we onze collectieve verbeelding  vorm gaan geven. Laten we leren van de Bijlmer, IJburg en de 

Houthavens. Waar hebben wij als bewoners en gebruikers van de stad eigenlijk behoefte aan? 

 

De workshop wordt begeleid door Marthijn Pool, architect en oprichter van Space&Matter, ontwikkelaar van o.a. De Ceuvel, en Emilie 

Randoe, oprichter van Veranderlab en o.a. oud bestuurder van Ruigoord. 

 

Aanmelden? 

We zoeken mensen die zich betrokken voelen bij Amsterdam en het leuk vinden om samen een plan te maken voor de nieuwe wijk. Er is 

ruimte voor vijftig deelnemers.  De workshop vindt plaats op 20 februari 2018 van 14.00 tot 17.00 in Paradiso Amsterdam.  De resultaten 

van de workshops worden ’s avonds gepresenteerd tijdens de eerste Rebel City conferentie in Amsterdam om 20.00. Zie 

https://www.paradiso.nl/nl/programma/rebel-cities/26528/ 

 

Heb je zelf interesse of ken je iemand voor wie deze workshop interessant is? Stuur deze uitnodiging dan gerust door. Aanmelden kan bij 

erandoe@veranderlab.nl 

 

https://www.paradiso.nl/nl/programma/rebel-cities/26528/
mailto:erandoe@veranderlab.nl

