Verslag 1e buurtbijeenkomst meergeneratieplein Goudestein, donderdag 6 februari 2020
Aanleiding:
In Buitenveldert wonen naast een grote groep ouderen, ook een grote groep internationals en
gezinnen met tieners. In de wijk wordt veel georganiseerd voor ouderen, maar voor de andere
groepen is er weinig aanbod. Daarnaast geven veel ouderen aan dat ze ook graag meer in contact
willen komen met andere generaties. Gebaseerd op het idee van een meergeneratiehuis uit Berlijn, is
uiteindelijk het idee ontstaan om het speelplein Goudestein om te toveren naar een
meergeneratieplein, waar alle generaties zich welkom voelen en een ontmoetingsplek vormt voor
iedereen.
Om dit plan te gaan realiseren zijn er 500 huishoudens uit de directe omgeving van Goudestein
uitgenodigd om naar de 1e buurtbijeenkomst te komen. Daarnaast is de uitnodiging ook verspreid via
Next Door, Facebook en Whats app.
Uiteindelijk kwamen 23 geïnteresseerden op donderdag 6 februari naar het beheerdershuisje op
Goudestein. Het mooie van deze bijeenkomst was dat er al veel generaties aanwezig waren bij deze
avond; ouderen, internationals en jong/volwassenen uit de hele buurt.
De avond zelf:
Na een inleiding over de aanleiding van de bijeenkomst si er gezamenlijk gesproken over de plannen.
De reacties waren over het algemeen enthousiast. Iedereen was het erover eens dat het plein een
stuk groener zou moeten worden en dat het leuk zou zijn als het toegankelijker zou worden voor
meerdere generaties. Wel waren er vragen over de manier waarop alles gefinancierd gaat worden,
wie het hele project gaat aansturen, hoe het verder gaat als Reza met pensioen gaat en hoe we dan
het plein schoon gaan houden.
Niet al deze vragen konden direct worden beantwoord, maar het voorstel is nu om het hele project
op te gaan knippen in een aantal kleine projecten. Voor elk project gaan we op zoek naar een aantal
mensen die het deelproject verder in detail wil gaan uitwerken, samen een aanvraag willen gaan
doen voor een buurtinitiatief en het realiseren van het deelplan. Hester Siegers gaat de
deelprojecten uitwerken, mensen voor de deelprojecten werven en deze groepen aansturen. Door
de buurtbewoners bij deze deelprojecten te betrekken gaan deze mensen zich hopelijk ook eigenaar
voelen van dit project en gaan er groepen ontstaan die samen de deelprojecten willen onderhouden
als het eenmaal is gerealiseerd.
Daarnaast zijn er ook een aantal plekken in Amsterdam en omgeving benoemd die als inspiratie
kunnen dienen voor Goudestein. Het plan is om met de groepen van de deelprojecten, een aantal
van deze inspiratieplekken te gaan bezoeken.
Ook is er een ander project die samen de Buitenveldert tuinen hebben opgezet die hebben
aangeboden hun expertise, stekjes en zaden met ons te delen.
Als laatste is er vaak benoemd dat er te weinig verlichting is op het terrein, dat soms ook het
aantrekkelijk maakt voor jongeren om avonds op het terrein te zijn en dingen stuk te maken. En er is
een aantal keer benoemd dat het hek om het terrein heen het de indruk geeft een gevangenis te zijn
en niet heel uitnodigend. Voorstel is om dit hek lager te maken en er planten tegenaan te zetten om
het vriendelijker en meer uitnodigend te maken.

Uiteindelijk is de groep opgesplitst in 4 groepen van 5 a 6 bewoners. Elke groep heeft een heel
eenvoudig plattegrons van Goudestein gekregen en samen zijn ze gaan nadenken hoe ze Goudestein
zouden willen inrichten als een groen ontmoetingspunt voor iedereen. Dit is er uiteindelijk
uitgekomen:
Groep 1:

Toelichting:
-

-

-

-

1+ 2: Rechts naast het beheerdershuisje willen ze graag een kruidentuin, daar staan nu
schommels, maar die staan ook al aan de andere kant van het huisje, dus deze zouden dan
vervangen kunnen worden voor een moestuin.
3 + 4: Achter het beheerdershuisje en achter het hek is een best groot terrein met gras en
bomen. De wens is om dit terrein ook bij het plein te gaan betrekken en dit terrein te
verhogen en er een natuurlijk speelterrein van te maken.
5: Links onder willen ze een water element, als voorbeeld hebben ze een foto gekozen waar
door uitgeholde boomstammen water gepompt kan worden en dit zou je kunnen
combineren met een zandbak eronder. Daarnaast ook een wilgenhut, klimboom en
klimheuvel.
6. Betere verlichting rondom het beheerdershuisje. Dit zou ook in verschillende kleuren
kunnen om het gezelliger te maken.
7. Het voetbalveld moet blijven, maar wel kleiner en groen en een hoog hek eromheen om te
voorkomen dat de ballen de verkeerde kant op gaan..
8. Naast het voetbalveld moet een heuvel komen met gras en bloemen, waar mensen op
kunnen zitten/liggen en een picknicktafel/bbq erop.

Groep 2:

Toelichting:
-

Rechts boven komt er een tipitent gemaakt van wilgentenen en klimop.
Op de zwarte stippen worden vogelkastjes opgehangen.
Het beheerdershuisje krijgt links en rechts een groene wand.
Voor het beheerdershuisje een zithoek en midden onder bij de andere ingang van het plein.
Overal worden diverse planten en bloemen geplant die makkelijk zijn in onderhoud, mooie
bloemen geven en kindvriendelijk zijn.
Linksboven komt een huisje om kinderen in voor te lezen
Er komt een pad rondom een rozentuin met pergola. Dit pad is ook geschikt voor
slechtzienden en mensen met een rolstoel.
Er komen twee moestuinen. Links voor de kinderen en rechts voor volwassenen
Er komt een fontein waar uit gedronken kan worden.

Groep 3:

Toelichting:
-

-

-

Vanuit dit perspectief komt links van het huisje de moestuin en aan het beheerdershuisje
worden regentonnen geplaatst zodat de planten hiermee voldoende water gegeven kunnen
worden.
Voor en rechts komt een schaduwdoek aan het huisje zodat er meer schaduwplekken zijn
waar mensen kunnen zitten en kinderen uit de zon kunnen spelen. Hieronder worden ook
bankjes geplaatst.
Tegen het gebouw aan komen klimplanten om het er wat vriendelijker uit te laten zien en op
het dak worden mossen geplaats voor meer biodiversiteit en ook voor een betere isolatie.
Naast de moestuin komt een pluktuin waar bloemen geplukt kunnen worden en waar meer
insecten plezier van kunnen hebben.
Rechts boven komt een jeu de boulesbaan.
Het voetbalveld wordt kleiner en groener met een hoog hek eromheen zodat de ballen niet
de verkeerde kant op gaat.
Rondom het hek komen meer bomen en struiken en de hekken worden vervangen door
hekken die wat vriendelijker ogen.
Over de speeltuin verdeeld komen meer waterpunten.
De zandbak wordt vergroot
Er komen groenere speeltoestellen in, zoals uitgeholde boomstammen met een waterpomp,
een wilgentunnel en een tunnel met glijbaan en klimboom.

Groep 4:

Toelichting:
-

-

-

Vanuit dit perspectief komt links van het beheerdershuisje een jeu de boulesbaan en een
bankje.
Het voetbalveld wordt kleiner en er kunnen meerdere sporten worden uitgeoefend en het
veld wordt groen. Om dit sportveld komt een atletiekbaan in de kleur rood.
Voor het beheerdershuisje komt een podium waar kinderen en volwassenen kunnen
optreden. Rondom dit podium komen bankjes en lage muurtjes waar kinderen op kunnen
klimmen.
Er komen meer bomen en planten voor schaduw en diverse bankjes om te zitten.
Rechts boven komt het moes en kruidentuingedeelte met een pad erdoorheen en een kas
om planten te kweken etc.
Rechtsonder komt een natuurspeeltuin met heuvels, een waterpomp, watergeultjes,
boomstammen, klimgebeuren, een speelhuisje, zand, wilgentenenhuisje, glijbaan en
schommels.
In de toekomst wil deze groep graag de rechterkant van het plein uitbreiden.
De hele linkerkant en ook aansluitend boven en onder komen gemengde gekleurde bloemen
en vlinderstruiken.

