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INLEIDING

Op dinsdag 27 november 2018 heeft een ontwerpbijeenkomst over groenblauwe straten plaats
gevonden in de Openbare Basisschool De Corantijn. De casus iwas de Corantijnstraat.
Aan de ontwerpbijeenkomst hebben bewoners van de Corantijnstraat en andere straten van de
Westindische buurt deelgenomen. Na een plenaire inleiding door Dineke Huizenga van Westindische
buurt in transitie (WIBIT) en Hiltrud Pötz van atelier GROENBLAUW, is er in drie groepen aan de casus
gewerkt volgens de indeling van de straat: het oostelijke deel naast de Postjeskade, het middelste
deel van de straat, en het westelijke deel van de Corantijnstraat met het schoolplein.
Inhoud van dit verslag
Dit is een beknopt verslag van de ontwerpbijeenkomst waarin twee schetsvarianten voor de
Corantijnstraat zijn opgenomen: ‘schetsvariant basis’ en ‘schetsvariant uitgebreid’. Dit omdat er
tijdens de ontwerpbijeenkomst twee gewenste richtingen zijn: een deel van de deelnemers wil de
bestaande situatie behouden en verbeteren en een ander deel van de deelnemers geeft de voorkeur
aan een vrijere inrichting met een maximale vergroening van de Corantijnstraat.
Het doel van de ontwerpbijeenkomst
Binnenkort staat de herinrichting van de Corantijnstraat op de agenda van de gemeente Amsterdam.
Het doel van de ontwerpbijeenkomst is om de wensen van bewoners in kaart te brengen en deze
te visualiseren in schetsvarianten. Deze kunnen daarna worden aangeboden als startpunt voor de
ontwikkeling van de Corantijnstraat in samenwerking met de gemeente Amsterdam.
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VERSLAG ONTWERPBIJEENKOMST

Het oostelijk deel van de Corantijnstraat
Wensen van bewoners:

Het middelste deel van Corantijnstraat
Wensen van bewoners:

Het schoolplein van de Corantijnstraat
Er zijn drie aandachtspunten:

•
•
•

•
•
•

1.
2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Minder verharding;
De bloesembomen in de groenstroken moeten blijven;
Aan de zuidelijke kant kunnen de parkeerplaatsen weg; aan de
noordkant van de straat kan de mogelijkheid voor parkeren blijven;
ook de parkeerplekken voor artsen en minder validen blijven, in
totaal zijn er dan ongeveer 9 parkeerplaatsen die behouden blijven;
De straat wordt dan een leefstraat en woonstraat waar de auto ‘te
gast’ is;
Op het kruispunt (Corantijnstraat en Van Walbeeckstraat) kan een
fruitplein worden gecreëerd dat bestaat uit o.a. fruitbomen en
beplante boomspiegels;
Op het fruitplein kan de biodiversiteit worden verbeterd door
plekken te creëren waar vogels, bijen, hommels en vleermuizen
kunnen verblijven (eten en nestelen);
Een zitje in de straat waar men zonder geluidsoverlast kan genieten
en uitrusten;
Een fontein op het fruitplein zorgt voor verkoeling en is een
speelelement voor de kinderen;
Afvalcontainers in de straat kunnen worden verborgen achter een
groene facade;
Een meanderende afwatering; een meanderend trottoir in
combinatie met parallelle open goten creëert kabbelende
stroompjes langs het pad wanneer het regent;
De Postjeswetering kan een zwemplek worden waar de
meanderende goot naar toe gaat;
Geveltuinen kunnen worden gestimuleerd; grotere of gedeelde
geveltuinen kunnen door bewoners worden onderhouden;
bijvoorbeeld door afwisselend hun naam in de maandagenda
(krijtbord in de tuin) te zetten;
De gele stoepbanden op het trottoir moeten weg; in plaats daarvan
kan er een naar de straat aflopende stoep komen;
Waterdoorlatende tegels in het trottoir zorgen voor meer infiltratie;
Verticale tuinen bieden meer groen in de straat;
Een wadi in de groenstrook kan wateroverlast voorkomen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor overlast van de vele geparkeerde fietsen;
Aandacht voor overlast van ratten in struiken;
De bloesembomen in de groenstrook moeten blijven omdat deze erg
mooi zijn;
Onder de bloesembomen zitten struiken die niet regelmatig
gesnoeid worden; hier zou andere beplanting kunnen komen;
De groenstrook zou kunnen worden verlengd om als waterberging
gebruikt te worden, dat verbetert ook de biodiversiteit;
De oostelijke zijde van het schoolplein zou als inspirerende plek
kunnen worden ingericht, met water of kunst;
Een buurtpicknick introduceren;
De parkeergelegenheden zouden moeten blijven zoals ze zijn;
De slecht onderhouden plantenbakken op het trottoir moeten weg;
hiervoor kunnen perkjes met bloemen in de plaats komen; een
aantal bewoners wil meewerken met het beheren ervan;
Er moet meer ruimte komen voor het parkeren van de fiets; je moet
eromheen kunnen lopen, zodat je je fiets goed op slot kunt doen;
Fietsen zouden eventueel kunnen worden geplaatst op
parkeervakken, wanneer er minder parkeren nodig is;
Fietsen kunnen verticaal gestapeld worden en mooi verborgen door
groen;
Honden moeten een eigen plek krijgen om hun behoefte te doen;
Er moeten grote boomspiegels komen, om te beplanten.

3.

Er is te veel verharding (tegels);
Er zijn te veel fietsen geparkeerd die de doorgang langs het
plein blokkeren;
De overgang van plein naar Corantijnstraat is rommelig en
slecht toegankelijk;

Wensen van bewoners:
• Het voetbalveld moet blijven maar kan groener gemaakt worden
door een haag of klimop langs de omheining te plaatsen;
• Klimbomen op het schoolplein als speelelement voor de kinderen;
• Meer leuke verstopplekken voor kinderen;
• Banken rondom de bomen moet meer naar elkaar gericht zijn, voor
meer onderling contact.
• Er moeten activiteiten kunnen plaatsvinden op het schoolplein;
• Amfitheater; niveau verschillen, zitten, klimmen,
optredens,afwatering;
• Waterelementen toevoegen, met mos, keien,
heuvelachtig;
• Regenwateropvang;
• Het stallen van fietsen kan mogelijk worden door gebruik te maken
van:
• de plek bij de gymzaal; hiervoor is toegang nodig, mogelijk
met sleutelkaarten voor bewoners;
• de ongebruikte ruimte aan de oostzijde van de school
(langs de muur);
• de ruimte naast het transformatorhuis; dit is niet handig
als er een amfitheater komt;
• een ondergrondse fietsgarage;
• Om de snelheid van auto’s voor het schoolplein af te remmen
zou er een bocht of drempel in de Curaçaostraat kunnen worden
aangelegd;
• Er zijn twee zieke bomen op het schoolplein, die worden vervangen;
het gekapte hout kan worden hergebruikt voor speeltoestellen op
het plein;
• Er kan meer groen aan de voorgevel van het schoolgebouw komen;
• Meer speeltoestellen; schommelen, klimmen en glijden is belangrijk
voor kinderen; natuurlijke uitstraling door bijvoorbeeld houten
speeltoestellen.
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SCHETSVARIANT BASIS
1

2

Rietzuivering, zitplek en natuurzwembad in
de Postjeswetering

3

‘s Zomers zwemmen in de Postjeswetering

4

Zitplek opgenomen in een smalle groenstrook

Beplante boomspiegels verrijken het straatbeeld en
de biodiversiteit

5

Waar mogelijk worden de woningen voorzien
van geveltuintjes voor een groener straatbeeld

6

7

Voorbeeld van een hoogwaardige, meer esthetische
groeninvulling

8

Door wilde planten, bloemen en kruiden en
bijvoorbeeld een insectenhotel op te nemen in de
groenstrook wordt bijgedragen aan een verhoging
van de biodiversiteit in de wijk

9
6

7

13

Fietsnietjes geven een minder rommelig
beeld in de straat en kunnen makkelijk op
verschillende plekken en in verschillende
hoeveelheden worden toegepast

16

8

3

10

4

14

11

15

12

5

Doorsnede A

1

2

Doorsnede A

1000

3000

6000

1100

1800

3300

1800

200

1700

1700

woning

geveltuintjes

voetpad

grote beplante
boomspiegels

parkeerstrook

rijbaan

parkeerstrook

uitstapstrook

groenzone
fungeert
als waterberging

groenzone met
wisselende
invulling
(bouwstenen)
profiel als
bestaand

voetpad

geveltuintjes

woning

Schetsvariant Basis Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat

900

22540

doorsnede A
Meanderende waterstroompjes opgenomen in
de stoep

9

6

Begroeide hekwerken van de voetbalkooi geven
zowel het schoolplein als de omgeving een
groene uitstraling
10

VERSLAG ONTWERPBIJEENKOMST CORANTIJNSTRAAT 27 NOVEMBER 2018

Beplante groenstroken in de voetgangerszone
naast het schoolplein

11

Bovengrondse afvoer van water door gootjes
biedt mogelijkheid tot spelen en leren

12

Waterpomp die door de kinderen bediend
kan worden is een onmisbaar element in een
natuurspeelplein
13

Vaak zijn de simpele elementen al geweldige
speeltoestellen.

14

Speelheuvel met natuurspeelplaats waarin een
amfitheatertje is opgenomen

15

Een klein amfitheater kan behalve als
zitplek in de pauze ook gebruikt worden als
buitenlokaal
16

SCHETSVARIANT BASIS - CORANTIJNSTRAAT OOST
Groenstroken kunnen dienst doen
als waterberging/infiltratiezones
Door zitjes en andere functies op te
nemen in de groenstrook kan deze
ook daadwerkelijk voor de buurt
worden gebruikt als ontmoetingsen verblijfplaats

Binnen het bestaande profiel kan
gezocht worden naar een meer
hoogwaardiger invulling van de
groenstroken met o.a. zitjes, bloemen,
en bomen.

Geveltuintjes en waar mogelijk groene gevels

Fietsenstalling opnemen in
groenstrook

Haag

Geveltuintjes en waar mogelijk groene gevels

Fietsnietjes geven een opgeruimder beeld in de straat
en kunnen makkelijk op verschillende plekken en in
verschillende hoeveelheden worden toegepast
Natuurzwembad in de
Postjeswetering

Geveltuintjes en
waar mogelijk
groene gevels

Beplante boomspiegels verrijken het
straatbeeld en de biodiversiteit

2,5m

Schetsvariant Basis Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat - Oost

5m

7,5m

10m
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SCHETSVARIANT BASIS - CORANTIJNSTRAAT MIDDEN
Fietsnietjes geven een opgeruimder
beeld in de straat en kunnen
makkelijk op verschillende plekken en
in verschillende hoeveelheden worden
toegepast

Binnen het bestaande profiel
kan worden gezocht naar een
hoogwaardigere invulling van de
groenstroken met o.a. zitjes, bloemen,
en bomen

Groenstroken kunnen dienstdoen als
waterberging/infiltratiezones

Groenstrook uitbreiden om
containers aan het zicht te
onttrekken

Bestaande groenstrook

Tafeltennistafel
Hier geen fietsen maar
een zitje

Maximaliseren boomspiegels

Geveltuintjes en
waar mogelijk
groene gevels

Beplante boomspiegels verrijken het
straatbeeld en de biodiversiteit

2,5m
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Schetsvariant Basis Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat - Midden
VERSLAG ONTWERPBIJEENKOMST CORANTIJNSTRAAT 27 NOVEMBER 2018

5m

7,5m

10m

SCHETSVARIANT BASIS - CORANTIJNSTRAAT WEST (SCHOOLPLEIN)
Fietsnietjes geven opgeruimder beeld
in de straat en kunnen makkelijk
op verschillende plekken en in
verschillende hoeveelheden worden
toegepast

Meanderende waterstroompjes
opgenomen in de verharding

Amfitheatertje kan
gebruikt worden als
zitplek in de pauze en
als buitenlokaal

Verhoogde plantenbakken met zitrand
voorzien van kruiden
en bloemen

Waterpomp die door
de kinderen bediend
kan worden in een
natuurspeelplein

Fietsenstalling
voor de school

Speelheuvel met
klimbomen geeft
aanleiding tot spelen en
ontdekken

Robuuste
picknicktafels

Uitbreiden zitjes rond
bomen. Meer tegenover
elkaar zitten

Meanderende
watergootjes

Containers uit
het zicht door
vaste haag

Amfitheater
Heuveltje met
waterpomp

Fietsenstalling naast
electriciteitshuisje
achter haag

Tafeltennistafel
Hier geen fietsen maar
een zitje

Natuurlijke
speelplaats
Hekwerk rondom
voetbalveld laten
begroeien

Voetpad met groene zones en waar mogelijk geveltuintjes en groene gevels
Let op: snelheid
beperken

Fietsenstalling
voor de
muziekschool

Doorgang naar binnenterrein
gymlokaal, eventueel stallen
fietsen bewoners? (sleutel)

Natuurspeelplein met
houten en natuurlijke
speel elementen.
Hier hebben kinderen
hun eigen speelobject
ontworpen

Vaak zijn de
simpele elementen
al geweldige
speeltoestellen

Geveltuintjes en
waar mogelijk
groene gevels

Begroeide hekwerken van de
voetbalkooi geven zowel het schoolplein
als de omgeving een groene uitstraling

Beplante groenstroken in de
voetgangerszone naast het schoolplein

2,5m

Schetsvariant Basis Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat - West (schoolplein)

5m

7,5m

10m
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SCHETSVARIANT UITGEBREID
1

2

Rietzuivering, zitplek en natuurzwembad in
de Postjeswetering

3

‘s Zomers zwemmen in de Postjeswetering

4

Voorbeeld van een hoogwaardige, meer
esthetische groeninvulling

Zitplek opgenomen in de groenstrook

5

6

Groenstrook met afwisseling verhard onverhard
oppervlak. Groenstrook als ontmoetingsplek

7
4

3

7

Moestuin opgenomen in de groenstrook

Slingerend pad langs woningen met kleine
voortuintjes

8

12

8

5

8

6

10

13

Zitplekken opgenomen in de groenzone

16
14

15

11

9

Doorsnede B

1

2

Doorsnede B

3150

1800

6000

2000

3300

1800

woning

geveltuintjes

voetpad

verspringende
groenzone

parkeerstrook

rijbaan

wadi infiltratiezone
i.p.v parkeerplek

Fruitboom

groenzone met
wisselende
invulling
(bouwstenen)

meanderend
voetpad

groene voortuin
met toegangen
tot woningen

woning

Schetsvariant Uitgebreid Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat

4500

22540

doorsnede B
Voorbeeld van een groene stoep. Speelse
groenvakken en boomspiegels onstaan door
tegels te verwijderen
9

10

Voetbalkooi vergroenen door begroeiing van
klimplanten

10
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Meanderende waterstroompjes opgenomen in
de stoep

11

Natuurspeelplein met houten en natuurlijke
speel elementen

12

Speelheuvel met klimbomen geeft aanleiding
tot spelen en ontdekken

13

Vaak zijn de simpele elementen al geweldige
speeltoestellen.

14

Waterplein, water blijft een fascinerend
speelelement

15

Een klein amfitheater kan behalve als
zitplek in de pauze ook gebruikt worden als
buitenlokaal
16

SCHETSVARIANT UITGEBREID - CORANTIJNSTRAAT OOST
Groenstroken kunnen
dienstdoen als waterberging/
infiltratiezones

Binnen het bestaande profiel kan gezocht
worden naar een meer hoogwaardiger invulling
van de groenstroken met o.a. zitjes, bloemen, en
bomen.
Indeling met bouwstenen voor vergroening

Samen je eigen
groente verbouwen

Door zitjes en andere functies
op te nemen in de groenstrook
kunnen deze daadwerkelijk
voor de buurt gebruikt
worden als ontmoetings- en
verblijfplaats

Opnemen
biodiversiteit
verhogende
elementen zoals
een insectenhotel,
zwaluwnest- en
vleermuiskasten

Geveltuintjes en waar mogelijk groene gevels

Fietsenstalling opnemen in
groenstrook

Haag

Bloemen en
kruiden verhogen
de biodiversiteit

Behouden bestaande bomen!

Door een aantal parkeerplaatsen op te geven wordt het
mogelijk een grotere groenzone te creëren
Waar mogelijk
bomen toevoegen, Door
fruitbomen te planten
creëren we een fruitplein
in straat

Natuurzwembad in de
Postjeswetering

Voorbeeld van een ‘groene‘ stoep. Speelse
groenvakken en boomspiegels onstaan door
tegels te verwijderen

Fietsnietjes geven een opgeruimder
beeld in de straat en kunnen
makkelijk op verschillende plekken en
in verschillende hoeveelheden worden
toegepast

Fruitbomen verrijken het straatbeeld
ook met hun bloesems in het voorjaar

Geveltuintjes met waar mogelijk
groene gevels

Schetsvariant Uitgebreid Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat - Oost

2,5m

5m

7,5m

10m
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SCHETSVARIANT UITGEBREID - CORANTIJNSTRAAT MIDDEN
Overdekte fietsenstalling
hout met groendakje
opgenomen in groenzone

Binnen het bestaande profiel kan
gezocht worden naar een meer
hoogwaardiger invulling van de
groenstroken met o.a. zitjes, bloemen,
en bomen.

Speelplekken voor kinderen en
volwassenenen

beperkte fiestenstalling voor bewoners
dmv fietsnietjes

Containers uit zicht door
haag en fietsenstalling

Slingerend voetpad

Speelgelegenheid
Nieuwe boom met bank

Tafeltennistafel
Hier geen fietsen maar
een zitje

Containers verplaatsen
naar groenstrook

‘Groene’ stoep

Voorbeeld van een ‘groene‘ stoep. Speelse
groenvakken en boomspiegels onstaan door
tegels te verwijderen

Fietsnietjes geven een opgeruimder
beeld in de straat en kunnen
makkelijk op verschillende plekken en
in verschillende hoeveelheden worden
toegepast
Geveltuintjes met waar mogelijk
groene gevels

2,5m
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5m

7,5m

10m

SCHETSVARIANT UITGEBREID - CORANTIJNSTRAAT WEST (SCHOOLPLEIN)
Amfitheater kan
gebruikt worden als
zitplek in de pauze en
als buitenlokaal

Meanderende waterstroompjes
opgenomen in de verharding
Fietsnietjes geven een opgeruimder
beeld in de straat en kunnen
makkelijk op verschillende plekken en
in verschillende hoeveelheden worden
toegepast
Waterpomp die door
de kinderen bediend
kan worden in een
natuurspeelplein

Verhoogde plantenbakken met zitrand
voorzien van kruiden
en bloemen

Houten
fietsenstalling
voor de school
voorzien van
mos-sedum dak

Uitbreiden van zitjes
rond bomen. Meer
tegenover elkaar zitten

Speelheuvel met
klimbomen geeft
aanleiding tot spelen en
ontdekken

Robuuste
picknicktafels

Meanderende
watergootjes
Amfitheater
Containers
verplaatsen
naar
groenstrook

Heuveltje met
waterpomp

Fietsenstalling naast
transformatorhuisje
achter haag

Tafeltennistafel
Hier geen fietsen maar
een zitje

Natuurlijke
speelplaats
Hekwerk rondom
voetbalveld laten
begroeien

Slingerend voetpad met groene zones en waar mogelijk groene gevels
Fietsenstalling
voor de
muziekschool
Klimbomen
Doorgang naar binnenterrein
gymlokaal, eventueel stallen
fietsen bewoners? (sleutel)

Vaak zijn de simpele
elementen al geweldige
speeltoestellen.

Houten speelelementen,
huisjes, glijbaan, schommels
Begroeide hekwerken van de
voetbalkooi geven zowel het schoolplein
als de omgeving een groene uitstraling

Beplante groenstroken en slingerend
voetpad naast het schoolplein

2,5m

Schetsvariant Uitgebreid Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat - West (Schoolplein)

5m

7,5m

10m
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COLOFON

Verslag ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat
December 2018
De ontwerpbijeenkomst heeft plaatsgevonden op initiatief van bewoners
van de Westindische buurt in Amsterdam West. Het is georganiseerd door de
bewonersorganisatie Westindische buurt in transitie (WIBIT).

www.westindischebuurtintransitie.nl
In samenwerking met Atelier GROENBLAUW.
Het verslag en de tekeningen zijn gemaakt door:

Met financiële steun van stadsdeel West.

Dit verslag is alleen voor intern gebruik in verband met beeldrechten.
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