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Plein en fontein versterken
sociale cohesie

DE OPENBARE RUIMTE IS BELANGRIJK VOOR ONS ALLEMAAL. HET IS DE PLEK WAAR WE LOPEN, FIETSEN OF
RIJDEN OM VAN A NAAR B TE KOMEN, WAAR WE ONZE BUURTGENOTEN ONTMOETEN EN LEREN KENNEN, WAAR
WE ACTIEF RECREËREN OF GEWOON LEKKER GENIETEN VAN DE BUITENLUCHT. HOE DE OPENBARE RUIMTE
ERUIT ZIET, IS VAN INVLOED OP ONZE EMOTIE. HET STADSDEEL GEEFT HOGE PRIORITEIT AAN DE ZORG VOOR DE
OPENBARE RUIMTE. IK BEN DAN OOK HEEL BLIJ MET DIT FRAAIE PLEIN MET IN HET MIDDEN DE BIJZONDERE
FONTEIN ALS LEVENDIG HERKENNINGS- EN ONTMOETINGSPUNT.
Dit boek is het verhaal van de fontein en het plein. Het vertelt hoe de oude fontein in de vorige
eeuw ineens verdween en het plein een gewone kruising werd. Hoe buurtbewoners zich verenigden en het voortouw namen om het plein en de fontein weer terug te brengen in de buurt.
Hoe het plein werd ontworpen, en de nieuwe fontein langzaam vorm kreeg in China. Het boek
vertelt ook over wat een fontein met je doet, en over de verschillende functies die een plein kan
hebben in een buurt.
Ik feliciteer alle gebruikers van het plein met dit prachtige stukje openbare ruimte en kijk vol
nieuwsgierigheid uit naar het volgende hoofdstuk in het verhaal: hoe het plein en de fontein de
komende jaren het woonplezier en de sociale cohesie in de buurt gaan versterken.
Sharona Ceha
Lid dagelijks bestuur Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer
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Twintig jaar, maar dan ook een
echt plein met fontein

DE TOTSTANDKOMING VAN HET NIEUWE HOGEWEGPLEIN MET HAAR EIGENTIJDSE FONTEIN HAD NOGAL WAT VOETEN
IN DE AARDE. HOE HET DE BUURT NA TWINTIG JAAR TOCH LUKTE. DRIE INITIATIEFNEMERS HALEN HERINNERINGEN
OP: SIMON ESSELMAN, RENÉ DE VRIES EN JAAP KAMERLING.

Het begon allemaal met...
Een plaatje. En wel in het boek van Kruizinga over de Watergraafsmeer dat Simon in handen
kreeg. ‘Het idee kreeg haar eerste vorm toen ik naar die prachtige afbeelding van het oude plein
rond 1900 met zijn statige, robuuste fontein keek. Ik bedacht hoe mooi het zou zijn die oude
situatie te herstellen. Met een paar anderen richtten we een bewonerscomité op en op 8 oktober
1987 ging een brief naar het toen verse bestuur van stadsdeel Watergraafsmeer.’ De eerste stappen van een buurtinitiatief waren een feit.
Restanten
De reactie van het stadsdeel was terughoudend, maar zeker niet negatief. Stadsdeelvoorzitter
Piet Sagel zei iets aan het herprofileren van kruispunten te willen doen als daar verkeerstechnisch
reden voor zou zijn. En als de kruising te zijner tijd voor herprofilering in aanmerking zou komen,
dan zou de suggestie van het comité worden meegenomen. Intussen had hij laten zoeken naar
restanten van de oude fontein. Die was in 1900 geschonken door het toenmalige waterleidingbedrijf bij de Oostergasfabriek, maar in 1932 weer afgebroken omdat hij niet erg functioneerde en
een sta-in-de-weg was voor het autoverkeer. Er werd helaas niets gevonden.

6

7

Fantasieën
René: ‘Er ontstond in die tijd wat meer buurtbewustzijn en we zijn eens bij elkaar gaan zitten in
kinderdagverblijf Wollewietje aan het begin van de Linnaeusparkweg. We borrelden daar af en
toe gezellig met elkaar als buurt en discussieerden over het autoluw maken van de weg. Het idee
was dat de auto ruimte zou moeten inleveren voor speelgelegenheid. Dat was ook de tijd waarin
de fantasieën over een nieuwe fontein voor het pleintje een vorm kregen.’
Jaap: ‘In 1997 bestond het stadsdeel Watergraafsmeer een jaar of tien en zou het gaan fuseren
met stadsdeel Oost. Na jaren van financiële problemen had wethouder Peter Sertons een meevaller van maar liefst twee miljoen. Hij riep de burgers op voorstellen te doen voor een leuke, maar
ook zinvolle besteding van dat geld. Het moest een soort afscheidscadeautje worden van het oude
stadsdeel. We besloten een officieel voorstel in te dienen voor een geherprofileerd Hogewegplein
met fontein. Ik mocht het plan verdedigen in de oude raadszaal aan het Christiaan Huygensplein
en het kreeg brede steun in de commissie openbare ruimte. Die was het ermee eens dat er inmiddels een goede aanleiding was voor het plan. De openbare ruimte was immers behoorlijk verwaarloosd.’ Het stadsdeel gaf opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek.
Eerste ontwerp
Het onderzoek viel positief uit en Ingenieursbureau Amsterdam werd in de arm genomen. Het
eerste ontwerp lag al snel op tafel. Dat was gebaseerd op een reconstructie van de oude fontein
en de kosten bedroegen een schrikbarende 1,1 miljoen gulden. Jaap: ‘Vlak daarna kwam ik René
de Vries en Jet Ramaker van het buurtcomité tegen en tot mijn verrassing hoorde ik dat zij al jaren
bezig waren met dezelfde ‘natte droom’. In het buurtkrantje Meernieuws lobbyden Jet en René
onder het pseudoniem Waterman voor de komst van een fontein. We besloten onze krachten te
bundelen.’
René: ‘Wethouder Sertons nodigde in 2001 het buurtcomité uit voor een gesprek. Wij droegen
aan dat de openbare ruimte in de omgeving sterk verwaarloosd was en het hoog tijd werd voor
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herprofilering. De wethouder ging om toen we stelden dat we een gebruiksplein eigenlijk nog
belangrijker vonden dan een fontein.’ Uit een buurtenquête bleek een grote meerderheid van
de bewoners echter toch voor een plein mét fontein te opteren.
De commissie openbare ruimte van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer was positief over het
ontwerp van het Ingenieursbureau, maar vond het nogal duur. Jaap: ‘In de jaren die hierop
volgden kwam het comité tot de conclusie dat het beter was te kiezen voor een meer eigentijds
ontwerp van een fontein in plaats van voor reconstructie van de oude, die bovendien toch kwijt
was. Dat vond weerklank bij het stadsdeel en toen ging het snel!’
Eigentijds ontwerp
In 2004 nodigde wethouder Sertons ons uit om zitting te nemen in een projectgroep onder
leiding van Joop Looijen, later opgevolgd door Eric Sluimer. Hieruit volgde de opdracht aan
ontwerpbureau Handle with Care een mooi nieuw ontwerp te maken. Reconstructie van de
oude fontein bleek financieel overigens veel goedkoper uit te vallen dan gedacht, maar ook
de nieuwe ontwerper gaf de voorkeur aan een eigentijdse variant. Dit ontwerp was bovendien
goedkoper: 357.000 euro voor de fontein en 4 ton voor het plein zelf. Dat was mooi meegenomen en de stadsdeelraad stemde eind 2004 in met deze variant. In juni 2005 ging de raad
uiteindelijk akkoord met het definitieve voorstel. En het resultaat mag er zijn: een mooi, nieuw
Hogewegplein met klaterende fontein!
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De Mercedes onder de fonteinen

DE RUIM VIJF METER HOGE GIETIJZEREN FONTEIN OP EEN ENORME STENEN SOKKEL DIE IN 1932 WERD VERWIJDERD VAN DE KRUISING HOGEWEG – LINNAEUSPARKWEG WERD NOOIT TERUGGEVONDEN. OMDAT BEWONERS
DE WENS BLEVEN KOESTEREN EEN MOOI PLEIN MET FONTEIN TERUG TE KRIJGEN, WERD HANDLE WITH CARE GEVRAAGD DE BUURT HAAR FONTEIN TERUG TE GEVEN.
BIJ DIT BUREAU, DAT EERDER OOK HET KASTANJEPLEIN, HET ’S GRAVESANDEPLEIN EN DE DAPPERMARKT HUN
NIEUWE VORM GAF, IS SJOERD HOOGMA VERANTWOORDELIJK VOOR DE PROJECTREALISATIE. HIJ KREEG IN 1998
AL EEN UITNODIGING VAN HET BUURTCOMITÉ DAT PLEITTE VOOR DE TERUGKOMST VAN EEN FONTEIN OM ZIJN EXPERTISE VAN PLEINEN EN FONTEINEN TE DELEN. HOOGMA EN MEDEOPRICHTER ALICE HELENKLAKEN VOELDEN HET
ENTHOUSIASME IN DE BUURT EN VERTAALDEN DAT IN EEN SPRANKELEND ONTWERP. EEN AANTAL JAREN LATER
GAF HET STADSDEEL EEN FORMELE OPDRACHT AAN HET BUREAU OM EEN PLEIN MET FONTEIN TE ONTWERPEN.
HANDLE WITH CARE REKENDE DE CIJFERS VAN EEN EERDER ONDERZOEK VAN INGENIEURSBUREAU AMSTERDAM

Duitse installatie
De fontein is gebouwd in een Chinese werkplaats, maar de technische installatie is geleverd door de Duitse
Fabrikant KFS Springbrunnentechnik uit Detmold. En dat staat voor Duitse degelijkheid. Niet voor niets wordt
deze fontein als de Mercedes onder de fonteinen gezien. Trots toont de Duitse leverancier een saillant onderdeel
van de installatie: de windmeter. Deze meet veranderingen in windsterkte en geeft die door aan de fontein. De
fontein op haar beurt reageert direct door de spuitsterkte aan te passen en lager te gaan spuiten. Ook beschikt
de fontein over een vorstmeter. Als de temperatuur onder de vijf graden komt, zorgt die ervoor dat de fontein
vanzelf uitgaat. Maar ook over het ontwerp is de leverancier zeer te spreken: ‘Het is het mooist vormgegeven
object dat wij ooit van apparatuur hebben mogen voorzien.’
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NOG EENS NA. HOEWEL HOOGMA CONCLUDEERDE DAT EEN REPLICA VAN DE VROEGERE FONTEIN GOEDKOPER
KON WORDEN GECONSTRUEERD DAN WAS GERAAMD, BESLOOT ZIJN BUREAU VOOR EEN EIGENTIJDSE FONTEIN TE
KIEZEN. CENTRAAL IN DEZE KEUZE STOND ZIJN VISIE DAT DE FONTEIN EEN BRUISENDE VORM MOEST KRIJGEN. ALLE
PARTIJEN KONDEN ZICH HIERIN VINDEN
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De motor van de Mercedes

Knipoog
De fontein is opgebouwd uit twee gele, cirkelvormige granieten plateaus. Het water dat in drie
kransen in hoogte oploopt, spuit zes meter hoog. Het getrapte waterbeeld is een knipoogje naar
de Rembrandttoren die in de zichtlijn van de Hogeweg ligt. Vanachter de fontein bezien, completeert de toren het beeld. Van het neervallende water wordt het grootste deel in vier messing
roosters opgevangen en naar een ondergronds reservoir geleid. Het resterende water spoelt via
‘uitgesleten duimafdrukken’ over de rand, en gaat eveneens naar het fonteinbassin. Er gaat geen
water verloren, behalve door verdamping en verstuiving. De duimafdrukken zijn gepositioneerd
op de vier assen die naar het plein leiden.
Artistiek leider Alice Helenklaken: ‘Omdat de fontein exact op de kruising van de zichtlijnen van
Hogeweg en Linnaeusparkweg staat, hebben we gekozen voor een transparant waterbeeld en
niet voor een constructie zoals de massieve oude fontein. We vonden het belangrijk dat het zicht
open blijft. Bij het ontwerpen hebben we wel de contouren van de oude fontein als inspiratie in
gedachten gehouden.’
37 waterbundels
De fontein staat in het midden van het nieuw vormgegeven plein. Hiermee heeft de buurt eindelijk haar plein van weleer terug. De vierkante vorm met de ruim afgeronde hoeken past mooi
in het afgeschuinde vierkant dat ontstaat door de lijnen van de fraaie gevelwanden. Het plein is
bestraat in keperverband (de rijen stenen liggen schuin ten opzichte van elkaar) en de aankleding oogt sober, maar is van een hoge kwaliteit. Er staan twee stalen Linnaeus-banken, grachtenlantarens en stalen afvalbakken. Hoogma: ‘Om de identiteit van een plek te benadrukken,
brengen we bij elk plein subtiele variaties aan. Zo zijn er op het Kastanjeplein kastanjeblaadjes
in de bankjes geponst, en op het Hogewegplein hebben we een loungebank geplaatst.’
Helenklaken voegt daaraan toe: ‘We zien het als onze taak rust te brengen in de stad. Deze transparante fontein dringt zich niet op, maar voegt zich als vanzelfsprekend naar haar omgeving. Ze
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nodigt mensen uit om zelf haar schoonheid in alle rust te ontdekken. De lichtgele tinten van
fontein en plein lopen door in het geel in de gevels van de buurt. Ze leiden je blik van buitenaf
door de donkere kastanjes naar het licht van de fontein. ‘s Avonds worden de 37 waterbundels
door onderwaterlampen aangelicht, waardoor er een fonkelend effect ontstaat. Naast onze
eigen fonteinen vormde een fontein in Milaan een grote inspiratiebron. Ook daar staat het
waterbeeld en niet het object centraal.’
Een klaterend succes
Technisch gezien is de fontein zeer geavanceerd. Hoogma: ‘Het is de Mercedes onder de fonteinen. Het filteren van het water vraagt een omvangrijk ondergronds systeem van waterberging,
computergestuurde filterinstallaties en pompsystemen. Een windmeter op een lichtmast
stemt de spuitkracht af op de kracht van de wind, zodat er niet te veel water verwaait. En de
fontein kan zelfs ‘s winters functioneren, er zit een vorstmeter op. Bij 5 graden schakelt hij
zichzelf uit.’
Ook projectleider Eric Sluimer van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer is zeer enthousiast
over de fontein. ‘Het onderhoud van een prachtige fontein als deze is erg belangrijk. Bovendien is het leuk dat je de bewoners hierbij kunt betrekken. Als die bijvoorbeeld een plastic zak
op een rooster zien liggen, kunnen ze die ook zelf weghalen. Zo helpen ze voorkomen dat de
boel verstopt. De fontein gaat zo nog meer leven.’
Maar Sluimer hoeft niet bang te zijn dat de buurtbewoners zich niet betrokken voelen. Tijdens
een inspraakavond reageerden de aanwezigen opgetogen toen ze hoorden dat dit ontwerpbureau al eerder het Kastanjeplein had ontworpen. Toen Helenklaken vervolgens een impressie
gaf van hoe het geheel eruit zou komen te zien en uitlegde waarom juist voor dit ontwerp
gekozen was, klaterde het applaus haar tegemoet.
Deze fonteinen in Milaan inspireerde
Hoogma en Helenklaken bij hun ontwerp.
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Legende fontein

Toen de Diemerzeedijk was hersteld trok het water terug en wat er overbleef was een zompige
zilte vlakte. Dit was vlak na het jaar 1651. Alles wat er groeide, ging dood. En de arme mensen
die ver van de stad woonden, trokken weg. Maar niet Reindert Janszoon Landman. Hij was
vijftien jaar en hij hield ervan om in dat drassige gebied van landjes en geulen rond te zwerven.
Zijn moeder was overleden toen hij nog klein was. Zijn vader, die als aasmoezenier* of tuinder
probeerde het gezin in leven te houden, zag zich genoodzaakt weg te trekken. Maar Reindert
hield niet van het troosteloze werk op het land. Hij hield van de vergezichten, van de geuren, van
de wind en van het geluid van modder die aan zijn klompen zoog. Hij zwierf dag in, dag uit door
het gebied, leefde van wat hij vond en bij elkaar bedelde, of van wat hij stal van de sporadische
nieuwe gelukszoekers die hij op de hoge delen tegenkwam. Soms had hij dagenlang niets te
eten of te drinken. De dorst was het ergste. In de nacht trok hij zijn vodden strak om zich heen en
sliep in de holtes die in de dijk waren ontstaan.
Op een grauwe mistige dag vond hij zijn paradijs. Het was niet ver van wat de hoge weg werd
genoemd. Verborgen onder hoge grijze zandplaten zag hij ineens de mooiste zachtaardigste
bloemen die hij ooit had gezien: waterviolier. Witte sterren op lange stelen waartussen zo nu en
dan een straaltje water omhoog welde. Zoet water. Het lekkerste water dat er bestond. Reindert
is er nooit meer weggegaan. In het logboek van de dokter van de Graaf staat vanwege de lach
die op zijn broodmagere gezicht bestorven lag, aangetekend dat hij van ‘Heerlijckheit’ moet zijn
gestorven. De plek waar dit gebeurde, is nooit bebouwd geworden. En er is altijd last geweest
met overtollig water. Kwel, zeggen de deskundigen. Ook nu nog ligt er in de straat een oude
aparte aansluiting op het riool onder de fontein om het oncontroleerbare water af te voeren. De
Reindertbuis. Alleen de kenners weten ervan.
*aasmoezenier is oud-nederlands woord voor tuinder
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Fontein van Chinees graniet

HET IDEE ERVOOR WERD GEBOREN IN DE WATERGRAAFSMEER, MAAR DE FONTEIN ZELF KREEG HAAR
UITEINDELIJKE VORM AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD. DE FONTEIN IS NAMELIJK GEMAAKT VAN GEEL
GRANIET UIT CHINA, NET ALS DIE OP HET ‘S-GRAVESANDEPLEIN. JAN OOSTERBAAN, PROJECTLEIDER OPENBARE
RUIMTE VAN HET STADSDEEL, WILDE WEL EENS ZIEN WAAR DAT GRANIET PRECIES VANDAAN KOMT EN GING EEN
KIJKJE NEMEN IN DE CHINESE STEENGROEVEN.
Jan: ‘In de openbare ruimte van het stadsdeel wordt veel graniet gebruikt. Kijk maar eens naar
de stoeptegels op de Weesperzijde bij de Berlagebrug, of naar de trottoirbanden op de Dappermarkt. Maar omdat graniet in Europa erg duur is, halen we het uit China. Ik was inmiddels erg
nieuwsgierig naar de manier waarop het wordt verkregen en besloot te gaan kijken. Ik bezocht
verschillende natuursteengroeven en fabrieken.’
Vijf ton graniet
Het graniet voor de fontein bleek uit een hardsteengroeve in het noorden van China te komen,
zo’n 600 kilometer onder Peking. Jan: ‘Ik vond het heel boeiend om te zien hoe ze daar te werk
gaan. Uit de steenlagen worden grote blokken steen van soms wel vijf ton losgebroken. De
arbeiders takelen deze enorme blokken op een vrachtwagen en rijden ze de berg af. Onder aan
de berg verzamelen ze de blokken op een groot terrein en nummeren ze. Als afnemer kun je
desgewenst aanwijzen welke blokken je wilt hebben. De blokken worden vervolgens naar de
werkplaats gebracht, waar ze het de vorm geven die je wilt. In de werkplaats staan machines
om de stenen op maat te zagen en te polijsten. Maar er komt ook veel handwerk kijken bij het
bewerken van de blokken natuursteen. De arbeiders kloven bijvoorbeeld de hele dag stenen. En
ook het mooie reliëf wordt er met een beitel handmatig ingeslagen.’
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Andere arbeidsomstandigheden
De arbeidsomstandigheden in een land als China verschillen behoorlijk van wat we in Nederland
gewend zijn. ‘De arbeiders werken zo lang het licht is, en vaak de hele week. Velen van hen
komen van ver en blijven daarom elf maanden per jaar van huis. Alleen in januari zijn ze de hele
maand vrij. Dan gaan ze terug naar hun familie. Heel wat anders dan bij ons. Ook veiligheidsschoenen, oordoppen of veiligheidsbrillen heb ik niet gezien. De arbowetgeving is kennelijk niet
zo streng als in Nederland - als ze die al hebben. Maar voor zover ik kon zien, zijn de omstandigheden waaronder de arbeiders hun beroep uitoefenen toh niet gevaarlijk of onverantwoord.’
Favoriet
Jan is blij dat hij in de Chinese steengroeve de oorsprong van de fontein heeft mogen aanschouwen. ‘Nu weet ik waar het graniet vandaan komt en welke weg het is gegaan om te worden tot
de bijzondere eindproducten die we in Nederland kennen. Hierdoor kijk ik met nog meer plezier
naar al het mooie graniet in onze openbare ruimte. En met de nieuwe fontein is er weer een
favoriet plekje bijgekomen.’
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Water

Je bent nat.

Je spat, springt op, valt uiteen in duizend druppels en voegt je weer samen, tot een plas of emmer,
een poel, vijver of bassin.

Je voegt je naar iedere vorm.

Je stroomt of druipt of lekt of druppelt. Je zoekt de weg van de minste weerstand, het laagste punt.
Je vloeit uit en over en af en aan. Je klatert, ruist, murmelt, sist.

Je regent, stort, pijpesteelt. Of je mot, sijpelt, druizelt.

Ik was me met je, je spoelt me af en schoon. Je verwarmt me in de winter en verkoelt me in de zomer.

Je geeft me natte handen, natte voeten, natte haren,
alles nat, je doorweekt me tot op het bot.
Overal beroer je me, jij raakt me het meest aan.

Ik spring in je, zwem in je, wentel me in je, ploeg me door je heen,
ga kopje onder tot je me de adem beneemt en ik weer boven kom, uit je kruip, proestend,
hijgend, spugend, schuddend.

Ik drink je, warm of koud, ‘s ochtends als koffie,’
s middags als thee, ‘s avonds als vuurwater dat me benevelt.
Of gewoon, puur, zonder enige toevoeging.

Ik nip aan je, proef je, lik je, zoen je met mijn lippen.
Of ik slok je op, slurp en slemp je, ik verzwelg je, giet me vol met je.
Soms vervloek ik je, als je me koud en klam en kleumerig maakt,
en mijn broek zo nat dat ik je in mijn sokken en schoenen voel kruipen.

Jij watergruwel, weerverpester, sombere mistmiezer,
vochtverspreider die verf splijt en hout aantast.
Soms haat ik je, afbreker die je bent, ondermijner, broedplek van pissebedden.

Jij dijkverslinder, schipbreker, schrikaanjager, jij zaaier van dood en verderf,
ik voel me klein en nietig tegenover je.

Maar besta ik niet zelf voor 95 procent uit jou?

Zonder jou zou ik er niet zijn, niet kunnen leven.

Jij bent mijn levenbrenger, drager van mijn leven. Zozeer deel van mij dat ik geen dag zonder je kan.
Misschien dat ik daarom, als ik jou zie stromen, zelf stroom.
Dat als ik jou zie opspringen en neervallen en overvloeien, ik hetzelfde doe.

Ik bruis met je, ik murmel en klater met je,

ik speel mee in jouw onophoudelijke spel.

Ik spuit met vliegende vaart de hoogte in, gretig, driftig, begerig naar zo hoog mogelijk.
Eén samengebalde straal die de zwaartekracht overwint tot ik uiteenval in duizend
druppels dauw die in een daverend gefluister terugduiken,
ieder afzonderlijk kopje onder gaan en nog één keer opspringen, duizend dansers van kristal.

26

Hans van Liempt ©

Een waterval van vrijheid.
Jos Kessels
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Eén fontein, honderd
mogelijkheden

WELKE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN ZIEN DE BUURTBEWONERS VOOR HET NIEUWE HOGEWEGPLEIN EN
DE FONTEIN? WE VROEGEN HET OMWONENDEN JET RAMAKER, PAUL VERGEER , JUDITH KAYSER EN ELISE
HEYLIGERS, AUTEUR VAN HET BOEK DE FONTEINEN VAN AMSTERDAM. JET: ‘ALS BUURT WILDEN WE GRAAG EEN
ONTMOETINGSPLEIN EN NU AL, TERWIJL DE FONTEIN NOG NIET EENS KLAAR IS, ZIE JE BEWONERS MEER MET
ELKAAR PRATEN. HEEL WAT ANDERS DAN VROEGER, TOEN HET HIER NOG EEN KRUISING MET EEN DOORGAANDE
WEG WAS. DE FONTEIN IS HET GESPREK VAN DE DAG.’
‘EN OOK OP KINDEREN HEBBEN FONTEINEN EEN ENORME AANTREKKINGSKRACHT,’ WEET ELISE. ‘NET OP TIJD
WEGLOPEN OF JUIST WATER VANGEN. DAAROM MOET JE EEN FONTEIN STEVIG EN DEGELIJK MAKEN. IK HOOR DAT
ZE ER NU AL SKATEN. HOEWEL DAT MISSCHIEN GEEN HEEL GOED IDEE IS. HET IS NATUURLIJK OOK LEUK VOOR DE
BEWONERS OM OP DE RAND TE GAAN ZITTEN ALS DE FONTEIN NIET SPUIT.’

Ideeënbord
Jet maakt zich een beetje zorgen over de fontein. ‘Al die spuitmondjes en de vier roosters zijn
heel makkelijk bereikbaar en dus kwetsbaar. Die prachtige fontein aan het Steve Bikoplein staat
om dezelfde reden bijna permanent uit. De spuitmonden zitten daar op de grond en die kun
je zo dichtstoppen. Gelukkig is onze fontein een stuk beter bestand tegen vandalisme.’ In een
mededelingenbord aan de peperbus ziet Jet wel een oplossing. ‘Daarop kunnen leuke berichten
worden geplaatst over wat er te doen is in de buurt en tips worden gegeven hoe iedereen van
de fontein kan genieten.’ Misschien is het ook een goed idee als er een soort pleincomité komt.
Paul: ‘Je zou bijvoorbeeld op een vast telefoonnummer suggesties kunnen doorbellen over hoe
het gebruik van plein en fontein kan worden geoptimaliseerd.’ Judith, die zowel plein als
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Leden Hogewegpleincomité

fontein ‘hartstikke leuk’ vindt, is optimistisch. ‘Het Steve Bikoplein is veel groter. Doordat ons
plein kleiner is, is de sociale controle groter. Er zullen doorlopend veel mensen te vinden zijn
op het plein. Ik denk dat het allemaal wel losloopt.’ Het plein zou zelfs dienst kunnen doen
als ontmoetingsplek voor ‘hangouderen’. Voor hangjongeren is Elise niet bang. ‘Die zoeken
plekken op waar het stil is. En zwervers maken pas gebruik van de bankjes als de bewoners
er zelf niet zitten.’
Ook is Elise heel blij met het terras op een hoekje van het plein. Niet alleen omdat dit een
leuke invulling geeft aan het plein, maar ook omdat het de sociale controle verhoogt. En
wat is er nou leuker dan een kopje koffie drinken met ‘fonteinzicht’? Ook wordt er al druk
gespeeld en gevoetbald op het plein. Veel gezelligheid en hartstikke leuk voor de kinderen,
maar Jet en Judith zien hier wel een gevaar. Het plein loopt een beetje af en het risico bestaat dat kinderen achter de bal aanrennen, de straat op. Gelukkig zorgt het rotondekarakter
van het plein ervoor dat automobilisten afremmen, maar toch zou je hier nog iets aan moeten doen. Judith: ‘Hoewel ik persoonlijk niet op een buxushaagje zit te wachten.’
Doorloopfontein
We vragen Elise naar voorbeelden van geslaagde fonteinen in de buurt. ‘De doorloopfontein
aan de Ouddiemerlaan in Diemen is heel leuk. Je wordt uitgedaagd erdoorheen te lopen
zonder dat je erg nat hoeft te worden. Het is de kunst om zo droog mogelijk te blijven.’ Een
ander groot succes is het waterspeeltoestel op het dak van het Nemo. Van het hellende dak
stroomt het water glinsterend naar beneden en deelt het dakplein doormidden. Bovenop
kunnen kinderen met wieltjes en knopjes de watertoevoer regelen. Je kunt regenbuien laten
opkomen uit de buizen of dikke stralen water op je hoofd laten plenzen.
Alle vier staan ze te popelen om straks ook alle mogelijkheden van het Hogewegplein en
zijn fontein te ontdekken.
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Met een kinderkookclub wordt er ook aan de kleintjes gedacht

1900 IS DE NAAM VAN HET NIEUWE CAFÉ-RESTAURANT DAT HALF AUGUSTUS 2007 OP HET HOGEWEGPLEIN

Café 1900 opent in augustus

WORDT GEOPEND. VANAF HET EIND VAN DE ZOMER KOMT HET PLEIN HOPELIJK NOG MEER TOT LEVEN EN KRIJGT
HET CAFÉ MOGELIJK EEN TERRAS OP ÉÉN VAN DE HOEKJES. EN LAAT DAT NOU PRECIES ZIJN WAAR DE BUURT AL
ZO LANG VAN DROOMT: OP LOME LENTEDAGEN EN ZWOELE ZOMERAVONDEN OP EEN TERRASJE GENIETEN VAN EEN
KOPJE KOFFIE OF GLAASJE WIJN.
Annemarie van Dalen, een van de initiatiefneemsters, en Rijmert Los, uitbater van 1900, wonen
al een jaar of acht in de buurt. In de Franse Alpen leerde Rijmert de kneepjes van het horecavak.
Maar hij stond daar nooit zo ‘met de benen in de modder’ als hier in voormalig café De Raptapper.
Rijmert: ‘Vorige week hoorde ik dat de bouwvergunning in orde is. De verbouwing kan dus eindelijk beginnen. Buurtbewoners hadden hun bezorgdheid geuit over met name de serre achter
het café. Ze waren bang dat ze vanuit hun tuin de bezoekers in de serre konden zien eten en last
zouden hebben van het geroezemoes. We hebben dat probleem opgelost door in de serre achter
dichte muren de keuken te plaatsen , en nu kunnen we aan de slag.’
Poëzie en feest
Café 1900 krijgt een echte buurtfunctie. Betaalbaar voor iedereen, en met vele leuke activiteiten.Annemarie vertelt: ‘Links voorin komt het cafégedeelte met barkrukken en daarachter een
gemakkelijke bank met schemerlamp. Ook kan er gezellig met z’n allen worden geborreld aan de
leestafel rechts voorin. En een paar treden naar achter en omhoog komt het restaurantgedeelte.
In de kelder komen twee ruimtes voor speciale gelegenheden op aanvraag. Daar kunnen bijvoorbeeld werklunches maar ook wijnproeverijen worden gehouden, en je kunt er intiem dineren
met een besloten groep mensen. Ook is het mogelijk er buurtbijeenkomsten te organiseren.
We denken bijvoorbeeld aan poëzieavonden, boekbesprekingen en lezingen, maar ook aan een

34

35

We denken bijvoorbeeld aan poëzieavonden, boekbesprekingen en lezingen, maar ook aan een
kinderkookclub.’ Overigens hoeft de buurt niet bang te zijn voor overlast. ‘De achtergrondmuziek
die we draaien staat zacht. Een paar keer per jaar maken we een uitzondering, maar dan lichten
we de buren tijdig in. Denk bijvoorbeeld aan Koninginnedag en oud & nieuw. Dat wordt zo leuk
dat de buren vast komen meefeesten.’

Dagschotel of à la carte
Café-restaurant 1900 krijgt, anders dan het vroegere Café de Raptapper, een
gemixte formule.
‘s Morgens vanaf acht uur kun je er ontbijten of aan de leestafel een krantje lezen
bij een lekker bakje koffie. Tussen de middag is er de mogelijkheid om te lunchen
en later op de middag kun je er gewoon thee, een glas wijn of een glaasje fris drinken. En vanaf het eind van de zomer kan dat dus waarschijnlijk ook op het terras.
Wie trek heeft eet tussen vijf en halfzeven een dagschotel voor een euro of twaalf,
en wie liever wat langer tafelt kan een 3-gangenmenu bestellen. Daarnaast is
er voor de ware fijnproever de mogelijkheid à la carte te dineren. Maandags en
dinsdags opent de zaak om vier uur ‘s middags, en op zondag kun je er vanaf
tien uur terecht voor het ontbijtbuffet. De sluitingstijden worden flexibel. In rustiger tijden sluit 1900 doordeweeks om elf uur ‘s avonds haar deuren, maar als
het druk is mag het etablissement openblijven tot na twaalven. In het weekend
mag dat zelfs tot een uur.
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Buurman Schniedewind
Buurman Schniedewind woont al bijna vijftig jaar op het pleintje. Op de hoek heeft hij een
antiekzaak met de veelzeggende naam ‘In- en verkoop van oude dingen’. Aanvankelijk was hij
geen onverdeeld voorstander van de komst van het nieuwe plein. Hij maakte zich zorgen over
het verlies van parkeerplaatsen. Nu wacht hij rustig af hoe het loopt. Op zijn winkeldeur heeft hij
in een lijstje een foto van de oude fontein gehangen. Maar de nieuwe fontein vindt hij ook mooi.
En het pleintje ziet hij vooral een speelplein voor kinderen worden. Met zijn vrouw heeft hij er
leuk zicht op vanuit de huiskamer op een-hoog. Schniedewind signaleert dat het voor vrachtwagens moeilijk is geworden hier te passeren. De weg rond het plein is erg smal en had wat hem
betreft wel iets breder gemogen. Nu schuren gevaartes met hun banden langs de granieten
trottoirbanden, laten hierop zwarte vegen achter en beschadigen ze. Maar ja, beaamt hij, die
vrachtwagens horen hier eigenlijk ook niet. Aan het begin van de Hogeweg zijn niet voor niets
verbodsborden geplaatst.
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Drie andere fonteinen in
Oost/Watergraafsmeer

40

HET STADSDEEL HERBERGT MEER FONTEINEN. AAN DE MIDDENWEG BIJVOORBEELD, VÓÓR HUIZE FRANKENDAEL EN IN
DE TRANSVAALBUURT OP HET KRUGERPLEIN EN HET STEVE BIKOPLEIN.

Stroomgodenfontein bij Frankendael
Aan het voorplein van de oude buitenplaats Frankendael aan de Middenweg staat de prachtige,
klassieke Stroomgoden of Driestromenfontein. Beeldhouwer Ignatius van Lochteren maakte
deze watersculptuur rond 1720 voor een buitenplaats in het naburige Driemond.
Deze hofstede lag op een plek waar drie rivieren bij elkaar komen: het Gein, de Gaasp en de
Smalweesp. Hij ontwierp een beeldengroep met drie stroomgoden. Amphitrite als de stroomgodin van het Gein en haar gemaal Poseidon met zijn drietand als de stroomgod van de Gaasp. De
knaap Arion, dichter-zanger, zit op de rug van een dolfijn en bespeelt zijn lier. Hij representeert
de kleinere stroomgod van de Smalweesp. De drie stroomgoden schenken hun waterstralen
uit twee vazen en de bek van de dolfijn aan een schelpvormig bassin en aan de tochtsloot voor
- inmiddels huize - Frankendael. (In 1790 werd de buitenplaats bij Driemond opgeheven.)
Jan Gildemeester, toenmalig eigenaar van Frankendael, kocht de fontein in 1790 en plaatste
hem voor zijn nieuwe behuizing pal aan de sloot. Onlangs is de fontein prachtig gerestaureerd en
nu functioneert deze weer uitstekend. Een goed voorbeeld voor de nieuwe fontein in de Watergraafsmeer.
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De mysterieuze fontein op het Krugerplein heeft een curieuze voorgeschiedenis.
In 1994 gaf stadsdeel Oost/Watergraafsmeer kunstenaars Peer Veneman en Caro Bensca de opdracht een fontein te
ontwerpen voor het plein. Een kunstcommissie zou de keuze maken, maar de buurt mocht ook reageren op het schetsontwerp. Bensca ontwierp een vitale vrouw met de armen gespreid. Het water springt niet op uit het beeld maar loopt
langs haar driekwarts broekspijpen omlaag. Bensca wilde een stralende vrouw neerzetten, die met gespreide armen de
gaven van het leven opvangt en weer teruggeeft aan Moeder Aarde. De buurt vond het maar niks en sprak schande van
‘de plassende vrouw.’
Dus werd er gekozen voor Peer Veneman. Deze ontwierp een klassiek torentje in een ronde schaal op een voetstuk. Uit de
ronde top van de toren stroomt het water langs duistere vormen naar beneden de schaal in. De waterstroom valt over de
rand van de kom en ruist langs ribbels en door gootjes naar de roosters op de grond. De fontein wordt gekenmerkt door
haar plantaardige en dierlijke elementen zonder dat de vorm daarvan is uitgewerkt. In de vormen van het torentje herkent men inderdaad allerlei dierlijke gedaanten, waaronder varkens, slangenkoppen, hagedissen en zelfs voorwereldlijke
dieren. Veneman geeft zijn beelden nooit een titel en om zijn werk hangt een geheimzinnige sfeer. Het functioneert goed
op het plein.
Peer Veneman maakte eveneens beelden voor het AMC, het Spaarndammerplantsoen en de Olympiaschool. Ook is er
werk van hem te zien in het Stedelijk Museum.
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Lettersculpturen rond fontein in Transvaal
Letters in sierbeton die een roestvast stalen waterbassin omarmen. Uit zilverkleurige schijven
die door letters worden omsloten spuiten waterstralen omhoog. Ze komen weer neer in een
komvormig bassin in het centrum van de fontein. Zo ziet de in 2003 geopende fontein op het
Steve Bikoplein in de Transvaal eruit.
De letters komen van overal ter wereld: uit China, de Arabische wereld, Rusland. In het midden van de fontein brengt het water zo de landen en culturen van de wereld bij elkaar.
Mooie symboliek in deze buurt met zijn vele culturen en nationaliteiten. Ontwerpster Soheila
Najand, zelf Perzische, woonde drie maanden in de buurt om de sfeer goed te proeven voordat
ze aan haar ontwerp begon. Ze sprak op scholen in de buurt met de ouders van de kinderen,
en hield discussieavonden met bewoners om zich goed te oriënteren.
Najand probeert met haar fonteinsculptuur het negatieve beeld dat veel bewoners van elkaar
hebben te doorbreken. Jammer genoeg functioneert de fontein niet altijd goed, doordat
kinderen kauwgom en andere viezigheid in de poreuze waterschijven friemelen. Kinderspel
misschien, maar wel vervelend. Het stadsdeel is nog altijd op zoek naar de beste oplossing
voor dit probleem..

Bron: De Fonteinen van Amsterdam, Elise Heyligers, 2005. Uitgave Stichting De Heeren Keyser
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DE VOORMALIGE WATERGRAAFSMEER, TEGENWOORDIG ONDERDEEL VAN STADSDEEL OOST/
WATERGRAAFSMEER, IS EEN BIJZONDER STUKJE AMSTERDAM. EEN BEVOORRECHT STUKJE OOK. MET
PRACHTIGE PARKEN, VEEL MOOIE, STATIGE HUIZEN EN BETROKKEN BEWONERS. KORTOM, HET IS ER GOED
WONEN. MAAR NET ALS OVERAL KAN HET OOK IN DEZE BUURT NÓG BETER.

Tien jaar lang heb ik als lid van het dagelijks bestuur een bijdrage mogen leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte in Oost/Watergraafsmeer. Ik heb veel bewoners goed leren kennen.
De meesten van hen zijn uiterst begaan met alles wat er in de buurt gebeurt. Als bestuurder is
het goed om met en voor deze mensen te mogen werken. Ze denken mee, geven aan waar het
beter kan en houden je scherp.
Een onderwerp waar bewoners al snel mijn aandacht voor vroegen was het gebrek aan ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. De buurt kent weinig pleinen waar ze kunnen flaneren en
elkaar kunnen ontmoeten. Ik kon me in deze kritiek vinden. Elke buurt heeft dat soort plekken
nodig. De bewoners van de wijk rond de Hogeweg en de Linnaeusparkweg stelden voor een
dergelijke ruimte te creëren op het kruispunt van beide straten, op de plek waar ooit een fontein
heeft gestaan. Zij vroegen het bestuur om een plein en om het terugbrengen van de fontein. Een
prachtig plan waaraan ik graag wilde meewerken. Maar helaas ook een kostbaar plan.
De realisatie van dit mooie project heeft daardoor een aantal jaren op zich laten wachten. Er
waren andere prioriteiten en de beschikbare middelen waren beperkt. De buurt heeft echter
volgehouden en is mee blijven zoeken naar alternatieven. Dat het plein en de fontein er nu toch
zijn gekomen, is dan ook in hoge mate te danken aan de betrokkenheid van de buurt.
Ontwerpbureau Handle with Care, de ambtenaren, onder aansturing van mijn opvolgster bij het
dagelijks bestuur Sharona Ceha, en projectleider Eric Sluimer hebben een geweldige prestatie
geleverd. De Middenmeer is een prachtig plein rijker. Een plein waar het water bruist en dat een
sieraad voor de buurt is.
We kunnen nu vol trots zeggen: de Middenmeer is een heel bijzonder stukje Amsterdam, met
één van de mooiste pleinen van de stad.
Peter Sertons
Voormalig lid dagelijks bestuur Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer
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Aan de realisatie van fontein en het plein op het kruispunt van de Linnaeusparkweg en de Hogeweg hebben ongelofelijk
veel mensen op de een of andere wijze een bijdrage geleverd. Een deel ervan:
A. Hartog
Adam Lucas
Alex Stevels
Alice Helenklaken
André Kuipers
André Stemerdink
Barry Cornelisse
Barry van Dorssen
Bas Mulder
Bert Vanhelmont
Bies Autar
Cees Krommenhoek
C. Voorneveld
Dennis Naarden
Ed Veraart
Eric Sluimer
F. Addens
G. Nederend
Gerard Bakker
Gerard Setterich
Giorgio Piretti
Greetje Scheltens
H. Broeke
Hennie Bömers
Ilse Tuyteleers
Jaap Kamerling
Jaap Suurmeijer
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Jan de Bruijn
J. Bakker
J. Boele
Jet Ramaker
J. van der Tol
Jan Slotboom
Jan Stevels
Jan Visscher
John Koerts
Johnny Slotboom
Joop Looijen
Jos Kessels
Marco Stevels
Margot de Langen
Marja Zeegers
Mario Bömers
Martin Timmerman
Michel de Waal
Nelleke Aulman
Nico Schelpe
Patrick Spaan
Patrik de Zwart
Paul Kleyn
Peter Ketelaar
Peter Sertons
Peter Vande Moortel
Peter van Parera

Pieter Staal
René de Vries
R. Sluik
R. Verbrugge
Remon Theissen
Richard Fritz
Rob Peters
Rob Smolders
Robin Prinsen
Ron Zegel
Ruud Ryter
S. van Vliet
Segher Oddens
Sharona Ceha
Simon Esselman
Simon Grootkerk
Sjoerd Hoogma
Theo van Berne
Ton Deijzen
Vinus van der Veekens
Wal Wouters
William Slotboom
Alle medewerkers van
KFS Springbrunnentechnik Anlagenbau.

