
28-9-2021

Disclaimer:

De informatie in deze presentatie is het resulaat van onderzoeken die nog steeds gaande zijn.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze presentatie. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Nada Ben Salah, n.bensalah@amsterdam.nl, Telefoon nr. 06-10 90 55 65



Bouwcafé #22: Programma 

Welkomstwoord – Martijn Kruijf
Terugblik participatie wadi’s 2018 – Rosanne Filius
Participatie tijdelijke speelplek blok 3 – Rosanne Filius
Presentatie wadi’s en spelen – Marianne Griffioen en Nada Ben Salah
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Huishoudelijke mededelingen

Bouwcafé wordt opgenomen
Microfoon op mute 
Presentatie bestaat uit een paar delen. Na ieder deel is er ruimte 
voor vragen en reacties. 
Heb je een vraag / reactie? Steek je MS Teams handje op! 
Vragen stellen kan ook altijd in de chat
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Kahoot!

Pak je telefoon en surf naar www.kahoot.it
Vul de code in die op het scherm staat.
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Terugblik participatie eind 2018
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Verwerkt in ontwerp, o.a.
Spelen: jong en oud, actief en minder actief, natuurspeeltuin, natuurlijke 
en organisch materialen, diversiteit, plek voor echt kleine kinderen
Thema per wadi
Genoeg en grote zitplekken, ontmoeten
Toegankelijkheid : doorgang naar wadi en hoogte muren

Overige aandachtspunten 

Kunst en educatie
Educatie: samen met school en of IJtopia bedenken
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27-9-2021Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 3
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Participatie tijdelijke speelplek (25 augustus)
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DEEL 1
het totaal ontwerp



openbare ruimte Centrumeiland stvz

aanleg 
deel I
zuidoever 
winter 
‘21/’22

tweede 
fase ‘24

ontwerp plein:
thema :waterkunst en 
spelen
volgt nog

ontwerp 
noordoever 
gaat starten: 

thema 
urban sports

zoekruimte 
KDV met
buitenruimte

waterstoepen ontwerp

blok 1

openbaar 
binnenterrein
thema
tiny forest



waterstoepen



aanpassing wadi muren + doorstroombanden



doorstroombanden

doorstroombanden langs wadi 

doorstroombanden bij parkeren



wadi muren met instroomstenen
  hoogte 40-60 cm, breedte 50 cm; wadi ligt 30 cm dieper



groenplan proefvak- evaluatie



Eind DEEL 1



DEEL 2
het ontwerp van de wadi’s



Doel wadi’s: 

waterberging en infiltratie
+

groenstructuur
+

spelen (grotere wadi’s)
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informele routes en thema’s, pleisterplaatsen

ontwerp plein in onderzoek
waterkunst en spelen
voor alle leeftijden
PLEISTERPLAATS
voor ouders en kleine kinderen

blok 1: openbaar binnenterrein
Tiny Forest, Natuur en educatie

ontwerp in 
voorbereiding:

noordoever: 
buitenwater-
haven

thema kade:
urban sports

NATUUR 

aanleg deel I
zuidoever 
winter ‘21/’22

fase 2 ‘24

SPORT EN BEWEGEN
trapveld

SPELEN 4-8-9 en 8-12
openbaar toegankelijk

Spelen en ontmoeten voor alle 
leeftijden
PLEISTERPLAATS 
voor  ouders en kleine kinderen



Eind DEEL 2



DEEL 3
invulling per wadi



Blok 1



wadi D



wadi F en H
omgeving school



wadi F en H
omgeving school

wadi J



wadi J



wadi J
wadi K



wadi L



Eind DEEL 3



Kahoot!

Pak je telefoon en surf naar www.kahoot.it
Vul de code in die op het scherm staat.
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