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Tuindorp Oostzaan

De laatste tijd is er veel gebeurd op het Zonneplein. 
Er was markt op dinsdag, de Theaterstraat is 
geopend en steeds vaker zijn er leuke evenementen 
op het plein. Na een sombere periode, waarin het 
Zonneplein negatief in de belangstelling stond, is 
de zon weer gaan schijnen op dit mooie plein. Het 
bruist weer in het hart van Tuindorp Oostzaan!   

In het voorjaar zijn de bloembakken door Ymere gevuld en dat 
ziet er gelijk heel anders uit. Langzaam maar zeker lijkt ook de 
verhuur van winkelpanden aan te trekken, maar het blijft 
moeilijk in deze crisisperiode. Deze maand vestigt zich een 
patchworkwinkel op het Zonneplein. Daar kan men terecht voor 
stoffen in vele kleuren en motieven, kleden, speciale quiltgarens 
en quiltbenodigdheden.

Ymere heeft de leegstaande panden een grondige opknapbeurt 
gegeven. Door de verbouwing voldoen de ruimtes weer aan de 
eisen van deze tijd, zodat potentiële ondernemers er zo in 
kunnen trekken. Drie winkelruimtes zijn inmiddels opgeknapt; 
bij twee is de verbouwing nog aan de gang. De winkels worden 
bovendien losgekoppeld van de woonruimte boven. Beide 
ruimtes zijn apart te huren. 

De zon schijnt weer  
op het Zonneplein

Zonnehuis
De verhuur van het Zonnehuis loopt via Stadsherstel. Er is ge
sproken met verschillende partijen, maar tot nu toe is er nog geen 
nieuwe exploitant gevonden. Stadsherstel zoekt een huurder die 
bij voorkeur zowel de lunchroom als de grote theaterzaal gaat 
exploiteren en het zou helemaal mooi zou zijn als de lunchroom 
wordt uitgebreid tot een restaurant, dat ook ’s avonds open is. Tot 
die tijd maken tijdelijke huurders gebruik van het Zonnehuis. Zo 
is er in augustus een concert in het kader van het Grachtenfestival 
en zijn er in september voorstellingen van het Amsterdam Fringe 
Festival en staat er een expositie van het Historisch Archief Tuindorp 
Oostzaan gepland.
Meer informatie over de programmering:  
www.theaterstudiozonneplein.nl en www.broedstraten.nl. 

Winkelruimte huren? 
Interesse voor een winkel- of bedrijfsruimte op het Zonneplein? Neem 

dan contact op met Ymere, Koen Voskuyl , tel 020 561 97 09. Het zijn 

mooie ruimtes van ongeveer honderd vierkante meter met pantry en 

centrale verwarming. Belangstellenden voor de huur en exploitatie van 

het Zonnehuis kunnen zich wenden tot Stadsherstel, Peter Goutbeek  

of Emmy Schouten, tel. 020 520 00 60 

Het Zonneplein op Terrasjesdag, foto: Kwikzilver.nl
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Markt op dinsdag 
Al heel lang willen bewoners en ondernemers 
van het Zonneplein een markt. In mei en juni is er 
een proef gedaan met zes keer markt op dinsdag. 
Er stonden een groentenkraam, bloemenkraam, 
een wagen met stroopwafels en één met 
gegrillde kip. Verder werd er kleding verkocht, 
drogisterijartikelen en huishoudelijke artikelen. 

Bezoekers van de markt zijn het er unaniem over eens: de markt 
moet blijven en er moeten meer kramen bij. Een bezoekster: “Het 
is zo gezellig. Ik mis nog een notenkraam en een snoepkraam, 
dan hoef ik daarvoor niet meer naar de Molenwijk.” Het initiatief 
is genomen door winkelier John Stravers. Hij heeft er zijn missie 
van gemaakt om de markt op het plein te krijgen. En dat was niet 
eenvoudig. Hoe heeft hij het uiteindelijk voor elkaar gekregen? 
Stravers: “Het is een lang verhaal, maar het komt erop neer dat ik 
me er als een pitbull in heb vastgebeten. Als ik had opgegeven op 
de momenten dat de instanties zeiden dat het onmogelijk was, 
dan was die markt er nooit gekomen.”

Toekomst
Er waren veel partijen die er niets in zagen. Stravers: ‘Ik ben ze 
blijven lastigvallen. En ik heb contacten bij het marktwezen, 
zoals Mo (Mohammed Abdomalhi) die hier nu wekelijks de 
marktkramen neerzet. Toen ik vastliep in regels en beperkingen 
heb ik de aandacht van de media gezocht. Na artikelen in de 
Telegraaf en het Parool kon er ineens wel iets geregeld worden. 
Stadsdeelvoorzitter Rob Post gaf toestemming voor deze proef 
van zes weken. Die is nu voorbij en nu moeten we weer om de 
tafel om te evalueren en naar de toekomst voor de markt te 
kijken. Op marktdagen trekken de winkels op het plein ook meer 
klanten. Dat is precies de bedoeling. We moeten het vertrouwen 
terugkrijgen dat het weer wat wordt met het plein. Loyaal zijn 
aan elkaar en niet bang zijn voor concurrentie.” 

Theaterstraat brengt 
Fringe Festival 
Op 26 mei is de Theaterstraat op het Zonneplein 
feestelijk geopend met een gezamenlijke lunch, 
theaterworkshops en een rondleiding langs de 
betrokken panden. Vanaf nu kunnen elke tweede 
maandag bezoekers een theaterstuk beoordelen bij 
‘Soep, Stuk & Suiker’. 

Er staat meer op het programma. Zo wordt de Theaterstraat 
eind deze zomer één van de locaties voor het beroemde Fringe 
Festival. Gedurende de eerste twee weekenden in september zijn 
er in de grote zaal van het Zonnehuis en in de studio van de 
Theaterstraat voorstellingen. De lunchroom is dan open als 
theatercafé en rondom de voorstellingen spelen er diverse 
bandjes. 

De twee mannen achter de markt op het Zonneplein: 

John Stravers en Mohammed Abdomalhi 

Kijk voor de agenda van  
de Theaterstraat op  
www.broedstraten.nl 
Amsterdam Fringe Festival  
op 1, 2, 6, 7, 8, 9 september.
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Terrasjesdag 
Nog nooit is het zo druk geweest op het 
Zonneplein als op zaterdag 23 juni: Terrasjesdag! 
Ondernemers en buurtgenoten verzorgden samen 
een scala aan activiteiten. Er kwamen honderden 
mensen naar het plein, jong en oud, import en 
Tuindorpers.

Er was van alles te doen: ouderwetse poppenkastvoorstelling, 
reuzebellenblaas, Schminkkoppies, de barbecue van de 
Landmarkt, koffie van Il Pecorino, muziek verzorgd door het 
Open Podium Tuindorp Oostzaan, demonstraties Tai Chi en line 
dance en veel meer. 

Het initiatief voor deze dag kwam van bewonersgroep 
FijnZonneplein. Vanaf maart werkt deze groep er keihard aan  
om van het Zonneplein voor iedereen een fijne plek te maken.  
Op Terrasjesdag kon iedereen ‘s avonds zijn ideeën voor het  
plein uiten aan de buurttafels. Later kon er nog genoten worden 
van muziek, dans en een openlucht filmvoorstelling. Gaat 
bewonersgroep FijnZonneplein vaker zulke dagen organiseren? 
“Minstens een keer per jaar,” antwoordt Nathalie van Loon, één 
van de organisatoren, “maar we denken eraan om het bij iedere 
seizoenswisseling te doen.“

Ymere bedankt alle organisatoren voor hun inzet en de perfecte 
organisatie van deze fantastische dag! 

Kopen van Ymere
In de straten rondom het Zonneplein staan enkele 
huizen van Ymere te koop. Dit zijn voormalige 
huurwoningen, waarvan de bewoners een tijdje 
geleden vrijwillig zijn vertrokken. Ook verkoopt 
Ymere soms een huurwoning aan de zittende 
huurder, uiteraard alleen als de huurder dat zelf 
graag wil. 

Door woningen te verkopen, krijgt een wijk met veel 
huurwoningen een meer gemengde bevolking. Er komen dan 
meer bewoners met middeninkomens in de wijk en dat is goed 
voor de middenstand. Bovendien kunnen zo jonge bewoners die 
in de wijk zijn opgegroeid een eigen woning betrekken in hun 
vertrouwde omgeving. 

Met de verkoop van huurwoningen komt Ymere tegemoet aan 
de vraag naar koopwoningen in Amsterdam. De gemeente 
Amsterdam heeft ook met de corporaties afgesproken om meer 
woningen te verkopen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer tachtig 
procent van de kopers van een Ymerewoning in Tuindorp 
Oostzaan een binding met de wijk heeft. Ze hebben familie of 
vrienden in de wijk of zijn er zelf opgegroeid. De overige kopers 
kiezen vaak voor deze wijk omdat ze een betaalbaar huis met een 
tuin zoeken of omdat de dorpse uitstraling hen aanspreekt.

Door de huidige crisis op de huizenmarkt loopt de verkoop niet 
meer zo hard als voorheen. Toch is de belangstelling voor de 
woningen in Tuindorp Oostzaan nog redelijk omdat het 
eengezinswoningen zijn die ook voor starters nog betaalbaar zijn. 
De grotere woningen zijn het meest in trek en worden het snelst 
verkocht. 

Interesse in een koopwoning van Ymere? 
Kijk op www.ymere.nl/tuindorpoostzaan 

Open Monumentendagen:Groen van toen  
De Open Monumentendagen vallen dit jaar in het weekend van  
8 en 9 september. Het thema is ‘Groen van toen’. Denk daarbij aan  
hofjes, plantsoenen, kloostertuinen, stadsparken en tuindorpen.  
Ook in Tuindorp Oostzaan is het een en ander te bezichtigen, kijk op 
www.amsterdam.nl/openmonumentendag.  
Monumenten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van  
een wijk. Ymere bezit vele rijks- en gemeentelijke monumenten en  
is hoofdsponsor van de Open Monumentendagen. 
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Contact 
 
Ymere Amsterdam-Noord 

Floraweg 200 

1032 ZG Amsterdam 

E klantenservice@ymere.nl 

Algemeen nummer

T 088 000 89 00

Mozaïek op muur 
bij De Poolster
Een prachtige mozaïekschildering siert binnenkort 
de muur van de kleuteringang van basisschool  
De Poolster. Hierin zijn tekeningen verwerkt van  
de kinderen van de school. Woensdag 18 juli wordt 
het kunstwerk onthuld. 

Dit ‘Vreedzame Schoolproject Steengoed’ is tot stand gekomen 
door samenwerking van de school met het Maakmuseum. Doel 
van de Vreedzame Schoolprojecten is de betrokkenheid van 
kinderen en ouders bij de school te vergroten, door middel van 
kunst. De realisatie was mogelijk door medewerking van Ymere 
en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

Mozaïekproject bij de Poolsterschool, Plejadenplein 40 
Opening 18 juli om 8.30 - 9.00 uur. 

Fototentoonstelling: 
Nergens zoals hier 
In de eerste weken van augustus is de fototentoonstelling ‘Nergens 
zoals hier’ op het Zonneplein te bewonderen. De foto’s tonen het 
dagelijkse leven in verschillende wijken. Enthousiaste bewoners 
van acht wijken in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Almere en NoordKennemerland deden mee aan fotografie 
work shops, georganiseerd door fotografiemuseum Foam en 
Ymere. Ze fotografeerden plekken, personen en verhalen van de 
straat. De beste foto’s zijn te zien in een reizende tentoonstelling, 
die alle acht wijken aandoet. In Tuindorp Oostzaan deden 
kinderen van basisschool De Poolster mee aan de workshop. 

Fototentoonstelling ‘Nergens zoals hier’,  Zonneplein,  
4 - 16 augustus, www.nergenszoalshier.nl Peter le Roy van Ymere plakt, met hulp van de kinderen, de tegels met een 

deel van het mozaïek op de muur

Veldje bij Kometensingel 
krijgt nieuwe inrichting 
Het veldje aan de Kometensingel in Tuindorp Oostzaan gaat  
een nieuwe inrichting krijgen. Het braakliggend land tegenover 
basisschool De Satelliet zal de komende maanden veranderen in 
een natuurlijke speel en ontmoetingsplek voor de buurt. 
Daarvoor organiseerden Ymere en De Gezonde Stad op 
woensdagmiddag 4 juli een ‘Groeninspiratiedag’ in het teken 
van het project ‘Op de Schop’. Buurtbewoners en buurtkinderen 
brachten hun ideeën voor de inrichting van deze nieuwe 
natuurtuin naar voren. In het najaar worden de ideeën 
uitgewerkt en zal het veldje zijn inrichting krijgen. Volg het 
project via www.degezondestad.org. 

Eén van de foto’s uit de tentoonstelling ‘Nergens zoals hier’ die in augustus 

op het Zonneplein te zien is. Deze foto is van Ghalia, 8 jaar. 

Informatie over winkelruimten:

Ymere, Koen Voskuyl

T 020 561 97 09

Informatie over koopwoningen:

www.ymere.nl/tuindorpoostzaan

Vrijwilligers
Wijkopbouworgaan Tuindorp Oostkant zoekt vrijwilligers  
voor het Pierenbadje. Voor aanmeldingen en vragen kunt u 
contact opnemen met Rob Landzaat 06 53 37 56 07 of mail: 
roblandzaat@kpnmail.nl


