
De aftrap
Datum:                30 januari 2023
Tijd:                      19.00 – 22.00 uur
Locatie:               Broedplaats Contact, 
                           Contactweg 47 Amsterdam

Het atelier is toegankelijk voor iedereen.

Waarden & kwaliteiten Haven-Stad Zuid
Het eerste Atelier staat in het teken van de 
waarden en kwaliteiten in de deelgebieden en 
aangrenzende buurten aan de zuidkant van het 
IJ: Groot Westerpark, Sloterdijk, Alfadriehoek, 
Minervahaven en Coen- en Vlothaven, 
Westerpark, Spaarndammerbuurt, Houthavens, 
Staatsliedenbuurt, Bos & Lommer.
 
Wat zijn kansen of juist obstakels?
Wat zijn de bijzondere plekken of kenmerken 
in Haven-Stad Zuid? Waar komt u graag, wat 
vindt u mooi, waar bent u trots op, waar 
verwondert u zich over? Waar stuit u letterlijk 
of figuurlijk op obstakels? Zijn er plekken die u 
onveilig of lelijk vindt? En waarin ziet u juist 
kansen om te benutten voor de toekomst?

Kom ook en breng het in
 Alle inbreng is van belang. Hebt u zo’n plek, 
route of kenmerk in uw leef- of werkomgeving 
die u belangrijk vindt? Kom dan naar Atelier 
Haven-Stad en deel het daar.
Kent u iemand die ook graag meedoet, nodig 
diegene dan vooral uit om mee te komen!

Graag vooraf aanmelden
Met oog op de organisatie vragen we u wel om 
u vooraf aan te melden als u komt. Dat kan via 
het formulier op: 
www.amsterdam.nl/atelierhavenstad

We streven naar verbinding met elkaar in een 
speelveld waarin er respect is voor ieders 
mening, belang of positie.

Vragen of meer informatie?
Mail aan: atelierhavenstad@amsterdam.nl 

Bewoners, bedrijven, verenigingen en 
organisaties in Haven-Stad Zuid

16 januari 2023

Haven-Stad Zuid, Minervahaven

Uitnodiging:
Startbijeenkomst Atelier Haven-Stad
Maandag 30 januari, 19.00 uur, Broedplaats Contact
Het gemeentelijk Programmateam Haven-Stad en de Buren van Haven-Stad Zuidwest, nodigen 
u van harte uit om mee te doen aan ‘Atelier Haven-Stad’. Dit is een nieuw platform voor 
bewoners, ondernemers, verenigingen en organisaties die willen meedenken, meepraten en 
meebepalen bij de verdere ontwikkeling van Haven-Stad. Atelier Haven-Stad is dé plek waar 
we actief met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen en vraagstukken rondom Haven-Stad.

https://www.amsterdam.nl/projecten/haven-stad/nieuws/atelier-haven-stad/


Toelichting
Werkgebied Haven-Stad
Haven-Stad bestaat uit twee werkgebieden 
boven en onder het IJ:  
n Haven-Stad Zuid op de zuidoever van het IJ: 

Groot Westerpark, Zaanstraat Emplacement, 
Sportpark Transformatorweg, Minervahaven, 
Sloterdijk, Alfadriehoek en Coen- en 
Vlothaven en de aangrenzende buurten 
(Westerpark, Bos en Lommer, 
Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt en 
Houthavens).

n Haven-Stad Noord op de noordoever van 
het IJ: Melkweg Oostzanerwerf, Cornelis 
Douwesterrein, Noorder IJ-Plas en de 
aangrenzende buurten.

Samen Haven-Stad maken
Het gebied Havenstad Zuid is van grote 
betekenis voor de huidige gebruikers: 
bewoners, ondernemers en organisaties. Dat 
kwam duidelijk naar voren bij de 
inspraakreacties op het Integraal Raamwerk, 
waaronder die van de ‘Buren van Haven-Stad 
Zuid’. En ook in het door deze Buren 
ingediende Raadsadres op het Integraal 
Raamwerk en de daaruit volgende 
gesprekken. Allen gaven aan meer betrokken 
te willen worden bij de verdere 
ontwikkelingen rondom Haven-Stad. Dat 
nemen we ter harte.

De nieuwe en bestaande woonwijken willen 
we optimaal met elkaar verbinden, zodat ze 
straks over en weer van elkaar kunnen 
profiteren. We slaan een nieuwe weg in en 
gaan samen Haven-Stad maken in verbinding 
en dialoog met alle belanghebbenden in de 
omgeving.  We gaan samen op zoek naar een 
nieuwe manier om Haven-Stad te maken.

Atelier Haven-Stad
Samen Haven-Stad maken doen we bij Atelier 
Haven-Stad onder leiding van een 
onafhankelijke voorzitter, de Ateliermeester. In 
actieve sessies werken we aan een vraagstuk. 
Een kerngroep die bestaat uit de 
Ateliermeester, vertegenwoordigers vanuit de 
omgeving en het gemeentelijk 
programmateam bereidt de ateliersessies 
voor.
 

De opbrengst van de werksessies in Atelier 
Haven-Stad verwerken we tot een soort 
'schetsboek'. Dit vormt een belangrijk 
onderdeel van de planvorming. Het 
schetsboek delen we met het Stadsbestuur 
voor een breed gefundeerde besluitvorming.
 

De eerste ateliersessie:
Waarden en kwaliteiten Haven-Stad Zuid

Waar zijn we benieuwd naar? Denk 
bijvoorbeeld aan vragen als:
n Maakt u wel eens een wandeling door het 

gebied? Wat zijn uw favoriete routes? Zijn er 
ook routes of plekken die u liever vermijdt?

n Zit u wel eens aan de kant van de 
havenbekkens, te kijken naar de langzame 
bewegingen van de kranen, de zeeschepen, 
de binnenvaartschepen, de loodsen?

n Komt u zelf dagelijks in het gebied vanwege 
uw werk? Of is uw bedrijf hier gevestigd?

n Welke plekken of gebouwen activeren uw 
herinneringen aan vroeger tijden?

n Welke gebouwen zouden volgens u 
behouden moeten worden?

n Wat hoort en ruikt u in Haven-Stad?
n Kijkt u op zaterdag bij het voetbal van uw 

zoon of dochter, spelen uw kinderen bij het 
Woeste Westen, rijden ze paard?

n Heeft u een volkstuin? Of dwaalt u er wel 
eens met enige jaloezie rond omdat u graag 
een volkstuinder zou willen zijn?

n Hoe gaan uw kinderen naar het 
Mediacollege? Hoe ervaart u de tunnels 
onder de sporen?

n Wat vindt u van de ‘bosaanleg’ langs de 
Transformatorweg en tussen spoor en 
Overbrakerpolder?

 
We zijn op zoek naar dergelijke ervaringen en 
bestaande waarden van het gebied. Wat voor 
plekken of verbindingen zijn voor u 
betekenisvol? Welke plekken draagt u in uw 
herinneringen met u mee? Op deze wijze 
brengen we met elkaar de waarden en 
kwaliteiten in kaart om zo ‘wat er al is’ te 
verbinden met ‘wat er nog komt’.
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	Maandag 30 januari, 19.00 uur, Broedplaats Contact

