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Interview met

Wonen in Holland Park

Schrijf je in en win

Architect en

Prachtige grachtenpanden

Win ontwerpen van

stedenbouwkundige

en groene binnentuinen

o.a. Piet Boon, HAY

van Holland Park

op 10 minuten van

Scholten & Baijings

Sjoerd Soeters

Amsterdam–Centrum

Sjoerd Vroonland

Denkend aan Holland Park
zie ik groen en grachten,
panden met prachtige gevels
direct bij het water staan,
binnentuinen met
buitenspelende kinderen
en fietsers die ’s ochtends
naar hun werk toe gaan ...
VRIJ NAAR HENDRIK MARSMAN.
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Voorwoord
Inhoud
Welkom in Holland Park 6

BREGJE LAMPE SCHRIJFT
OVER MODE EN STIJL
VOOR DE VOLKSKRANT,
EN AF EN TOE VOOR ELLE.
ZE VOLGT DE LAATSTE
MODE OP DE VOET, MAAR
DRAAGT ZELF COMFORTABELE SNEAKERS MET NET
ZOVEEL FLAIR ALS HOGE
HAKKEN. ZE SCHRIJFT
LIEVER OVER MENSEN,
GROTE LIJNEN EN
TENDENSEN IN DE MODE
DAN OVER WELK JASJE
ZO LEUK COMBINEERT
MET WELKE KETTING.

David Keuning

DAVID KEUNING IS
REDACTEUR VAN HET
ENGELSTALIGE ARCHITECTUURTIJDSCHRIFT MARK,
DAT WORDT UITGEGEVEN
DOOR FRAME PUBLISHERS
IN AMSTERDAM.
HIJ STUDEERDE ARCHITECTUUR AAN DE TECHNISCHE
UNIVERSITEIT IN DELFT EN
JOURNALISTIEK AAN DE
ERASMUSUNIVERSITEIT IN
ROTTERDAM.

Jeroen Junte

FREELANCEJOURNALIST
JEROEN JUNTE SCHRIJFT
OVER KUNST, CULTUUR,
REIZEN EN GESCHIEDENIS,
MET EEN VOORLIEFDE
VOOR DESIGN EN ARCHITECTUUR. NAAST ZIJN
POPULAIRE ARTIKELEN
VOOR DE VOLKSKRANT
PUBLICEERT JEROEN
REGELMATIG IN ARCHITECTUUR NL, FRAME EN
ELLE DECO. TWEE KEER
PER MAAND PRESENTEERT
EN ORGANISEERT HIJ DE
AVOND ‘DESIGN MATTERS’
IN PAKHUIS DE ZWIJGER.

Paul Barbera

HET WERK VAN LIFESTYLEEN INTERIEURFOTOGRAAF
PAUL BARBERA KENMERKT
ZICH DOOR EEN DOCUMENTAIREACHTIGE STIJL.
VAN ANTROPOLOGISCHE
THEMA’S TOT LUXURY
LIVING. VANUIT ZIJN
WOONPLAATS NEW YORK
BRENGT HIJ ZIJN ONDERWERPEN OP AUTHENTIEKE
WIJZE IN BEELD MET
GEBRUIK VAN NATUURLIJK
LICHT. ONDER ANDEREN
VOGUE LIVING, FORBES
MAGAZINE EN DE NEW
YORK TIMES PUBLICEERDEN ZIJN WERK.

Holland Park pakt het anders aan.

en Robert Kolenik over nieuwe trends

zo’n 5.000 bewoners, een nieuwe

Geen kennismaking via een standaard

en hun favoriete ontwerpen. De New
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hotspot in groot Amsterdam. In een

vastgoedbrochure, maar middels

Yorkse fotograaf Paul Barbera ging voor

Interview Sjoerd Soeters 
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met zorg ontworpen omgeving, op

een inhoudelijk magazine dat niet

ons naar Sluseholmen in Kopenhagen

Holland Interiors: Sjoerd Vroonland 

26

nog geen 10 minuten van het centrum

alleen informatief is, maar ook leuk

(Denemarken), dé inspiratie voor Holland

Alles in de buurt van Holland Park 
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van Amsterdam en gelegen naast

en inspirerend. Zoals het interview

Park, om de sfeer van wat straks Holland

Schrijf je in en win

38

het Bergwijkpark in Diemen-Zuid zijn

dat David Keuning van internationaal

Park zal zijn zo goed mogelijk in beeld

Minimal Chick 

40

optimaal woongenot, bereikbaarheid

architectuurmagazine MARK afnam

te brengen. Kortom, dit magazine biedt

Wonen in Holland Park 
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en unieke architectuur gecombineerd

met stedenbouwkundige en architect

een een buitengewoon voorproefje van

Holland Interiors: HAY 60

tot een aantrekkelijke woonomgeving.

Sjoerd Soeters, verantwoordelijk voor

de hoge kwaliteit van wonen en leven

Holland Park-bewoners genieten vanuit

het stedenbouwkundig plan van Holland

die straks gerealiseerd wordt in Holland

hun designappartementen van het

Park. Lees ook de bijdragen van hoofd-

Park. Veel leesplezier!

Holland Interiors: Piet Boon 

Bregje Lampe

Holland Park, een levendige wijk met

Kopenhagen: Vol smaak en sfeer

64

Holland Interiors: Robert Kolenik 68
Holland Food 
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uitzicht op de sfeervolle grachten. Een

redacteur van Eigen Huis & Interieur

Column Jeroen Junte 74

uitzicht dat ongelooflijk genoeg ook nog

Mary Hessing, lifestyle- en modejour

Contact / Colofon 75

eens betaalbaar bleek te zijn, omdat ze

nalist Bregje Lampe, designcriticus

zo slim waren om verder te kijken. Dát is

Jeroen Junte en interieur- en meubel-

Holland Park over een paar jaar.

ontwerpers Piet Boon, Sjoerd Vroonland

WELKOM IN
HOLLAND PARK

FOTOGRAFIE:
PAUL BARBERA
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Sfeervolle grachten, prachtige gevels, gezellige straatjes,
groene binnentuinen en mooie designappartementen vanaf
€ 135.000. Op 10 minuten van het centrum van Amsterdam.
Dit vind je aan de nieuwe grachtengordel van de spraakmakende
woonwijk Holland Park. Holland Park maakt betaalbaar wonen
mogelijk, in schitterende appartementen tussen de 45 m² en
100 m². Deze unieke op zichzelf staande wijk is ontworpen door
de bekende architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters
uit Amsterdam en geïnspireerd op zijn eerder ontworpen Java
Eiland en Sluseholmen, het grachtenstadje in Kopenhagen.
Een plek met een eigen karakter, zoals de Jordaan of De Pijp:
een bruisende wijk met water, mooie straatjes, goede voor
zieningen, gezellige restaurantjes en uitstekende verbindingen.
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Buitengewoon ontwerp
Kwaliteit maken en architectonische

verschillende gevels, gelegen aan water

grenzen durven opzoeken. Holland Park

en groen. Er ontstaan straatbeelden

openbare ruimte. Niet alleen gerenom

wordt daarvan het spraakmakende

die verschillen in kleur en structuur,

meerde namen als Sjoerd Soeters,

resultaat. Een visionair totaalconcept

open of juist gesloten, soms expressief

Karres & Brands landschapsarchitecten,

met veel variatie in architectuur en

soms elegant of stoer. Iedere woning is

Groosman Partners architecten, Geurst

buitenruimte.

anders, je kiest wat bij je past.

& Schulze architecten, maar ook jonge,

Het begrip ‘buiten de stad’

Door samenwerking met

bouwstijlen, binnentuinen en design in de

opkomende talenten en bureaus zorgen

wonen, krijgt met Holland Park een

Nederlandse toparchitecten en ont-

ervoor dat je in Holland Park met je tijd

nieuwe betekenis. Dankzij het steden-

werpers ontstaat er een rijke mix aan

‘meewoont’.

bouwkundige plan van Sjoerd Soeters
ontstaat een comfortabele en sfeervolle, knusse binnenstad met grachten.
Kenmerkend voor Holland Park is de
diversiteit aan grachtenpanden met

DIVERSITEIT AAN MODERNE GRACHTENPANDEN,
GELEGEN AAN WATER EN GROEN

Buitengewoon
betaalbaar
Waar kun je aan de grachten wonen

Nederlands beste architecten. Doordat

vanaf € 135.000, op 10 minuten afstand

er een verscheidenheid aan woning

van hartje Amsterdam? En ook nog

typen wordt gerealiseerd, vind je altijd

op eigen grond? Dat kan alleen als je

de woning die bij jou past.
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verder kijkt, zonder daadwerkelijk verder
weg te wonen. Met één van de meest
bijzondere stedenbouwkundige plannen
in Nederland wordt wonen in groot
Amsterdam nog aantrekkelijker. Holland
Park biedt prachtige betaalbare grach-

VANAF € 135.000 OP 10 MINUTEN
AFSTAND VAN HARTJE AMSTERDAM,
OP EIGEN GROND

tenappartementen, ontwikkeld door

Buitengewoon
leven
In Holland Park is goed nagedacht over

fietsenmaker, een politiebureau en meer.

doen in Amsterdam, dan liggen de

optimaal woongenot. Vanaf de eerste

In Holland Park zelf zullen er verspreid

winkels en markten in Watergraafsmeer

dag dat je in Holland Park woont, kun

over de verschillende delen van de

en Amsterdam-Oost op fietsafstand.

je gebruikmaken van een uitgebreid

buurt nog meer cafés en buurtwinkels

Bewoners van Holland Park kunnen

aanbod van voorzieningen. Zo heb je

bijkomen. Daarnaast grenst Holland Park

gebruik maken van gemeenschappelijke

nu al op loopafstand een Albert Heijn,

met zijn plein van restaurantjes aan een

auto’s, zodat je kunt gaan waar je wilt.

verschillende horecagelegenheden,

mooi park waar je heerlijk kunt relaxen.

een kapsalon, fitnesscentrum met een

De voorzieningen groeien met de bouw

tennisbaan en een basketbalveld, een

van de wijk mee. Wil je boodschappen

Buitengewoon
gevarieerd
Holland Park wordt een typische,

want die worden onder de woon

gezellig stedelijke buurt. Een mix van

gebouwen en pleinen geparkeerd.

grachtenpanden, winkels, restaurants,

Vanaf de start is Holland Park ‘ingeleefd’

cafés en woningen bepaalt het straat-

met genoeg faciliteiten in de buurt.

beeld, terwijl de vele stukken groen
en kades het buitengevoel versterken.
Vanuit je huis of lopend op straat zie je
een aaneenschakeling van eigentijdse
gevels en interessante doorkijkjes, met
vrijwel overal uitzicht op het water. Op
straat staan zo min mogelijk auto’s,

EEN MIX VAN WONINGEN, WINKELS,
RESTAURANTS EN CAFÉS
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studio in Oostzaan. Drie jaar later voeg-

Een favoriet ontwerp heb ik niet, maar de

de Karin Meyn zich als zakelijke partner

KEKKE stoel is een bijzonder exemplaar

en Creative Director Interior & Styling

uit Piet Boon Collection. Deze stoel is niet

bij het bedrijf. In meer dan dertig jaar tijd

alleen prachtig vormgegeven, maar ook

heeft Studio Piet Boon zich ontwikkeld

exemplarisch voor de internationalisering

tot een internationaal opererende

van Studio Piet Boon. De fijne belijning

ontwerpstudio, met een indrukwekkend

en de bijzondere combinatie van materi-

portfolio. De ontwerpen van Studio Piet

alen laten zien hoe wij onszelf constant

Boon onderscheiden zich door het even-

uitdagen om grenzen te verleggen.

wichtig samenkomen van functionaliteit,
esthetiek en individualiteit.

Als vooraanstaande multidisciplinaire
designstudio en specialist in totaal
concepten ontwerpt Studio Piet Boon
hedendaagse architectuur, interieurs en
productdesigns. Piet Boon begon Studio
Piet Boon in 1983 als kleine ontwerp

WIN DEZE STOEL
ZIE PAGINA 38
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PIET BOON
FOTOGRAFIE: JEROEN HOFMAN

KEKKE STOEL
FOTOGRAFIE: STEFAN AMMERLAAN

Zijn favoriete ontwerp

HOLLAND
INTERIORS

Piet Boon
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Architect en stedenbouwkundige
Sjoerd Soeters

SLUSEHOLMEN KOPENHAGEN

SJOERD SOETERS
FOTOGRAFIE: INGMAR TIMMER

Sjoerd Soeters, bekend van zijn
ontwerpen voor het Java-eiland
in Amsterdam en Sluseholmen in
Kopenhagen, vertelt over zijn plannen
voor Holland Park in Diemen.

WIJ ZIJN
VAN DE
MENSELIJKE
MAAT

Interview

TEKST:
DAVID KEUNING
FOTOGRAFIE:
DARIA SCAGLIOLA & STIJN BRAKKEE

Sjoerd Soeters tekent graag terwijl hij

zelfontworpen appartement aan de

praat. Niet met het vlijmscherp geslepen

Amsterdamse Bloemgracht verschijnen

roze potlood dat guitig uit het borstzakje

op een schetsrol de toekomstige vormen

van zijn blauwe pak steekt (dat lijkt

van Holland Park in Diemen.

meer een accessoire dan een werktuig),
maar met een klassiek vormgegeven

Kun je vertellen hoe je ontwerp voor

vulpotlood dat hij uit zijn binnenzak

Holland Park in elkaar steekt?

haalt. Aan de eettafel in zijn kleurrijke,

Het gebied is aan twee zijden ingesloten

STADHUIS ZAANSTAD

STADHUIS ZAANSTAD
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door spoorlijnen van de trein en de

Verder zorgen we ervoor dat

huis. Dat betekent dus een enorme

metro. Er staan op dit moment kantoor-

de gevels van de blokken niet allemaal

verdunning van de stad. De enige manier

gebouwen die voor het grootste deel

langs een rechte lijn lopen, maar steeds

waarop we sociaal actieve stedelijke

gesloopt gaan worden. Slechts een

net onder een andere hoek staan.

milieus kunnen maken, is door een hoge

aantal gebouwen, waaronder de hoge-

Het gevolg is dat de grachtjes ertussen

dichtheid te realiseren en de openbare

school, blijft staan. Toen we betrokken

allemaal geknikt zijn. Daardoor heb

ruimte zo klein mogelijk te maken.

raakten bij Holland Park, lag er al een

je geen eindeloos doorlopende per-

Daardoor wordt de kans dat bewoners

stedenbouwkundig plan. Dat ging uit van

spectieven, maar ontvouwt het zicht

elkaar tegenkomen zo groot mogelijk.

losse gebouwen in de open ruimte, met

op elk nieuw blok zich geleidelijk. In het

Dat zit in al onze plannen, en dat hebben

wegen en parkeerplaatsen ertussen.

midden van het gebied komt een plein

we hier ook gedaan.

Wij pakken het anders aan.
André Snippe, de ontwikkelaar, kende ons werk van Sluseholmen in
Kopenhagen, een wijk waarvoor mijn
bureau het ontwerp heeft gemaakt.
Zoiets wilde hij in Diemen ook. In plaats
van losse gebouwen, hebben we geslo-

HET PLAN IS HELEMAAL BEDACHT
VANUIT DE OPENBARE RUIMTE:
HOE LOPEN DE STRATEN, HOE
VATTEN ZE DE ZON HET BESTE?

ten bouwblokken van vijf of zes bouwlagen ontworpen, met een hoge dichtheid.

dat aansluit op het nieuw aan te leggen

De appartementen kijken uit op de

Bergwijkpark. Het plan is helemaal

gebied. De grachten lopen rond, net

straten en grachten ertussen, zodat het

bedacht vanuit de openbare ruimte: hoe

zoals de grachten in de binnenstad. De

een veilig gebied wordt. Aan de buiten-

lopen de straten, hoe liggen ze het beste

zonnige kant van de gracht is steeds

zijde van het plan, langs de metrolijn,

in de zon? We hebben de openbare

een kade; aan de schaduwzijde staan de

hebben we blokken ontworpen aan een

ruimte zo klein gemaakt dat het bijna niet

gebouwen consequent met de voeten

kade, die van elkaar gescheiden worden

kleiner kon.

in het water. De schaduwkant is altijd de

door intieme pleintjes. Elk plein krijgt aan

Het wordt een stedelijk

binnenzijde van de bocht, dus die gevels

de kop een hoog gebouw van vijftien

Waarom vind je smalle straten en

wijken weg in het beeld. Vol in het zicht

lagen. Die zorgen ervoor dat de metrolijn

intieme pleinen zo belangrijk?

zijn de gevels aan de buitenzijdes van

wordt afgeschermd, en ze verlenen ritme

Vroeger woonden in bijvoorbeeld de

de bochten, waar de zon op valt. Dat

aan de bebouwing. Aan de binnenzijde

Jordaan bij wijze van spreken vijf of zes

is precies wat we in Sluseholmen ook

hebben de bouwblokken een opgetild

mensen in één kamer. Tegenwoordig

hebben gedaan. We hebben eigenlijk

dek; daaronder zijn parkeerplaatsen.

wonen we met z’n tweeën in een heel

Sluseholmen vertaald naar deze locatie.

SUIKERSILO’S HALFWEG
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IK BEN EEN ARCHITECT DIE AAN STEDENBOUW
DOET, EN DAAROM DOEN WIJ DE STEDENBOUW OOK
ANDERS DAN DE MEESTE STEDENBOUWKUNDIGEN

MASTERPLAN HOLLAND PARK DOOR SOETERS VAN ELDONK ARCHITECTEN

HOLLAND PARK
WORDT ONTWIKKELD
OP VOORMALIG
KANTORENLOCATIE
BERGWIJKPARK.
ER VERRIJST EEN
BIJZONDER, GOED
BEREIKBAAR
KLEINSTEDELIJK
WOONGEBIED
MET MODERNE
GRACHTENPANDEN,
WINKELS EN HORECA.
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Bewoners parkeren in de garages;
alleen de bezoekers parkeren op straat.
Een groot deel van de buurt wordt een
dertigkilometerzone. We willen een vorm
van shared space maken. Dat begrip is
in Nederland uitgevonden en vervolgens
door de Engelsen zo genoemd. Het
betekent dat de voetganger, de fietser
en de auto gebruikmaken van dezelfde

JAVA EILAND AMSTERDAM

PIRAMIDES AMSTERDAM

Hoe gaat het met de auto’s?

bij we ook filmpjes over shared space op

hoe het voelt als je ergens rondloopt;

YouTube hebben zitten bekijken. Dat zijn

daar hebben veel stedenbouwkundigen

heel leuke filmpjes, trouwens. Zoek maar

weinig interesse in. Soms kom ik in

eens op.

Nederland in zo’n nieuwe buitenwijk

Er komen dus geen
gescheiden rijbanen?
Nee, liever niet. Bij lage snelheiden is er
oogcontact en zie je mensen gebaren:
‘gaat uw gang’ of ‘dank u wel’. Dat is wat
we daar willen. Ik was op een gegeven
moment op een congres in de VS en
daar hadden ze het steeds over shared
space. Ik dacht: ik laat dat begrip eens
vallen bij de gemeente. Wij willen hier
shared space maken, zei ik. Nou, dat
vonden ze wel interessant. We hebben

SLUSEHOLMEN KOPENHAGEN

er twee vergaderingen aan gewijd, waar-

Wat maakt volgens jou een wijk
leefbaar en aantrekkelijk?

WE DENKEN OVER OPENBARE RUIMTE
ALS EEN SOORT BINNENRUIMTE,
ALS DE KAMERS VAN DE STAD.

ruimte en daarbij rekening met elkaar
houden.

25
Ten eerste moet je eigen appartement
goed zijn. Er moet een goede buitenruimte zijn, je moet een prettig uitzicht
hebben op een openbare ruimte die er
aantrekkelijk uitziet, je moet een beetje
beweging zien. Je moet uit je appar-

Beschouw je jezelf in de eerste plaats

terecht. Mijn God, denk ik dan. Hoe

tement in een hof, op een plein of een

als stedenbouwer of als architect?

willen mensen hier wonen? Dat is toch

straat kunnen stappen en het gevoel

Ik ben een architect die aan stedenbouw

onmenselijk? Wij zijn van de mense-

hebben dat je dan ergens bent. Je moet

doet, en daarom doen wij de steden-

lijke maat. We denken over openbare

mensen tegenkomen; je wilt op straat

bouw ook anders dan de meeste ste-

ruimte als een soort binnenruimte, als de

niet in je eentje zijn, want dat is niet pret-

denbouwkundigen. Wij houden ons op

kamers van de stad. Hoe groot kan een

tig. Je moet een wandelingetje kunnen

een kleinere schaal met de dingen bezig

plein zijn voordat het een waaigat wordt?

maken, met of zonder hond, je moet op

dan zij. De meeste stedenbouwkundigen

Hoe zorg je ervoor dat zo veel mogelijk

loopafstand een hapje kunnen eten en

in Nederland zijn van de grote lijn. Wij

gevels levende functies hebben, waar ’s

een biertje kunnen drinken, je moet er

zijn van de verfijning. We vragen ons af

avonds lampjes branden zodat je je niet

mensen kunnen ontmoeten. Gewoon, de

alleen voelt? Met dat soort dingen zijn

dagelijkse dingen. Daar gaat het om. Het

we bezig.

is allemaal niet zo moeilijk.

BEAD ROCKING CHAIR
FOTOGRAFIE: IGOR KRUTER

Zijn favoriete ontwerp

HOLLAND
INTERIORS

Sjoerd Vroonland

Wat is jouw favoriete eigen ontwerp?

hieruit voortgevloeid, sierlijk zoals het

“Het mooiste ontwerp moet eigenlijk

antieke collier, dat een vervreemdend en

nog gemaakt worden. Maar eentje die

sprookjesachtige elegantie oproept.”

ik koester, is de kralenschommelstoel,
geïnspireerd op de geschiedenis van

Sjoerd Vroonland studeerde in 2010

de Thonetstoel. Door de kraal vanuit

cum laude af aan de Hogeschool voor de

verschillende perspectieven te benade-

Kunsten Arnhem, richting productdesign.

ren en toe te passen, wordt de huidige

Zijn stijl kenmerkt zich door traditionele

constructie op een eigentijdse manier

ambachten en uitvoeringen te onder-

geësthetiseerd. De schommelstoel wordt

zoeken, te ontplooien en te abstraheren.

zo meer een juweel. De bead mirror is

De ontwerpen van Vroonland zijn een

SJOERD VROONLAND
FOTOGRAFIE: RENE VAN DER HULST

samenvloeiing van techniek, esthetiek,
vormgeving en comfort, zowel eerlijk als
poëtisch. Daarnaast houdt hij zich bezig
met nieuwe innovatieve designproducten
en internationale samenwerkingen.

WIN DE BEAD MIRROR
VAN ATELIER VROONLAND
ZIE PAGINA 38

Nieuw huis, nieuwe meubels
Ontmoet de Collectie Eigen Huis & Interieur
Elegant, geraffineerd en helemaal van nu

Voor deze gloednieuwe collectie werkt Eigen Huis & Interieur
samen met Carpet Sign, Castelijn, De Sede, Desso, Draenert,
Linteloo, Metaform, Montis, Palau, Pilat & Pilat en Tonon.

NU NIET ALLEN TE KOOP IN DE ONLINE CONCEPTSTORE
WWW.MAGAZIJN.EH-I.NL, MAAR OOK BIJ VAN TIL INTERIEUR IN
ALKMAAR, VESTA IN GRONINGEN, WEYTS INTERIEURADVISEURS
IN POORTVLIET, DE DONJON WOONBURCHT IN SON EN
BREUGEL (EINDHOVEN), CILO IN ZUTPHEN.

BEELD: NASA, © 2014 AERODATA INTERNATIONAL SURVEYS

Amsterdam CS (14 min.)
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Java-eiland (13 min.)
Walter’s (12 min.)
Brouwerij ’t IJ (11 min.)
Biertuin (10 min.)

Vondelpark (12 min.)

Drovers Dog (13 min.)
Javaplein (10 min.)

Weesperplein (8 min.)

IJburg (11 min.)

Dam (14 min.)
Leidseplein (13 min.)

Flevopark (10 min.)
Dappermarkt (12 min.)

Restaurant Merkelbach (7 min.)

Bar Bukowski (8 min.)
De Kas (7 min.)

Winkelcentrum Diemerplein (5 min.)

Canvas / Volkshotel (6 min.)
Dauphine (5 min.)

Park Frankendael (7 min.)
Oprit A10 (2 min.)

Zuidas (10 min.)
Amstel Station (5 min.)

Schiphol (13 min.)
Kopenhagen (98 min.)

Holland Park is ideaal gesitueerd ten opzichte van diverse uitvalswegen

Winkelcentrum Kruidenhof (1 min.)

Club Cinema (3 min.)

Campus Diemen-Zuid (1 min.)

Oprit Gooiseweg (1 min.)

Grand Café Cinetone (3 min.)

Duivendrecht (3 min.)

en openbaarvervoersvoorzieningen. Met 14 minuten van Amsterdam CS
is Holland Park centraal gelegen en perfect bereikbaar. Of je nu op het
Museumplein, het Leidseplein of op Schiphol moet zijn, je bent er met

InHolland (1 min.)

de metro, tram, fiets, trein en auto binnen no time. Op 2 minuten lopen

Park (1 min.)

ligt het trein- en metrostation Diemen-Zuid. Je staat in 13 minuten op het
Waterlooplein, in 17 minuten op Schiphol, in 23 minuten in Almere en in
56 minuten in Den Haag. Met de auto ben je binnen een paar minuten op
de ring A10 en rijd je zo het centrum van Amsterdam in. Op de fiets rijd je
binnen 20 minuten via de Middenweg naar de Dappermarkt in Oost. Maar

Amsterdam ArenA (7 min.)
Ziggo Dome (7 min.)

ook dichter bij huis, in Holland Park, zijn alle voorzieningen aanwezig.

Alles in de buurt
van Holland Park

Pathé ArenA (7 min.)

Utrecht (29 min.)
Antwerpen (93 min.)

Heineken Music Hall (7 min.)

Fijne buren: Campus Diemen-Zuid
en Winkelcentra Diemen
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Holland Park heeft vanaf de start al

elkaar goed versterken. Er zal dan

wordt omgetoverd tot een schaats-

fijne buren: Campus Diemen-Zuid,

ook een verbinding worden gemaakt

baan. Er is zelfs een politiewijkpost.

een super-de-luxe studentencampus

tussen Holland Park en Campus

voor studenten en jong talent. Met

Diemen-Zuid. Als nieuwe bewoner van

teiten die aanwezig zijn op de Campus,

plek voor circa 1100 studenten, veel

Holland Park kun je hierdoor makkelijk

zijn de winkels van winkelcentrum

voorzieningen en handige faciliteiten.

gebruikmaken van alle voorzieningen

Kruidenhof en de winkels in Diemen-

Vanaf start is de campus een groot

op de campus. Alles is aanwezig: een

Centrum ook makkelijk bereikbaar

succes, dankzij het prettige wonen ‘als

Albert Heijn voor je dagelijkse bood-

vanuit Holland Park. Hier vind je in

in een hotel’ en de mooie leefomgeving

schappen, een aantal restaurants, een

aanvulling op het basisassortiment van

waar het studenten aan niets ontbreekt.

vintage kledingwinkel, een wijnbar, een

de Campus een Albert Heijn XL, een

Campus Diemen-Zuid is goed voor

wasserette en stomerij, een kapsalon,

HEMA en diverse soorten verswinkels.

de buurt en goed voor Holland Park.

een fietsenmaker, een sportschool

De levendige sfeer vlak naast de deur

met een tennisbaan – die in de winter

Naast de uitgebreide facili-

CAMPUS DIEMEN-ZUID, DALSTEINDREEF 24
CAMPUSDIEMENZUID.NL

maakt dat Holland Park, ook tijdens
de bouw, al direct is ‘ingeleefd’.
De Campus is bedacht en
ontwikkeld door André Snippe, eigenaar
1.
ALBERT HEIJN SUPERMARKT
2.
COFFEE CORNER LOUFFEE COFFEE
3.
K APSALON THE GRADUATES
4.
GRAND CAFÉ BERLIN
5.	FITNESS CENTRUM FULL OF LIFE 
(INCL. FYSIOTHERAPIE)
6.
PIZZARIA CLIBANO
7.
GRAND CAFÉ TOGETHER

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

KLEDINGWINKEL OH! VINTAGE
POLITIE WIJKPOST
WIJNBAR VINVINO
FIETSENWINKEL RIJWIELREUS
SUSHI RESTAURANT
TENNISBAAN
BASKETBALL COURT
BERGWIJKPARK

Met de Campus Diemen-Zuid op loopafstand en al
het goede wat de stad te bieden heeft dichtbij, of
het nu voorzieningen, horeca of je dagelijkse boodschappen betreft, Holland Park ligt supercentraal.
Met de fiets, de auto of het openbaar vervoer ben
je al snel in de Indische buurt, de Oosterparkbuurt,
de Wibautstraat, Watergraafsmeer of op de ArenA
Boulevard in Amsterdam-Zuidoost. Bekijk hier je
nieuwe omgeving.

Alles in de buurt
van Holland Park

en directeur van Snippe Projecten,
tevens initiatiefnemer van de nieuwe
wijk Holland Park. In zijn visie horen
beide ‘wijken’ bij elkaar en kunnen ze

ALS EERSTE BEWONER VAN HOLLAND
PARK KUN JE GEBRUIKMAKEN VAN
ALLE VOORZIENINGEN OP DE CAMPUS

HET RESTAURANT VERANDERT
OM 23:00 UUR IN CLUB CANVAS

Watergraafsmeer
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Op de rand van Amsterdam-Centrum en Oost staat het gebied rond de Middenweg,
inmiddels bekend als dé biologische en ecovriendelijke hotspot van Amsterdam.

Restaurant en Kwekerij
De Kas (7 min.)

Pure Markt in Park
Frankendael (7 min.)

Restaurant
Merkelbach (7 min.)

In een voormalige stadskas vind je res-

Elke laatste zondag van de maand ga je

In een van de sierlijke koetshuizen in

taurant De Kas. Een toprestaurant dat

naar De Pure Markt in Park Frankendael.

Park Frankendael vind je Restaurant

alleen met verse biologische producten

Met gezelligheid en tal van leveran-

Merkelbach. Een romantische plek,

werkt, veelal afkomstig van de eigen

ciers met ambachtelijk, biologisch en

zeker als je op het terras in de stijltuin

kwekerij. Groenten, kruiden en vruch-

vooral lekker eten. Van raw food tot

zit. Dé perfecte plek als je aan de

ten, ze komen bij De Kas in de meest

Hollands bier, alle producten komen

drukte van de stad wilt ontsnappen.

spectaculaire combinaties op je bord. Er

rechtstreeks van de boer, zijn biologisch

Je kunt er lunchen en koffiedrinken en

wordt dagelijks één menu geserveerd,

en huisgemaakt. Op de Pure Markt

ook dineren. De menukaart verandert

maar dit verandert regelmatig. Omdat

vertellen de leveranciers je alles over

regelmatig en gaat met de seizoenen

je aan alle kanten omringd bent door

de ingrediënten, de herkomst en het

mee. ’s Avonds kun je er tijdens een

glas, heb je een prachtig uitzicht, vooral

productieproces. Maar liefst tachtig

etentje of een heerlijk glas wijn genieten

bij zonsondergang. Een avondje uit eten

kramen staan elke zondag in het park,

van een prachtige zonsondergang.

is hier wat aan de prijs, maar dan word

ook met non-food (boeken, mode en

je wel helemaal in de watten gelegd.

accessoires en natuurlijk de zweefmo-

K AMERLINGH ONNESLAAN 3
RESTAURANTDEK AS.NL

len). De Pure Markt is gratis toegankelijk.
PARK-FRANKENDAEL.NL
WWW.PUREMARKT.NL

De nieuwe Wibautstraat
In de voormalige panden van de Nederlandse dagbladen Parool, Trouw en
De Volkskrant vind je nu hippe horeca. De industriële Wibaustraat, tussen het
Amstelstation en het Waterlooplein, wordt daarom ook wel vergeleken met Berlijn.

Dauphine (5 min.)

Canvas op de 7e (6 min.)

Het Volkshotel (6 min.)

Gevestigd in de voormalige Renault

De voormalige journalistenkantine van

Dit mooie stadshotel heeft 172 kamers,

garage tegenover het Amstel Station.

de Volkskrant is nu strak en industrieel,

een (koffie)café, een 24-uurs cocktailbar

De naam ‘Dauphine’ refereert aan het

inclusief hot tubs op het dakterras waar

in jarentwintigstijl en het restaurant/club

succesvolle model van Renault uit de

gasten en huurders mogen badderen. Bij

Canvas op de 7e. Het Volkshotel is ook

jaren vijftig. Dauphine is een dynami-

lekker weer zit je op het rooftopterras of

een broedplaats en een flexwerkplek.

sche plek en vooral een locatie voor

het kleinere dakterras Petit Canvas, en

De kunstenaars uit de broedplaats

zakelijke afspraken. Je rijdt simpelweg

geniet je van een waanzinnig uitzicht over

ontwierpen samen met andere creatieve

de Gooischeweg af vanaf de A9 of A10

de skyline van Amsterdam. De kaart biedt

Amsterdammers de negen thema-

en parkeert onder de grote garage

nieuwerwetse klassiekers, als vegarisotto

kamers van het hotel. Dit maakt het

(de eerste 1,5 uur parkeren is gratis).

met zeekraal en venkel of pannenkoekjes

Volkshotel een creatieve, levendige plek

Vrijdagavond verandert Dauphine in Club

met eend en hoisinsaus. Wil je na het eten

voor toeristen én Amsterdammers. Werk

Dauphine, een New Yorkse nachtclub

clubben? De keuken sluit om 22:00 uur en

je als zzp’er? Dan ben je in het Volkshotel

met jazz, rock, pop, soul of bossanova.

het restaurant verandert om 23:00 uur in

welkom in de werkbar, een co-workings-

Iedere vrijdagavond zie je andere

Club Canvas (wel even een kaartje kopen).

pace.

artiesten op het podium, terwijl jij lekker

Wil je het klokje rond blijven? Slaap dan in

zit te eten.

het Volkshotel in hetzelfde pand.

PRINS BERNHARDPLEIN 175
CAFERESTAURANTDAUPHINE.NL

VOLKSKRANTGEBOUW WIBAUTSTRAAT 150 
CANVASOPDE7E.NL

VOLKSKRANTGEBOUW WIBAUTSTRAAT 150
VOLKSHOTEL.NL

MIDDENWEG 72
RESTAURANTMERKELBACH.NL

ArenA(-boulevard)
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De voetgangerspromenade in het centrumgebied van Amsterdam-Zuidoost aan de
westzijde van Station Bijlmer ArenA. Een winkel- en uitgaangsgebied

Ziggo Dome (7 min.)

Pathé ArenA (7 min.)

Van Lady Gaga tot Barbra Streisand

Pathé ArenA is dé bioscoop in

Heineken
Music Hall (7 min.)

en van Madonna tot Marco Borsato.

Amsterdam als je een blockbuster wilt

Wie stond er niet? Lenny Kravitz, Snoop

Grote namen, in alle muziekstijlen, vanuit

zien. Koop snoep en popcorn, nestel

Dogg, Amy Winehouse, Radiohead en

allerlei landen kun je zien in de Ziggo

je in de grote rode velours stoelen en

meer. Met een capaciteit van 5500

Dome. Befaamd om het prachtige geluid

laat de film over je heenkomen in dolby

mensen is het de grootste concertzaal

en de goede logistiek. De aansluiting

surround. In zaal 14 kun je ook IMAX-

van Nederland. De HMH is met de trein

naar de stad en Diemen-Zuid is snel en

voorstellingen zien (soms in 3D) op een

goed te bereiken, want hij ligt namelijk

makkelijk. Met metro 54 ben je via één

scherm van maar liefst 164 m². In deze

op tien minuten loopafstand van station

keer overstappen binnen 13 minuten na

bioscoop worden ook regelmatig eve-

Amsterdam Bijlmer ArenA.

je concert weer thuis. ’s Nachts rijden er

nementen georganiseerd, waaronder de

genoeg nachtbussen.

terugkerende 50+ Bios en Ladies Nights.

DE PASSAGE 100
ZIGGODOME.NL

ARENA BOULEVARD 600
PATHE.NL/BIOSCOOP/ARENA

ARENA BOULEVARD 590
HEINEKEN-MUSIC-HALL.NL

MET METRO 54 NA JE CONCERT SNEL WEER THUIS

Oosterparkbuurt
Deze buurt wordt begrensd door de Wibautstraat, Mauritskade, Linnaeusstraat
en de spoorlijn Amsterdam - Utrecht. Bezoek ook het centraal gelegen Oosterpark,
de achtertuin van menige Amsterdammer in Oost.

Bar Bukowski (8 min.)

Dappermarkt (12 min.)

Een prachtig vormgegeven café

Biertuin aan
Oosterpark (10 min.)

met retrolook, op de hoek van het

De Biertuin staat voor lekker borrelen,

Dapperbuurt. De Dappermarkt is de

Oosterpark en de Beukenweg. Het

lunchen en dineren met seizoens

kleurrijkste en oudste markt van de stad.

zonnige terras is heerlijk voor een

gebonden producten. Een aanrader

Waar geuren van vis zich vermengen

brunch op zondag. Op de avondkaart

als je van de combinatie bier en vlees

met die van Vietnamese loempia’s,

staan stevige gerechten als de big

houdt. Op het menu staat onder andere

olijven, snijbloemen, textiel en Belgische

Bukowski Burger en Ravioli. En ontbijten

een halve boerderijkip vanuit het het

friet. Multicultureel, uitgebreid en

kun je maar liefst tot 17:00 met eieren,

rotissoir, knapperige pulled pork, een rijk

levendig; je vindt er van alles. Vanuit

pancakes, toast of een tarwegrasshot.

belegde hamburger of een carnivoor-

Holland Park ben je er zo met de fiets

Voor de lunch serveert Bar Bukowski

plank met een mix aan vlees. En zoals

of de auto. Lekker dichtbij als je op

THERE IS ALWAYS A REASON TO DRINK!

Sinds 1910 het kloppend hart van de

zaterdag wekelijks je boodschappen wilt
doen. En leuk: de omgeving van de markt
verandert voortdurend. Steeds komen

onder andere knapperige flammkuchen;

de naam zegt, serveren ze hier allerlei

er nieuwe koffietentjes, restaurants of

een soort dunne krokante pizza. In het

soorten bier, van de tap of speciaal

toko’s bij. Een mooie plek om regelmatig

weekend gaat Henry’s Bar, de naast-

bieren. Het schijnt overigens dat ze

naartoe te rijden.

gelegen cocktailbar, open. Daar krijg

hier de beste kateruitsmijter van Oost

je heerlijke cocktails tegen vriendelijke

hebben. De Biertuin is een fijne hotspot

prijzen. Want, zoals de auteur Charles

in Oost, recht tegenover het Oosterpark.

Bukowski het zegt: ‘There is always a

Met een groot terras met lange tafels.

reason to drink!’
OOSTERPARK 10
BARBUKOWSKI.NL 

LINNAEUSSTRAAT 29
DEBIERTUIN.NL 

DAPPERSTRAAT
DAPPERMARKT.NL 
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Indische buurt
In Amsterdam-Oost, grenzend aan het groen van het Flevopark, ligt de Indische
Buurt. Een magneet voor nieuwe horeca, winkeltjes en leuke tentjes.

Walter’s (12 min.)

Drovers Dog (13 min.)

De Javastraat bevindt zich in het hart van

Genieten op z’n Australisch kan bij

de Indische Buurt in Amsterdam-Oost,

Drovers Dog. Hier eet je gerechten

met Walter’s op nummer 42. Door de

van down-under – en je kunt hier tot

knusse zitjes, planten en warme kleuren

16:00 uur ontbijten. Met klassiekers als

voelt Walter’s meer als een huiskamer

ricottapancakes, eggs benedict met of

dan een café. Je kunt er heerlijk eten. De

zonder zalm, scrambled eggs on toast en

kaart van Walter’s is al even divers als het

corn fritters (soort pannenkoekjes met

etensaanbod in de Javastraat zelf. Het

mais). Of je kiest voor het uitgebreide

Drovers Breakfast, de gevulde wraps,
diverse salades of hamburgers. De
koffie is van Lot Sixty One, een kleine
Amsterdamse koffiebranderij. Wil je iets
zoets? De collectie in de vitrine bevat
zelfgemaakte zoetigheden als rocky
road, cheesecake, brownies en glutenvrije kokoscake.
EERSTE ATJEHSTRAAT 62
DROVERS-DOG.COM

café serveert internationale gerechten en
verschillende steaks. In de avond bruist
het van de gin-tonics. Ook lekker: je kunt
het complete assortiment van Brouwerij
’t IJ drinken, de speciaalbieren van de
befaamde Amsterdamse brouwerij op de
Funenkade.
THE WALTER WOODBURY BAR, JAVASTRAAT 42
WALTERWOODBURYBAR.NL

MET DE METRO, DE TREIN OF
DE AUTO BEN JE ZO OP JE WERK

Zuidas, ArenAPoort
en andere werkplekken
Holland Park ligt zeer goed bereikbaar

groot aanbod aan entertainment,

ten opzichte van belangrijke werkloca-

winkels, restaurants en sport.

ties. Amsterdam-Zuidoost is al jarenlang

DE INDISCHE BUURT, EEN MAGNEET VOOR NIEUWE
HORECA, WINKELTJES EN LEUKE TENTJES

Daarnaast ligt Amsterdams

een populaire vestigingslocatie voor

bekendste zakendistrict, de Zuidas, op

bedrijven. Zo is ArenAPoort, het gebied

tien minuten met de trein vanaf station

rondom de Amsterdam ArenA, niet

Diemen-Zuid. Met de metro, de trein of

alleen een aantrekkelijke zakelijke

de auto ben je zo op je werk!

bestemming, maar heeft het ook een

COLOUR GLASS VAN SCHOLTEN & BAIJINGS VOOR HAY
ZIE PAGINA 60 VOOR MEER OVER HAY EN SCHOLTEN & BAIJINGS

BEAD MIRROR VAN ATELIER VROONLAND
ZIE PAGINA 26 VOOR MEER OVER SJOERD VROONLAND

WWW.
HOLLANDPARK
.NL
SCHRIJF JE IN

EN WIN
Meld je aan om op de hoogte te
worden gehouden rondom de laatste
MINIMAL SYRUP BEDDENGOED VAN SCHOLTEN & BAIJINGS VOOR HAY
ZIE PAGINA 60 VOOR MEER OVER HAY EN SCHOLTEN & BAIJINGS

ontwikkelingen van Holland Park. Om
je alvast in de stemming te brengen
verloten we onder de inschrijvers
meubels en woonaccessoires van
Nederlandse topontwerpers Scholten
en Baijings voor HAY, Piet Boon en

KEKKE STOEL VAN STUDIO PIET BOON
ZIE PAGINA 14 VOOR MEER OVER PIET BOON
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Sjoerd Vroonland. Die staan straks
perfect in je nieuwe appartement!
Schrijf je in op

www.hollandpark.nl
(Hier vind je ook de wedstrijdvoorwaarden).

Mary Hessing

TEKST: MARY HESSING

Sinds 2009 hoofdredacteur van design

Hoofdredacteur Eigen Huis & Interieur en More Than Classic

glossies Eigen Huis & Interieur en More
Than Classic. In 2011 werd Eigen Huis &
Interieur onder haar leiding gerestyled
door Pentagram New York. Pentagram’s
partner Luke Hayman, bekend van zijn

MARY HESSING
FOTOGRAFIE: BRENDA VAN LEEUWEN

werk voor New York magazine, werkte
samen met Hessing en haar team aan
een grondige restyling die zowel de
inhoud als de vorm besloeg. Hayman gaf
het tijdschrift de moderne hedendaagse
look die het verdiende. De restyling
won de prijs voor de beste artdirection

MET HUN K ASTEN, TAFELS EN STOELEN STAL HET BELGISCHE DUO
MULLER VAN SEVEREN DE SHOW VAN DE MEUBELBEURSEN IN KORTRIJK
(2012) EN MILAAN (2013). DE HELDERE VORMENTAAL, GECOMBINEERD
MET MATERIALEN ALS STAAL, GEKLEURD POLYETHYLEEN EN MARMER,
MAAKT DE MINIMALISTISCHE MEUBELS UNIEK.

Mary Hessing
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(Mercur 2012) in Nederland en een
prestigieuze Ozzy Award in Amerika.
Hessing studeerde aan de modeafdeling
van de kunstacademie Arnhem, het

DE HAZE-MEUBELS VAN WONMIN PARK, EEN JONGE ZUID-KOREAANSE ONTWERPER,
AFGESTUDEERD AAN DE DESIGN ACADEMY EINDHOVEN, ZIJN OPGEBOUWD UIT
GEOMETRISCHE ELEMENTEN VAN HARS. DOOR DE NEVELIGE PASTELKLEUREN LIJKEN
ZE IN ELK AAR OVER TE VLOEIEN. (2013)

huidige Artez.

MINIMAL
CHIC

LICHT EN VOORAL HEEL SCHOON: DÁÁR HEB IK ZIN IN

Trends. Als ik iets heb geleerd, eerst op de
academie en daarna in de grillige praktijk als
bladenmaker, dan is het wel dat het begrip ‘trend’
tamelijk rekbaar is. Als je een beetje gevoelig bent
voor trends, is het soms snel schakelen. Dat wat je
de ene dag liefhebt, wordt de volgende dag alweer
vervloekt en zaken uit het verleden die eerst
hartstochtelijk waren afgezworen, worden ineens

schoonheid. Zulke gordijnen werden
meteen mijn nieuwe queeste. Ik werd
ook aangestoken door de inrichting
van de Rotterdamse modewinkel
van Wendela van Dijk. Transparante
organza gordijnen in nudekleur
verdeelden de ruimtes in verschillende
compartimenten. Mooi. En zacht zonder
frivool te worden. Ik wist niet dat een
winkel dat effect kon hebben.
Op de meubelbeurs in Kortrijk (2012)
viel ik als een blok voor het werk van het
duo Muller Van Severen. Het was voor

weer aantrekkelijk.

het eerst dat ik hun oeuvre zag, het was
tamelijk nieuw. Een vleugje jaren tachtig,

Zo ben ik opeens die eclectische

drie jaar geleden bij de tentoonstelling

maar dan met een raffinement en

rommel-maar-wat-aantrend spuugzat.

van Dutch Invertuals tijdens de Dutch

verstilling die het bijna tot poëzie maakte.

Klaar met alle vintage stoelen met

Design Week. Prachtig verstild werk

En op mijn eigen redactie werd ik

vlekken, die driedubbel achterstevoren

werd tentoongesteld in een hoge, lichte

geraakt door de Cirkel-lamp van Daphna

geverfde Perzische tapijten en de jaren

ruimte, waar crèmekleurige gordijnen

Laurens. Zo erg zelfs dat ik in een pittige

70-citaten met breisels, haakwerk en

van zachte, vloeiende parachutestof

discussie met een redacteur belandde

ander grof geschut. Fris en helder, zacht

zorgden voor betoverend gefilterd

omdat we allebei de lamp graag in een

en poëtisch, licht en vooral heel schoon:

licht. Het persmateriaal, fascinerende

productie wilden gebruiken. Ook het

dáár heb ik zin in. Dat gevoel ontstond

foto’s, was van eenzelfde melkachtige

werk van Minale Maeda en de spiegels

HUISK AMER VAN ONTWERPER THOMAS EURLINGS, DE TAFELTJES MET STALEN FRAME
EN GLAZEN BLAD ZIJN EEN ONTWERP VAN EURLINGS VOOR BUHTIQ31, HET KLEED MET
DE NAAM RIBON CARPET BEDACHT EURLINGS VOOR MARC JANSSEN.
FOTOGRAFIE K ASIA GATKOWSK A.

DEZE SLIDESHOW MIRRORS WERDEN IN 2013 GEPRESENTEERD IN HET
MILANESE DESIGNWARENHUIS VAN ROSSANA ORLANDI. MINALE–MAEDA
GAVEN DEZE SPIEGELS DIE SLECHTS HET BLAUWE DEEL VAN HET
LICHTSPECTRUM REFLECTEREN DE VORM VAN EEN OUDERWETSE DIA.
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EEN TE VROEG VOORSPELDE
TREND IS GEEN KNIP VOOR
DE NEUS WAARD
HET KLEINE GROEPJE MENSEN DIE
OORSPRONKELIJKHEID IN HUN DNA
HEBBEN, GAAT ONS MEESTAL VOOR
SABINE MARCELIS EN BRIT VAN NERVEN CREËREN
VERVREEMDING MET DE SERIE SPIEGELS SEEING GLASS,
DIE VERVORMING ALS FUNCTIE HEEFT (2014)

NA EINDELOOS EXPERIMENTEREN MET MATERIALEN,
KLEUREN EN VORMEN ONTSTOND DE GEOMETRISCHE
WANDLAMP CIRKEL. ONTWERPDUO DAPHNA LAURENS
MAAKTE HET ONTWERP VAN ESDOORN EN ALUMINIUM. (2014)
PRESENTATIE VAN DESIGNCOLLECTIEF DUTCH INVERTUALS
TIJDENS DE DUTCH DESIGN WEEK (2011)

van Wonmin Park, beide gespot bij de

kelijkheid in hun DNA hebben, gaat ons

we spontaan behoefte aan overzicht

winkel van Rosanna Orlandi in Milaan,

meestal voor. En het is vervolgens aan

en helderheid. Juist in vormentaal en in

konden me direct bekoren. Kortom, het

de trendvoorspellers om aan te geven

het interieur. In navolging van de mode

zat er al een tijdje aan te komen.

hoe breed een nieuw idee gedragen zal

laten we ons weer inspireren door de

worden of welke richting het op gaat.

jaren tachtig, maar zónder de koelte

Maar timing is alles. Een te
vroeg voorspelde trend is geen knip

Persoonlijk schat ik in dat het

van destijds. Dus nu geen roestvrij staal

voor de neus waard. In de mode geldt

credo ‘minder is meer’ in de nabije toe-

meer, maar warm messing en cham-

dit wellicht nog meer dan in het interieur.

komst groot zal worden. Deels gedragen

pagnetinten gecombineerd met licht

Als je te ver voor de troepen uit loopt,

door goedbedoelde ideologieën over

hout. En marmer mag ook weer, maar

halen ze je nooit in. Geleidelijkheid is

behoud van de planeet, maar simpelweg

liever geen carrara. Ja, het luistert nauw.

het toverwoord. Bovendien kun je je

ook omdat het de logische reactie is op

Gelukkig gaan we altijd vooruit.

afvragen of het signaleren van een nieuw

wat zich nu afspeelt. Jaren waren we op

gevoel, een verzameling gedachten over

zoek naar warmte en toegankelijkheid,

een bepaald onderwerp, niet eigenlijk

maar ineens is het leven in bepaalde

het vaststellen van een aantal feiten is.

opzichten snel veranderd en tamelijk

Het kleine groepje mensen die oorspron-

complex geworden. Daardoor krijgen

SFEERFOTOGRAFIE:
PAUL BARBERA
MOODBOARDS & TEKST:
VENNEMAN CONCEPT ETC. DIANA VENNEMAN


WONEN IN
HOLLAND PARK
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Buitengewoon mijn stijl
Wonen in een stijl die bij jou past
Wonen in een stijl die bij jou past; het lijkt zo simpel, maar als je gaat verhuizen wil
je eigenlijk alles helemaal perfect hebben. Zo’n zandkleurige XL-bank die je al een
tijdje op het oog hebt, een mooie eiken vloer in een visgraatmotief gelegd, een
strakke witte keuken, de kleur op de wanden zoals in je favoriete loungecafé en de
industriële lampen die je gezien hebt op de woonbeurs. En eigenlijk moet dat oude
theekastje van oma ook een betere plek krijgen ... Zodra alles is ingericht, kijk je er
naar uit om het schilderij van de Noorse Runi Langum boven de bank op te hangen.
Kortom, jouw stijl in je nieuwe droomhuis. Scandinavisch wonen maar dan in de
buurt van Amsterdam.
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TOPARCHITECTUUR, VEEL BUITENRUIMTE EN MAXIMAAL WOONGENOT

Verschillende stijlen
Holland Park

en welke combinaties spreken jou aan?

Scandinavisch wonen

Om je een handje te helpen hebben we

Wonen in de meest pure vorm. Dichtbij de natuur als het

verschillende stijlgroepen bepaald. Laat

gaat om materialen en kleuren, weloverwogen geselecteerd

je inspireren of maak lekker eigenwijs

met veel aandacht voor de vormgeving. De Scandinavische

De één weet precies wat hij of zij mooi

een mix & match-stijl. Het belangrijkste

woonstijl kent ook een bepaalde nonchalance. Het leven is

vindt en de ander wil graag geïnspireerd

is dat jij jouw eigen stijl kan creëren en

bepalend voor de inrichting van het huis en niet andersom. Een

worden om een woning in te richten.

toepassen in Holland Park.

comfortabele grote bank, ruimtelijkheid, een stille plek om je

Hoe woon jij het liefst, wat vind je mooi

werk te kunnen doen, een grote eettafel waar aan geleefd kan
worden. Industriële lampen en een groot kleed op de grond.
Niet te ingewikkeld, maar lekker en vooral ook ruimtelijk wonen.
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GEEN EINDELOOS DOORLOPENDE PERSPECTIEVEN, MAAR HET
ZICHT OP ELK NIEUW BLOK ONTVOUWT ZICH GELEIDELIJK


— SJOERD SOETERS

Modern Design

New Classic

Strak interieur met sobere ontwerplijnen. Minimalistische

Stijlvolle eigentijdse invulling van het classicisme. Alles wordt

geometrische vormen zien we terug in de meubels die volledig

op een bijna perfecte manier harmonieus en symmetrisch

zijn aangepast aan de architectuur. Ook het kleurgebruik op

vormgegeven. Het oude traditionele tapis parket kent een

vloeren, wanden en plafonds is neutraal en tijdloos. Veel wit,

moderne uitvoering met groot formaat New Classic houten

grijs en naturellen, weinig felle kleuren. Industriële materialen

tegels. Muren worden afgewerkt met sierlijsten en hoge plinten.

passen helemaal in deze stijl. We hangen de effen gordijnen

Plafondornamenten met een mooie kroonluchter als middel-

aan stalen buizen met ringen, de vloer het liefst als beton, giet-

punt en symmetrische wandlampen. Een chesterfield bank in

vloer of een rustige houten vloer. Accenten komen nauwelijks

een nieuwe uitvoering. Veel contrast in kleuren, bijvoorbeeld

voor. Het geheel is erg doordacht en symmetrisch opgebouwd.

donkere paneeldeuren met architraven en witte wanden.

Het minimalistische moderne design wordt beheerst door het

Fraai gevormde donkere lijsten met oude prenten, kunst of

idee ‘less is more’.

fotografie. Glanzende chique stoffen in de gordijnen met rijke
accessoires. Kortom: het stijlvolle New Classic.
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AAN DE BINNENZIJDE HEBBEN DE BOUWBLOKKEN EEN BINNENTUIN;
DAARONDER BEVINDEN ZICH DE PARKEERPLAATSEN


— SJOERD SOETERS

Hip & Happening

Lekker Landelijk

Een trendy interieur dat vooral gebaseerd is op de laatste

Comfortabel leven in een landelijke stijl. De keuken is een

hot items. Nothing is forever en alles mag veranderen!

belangrijk centraal middelpunt in de woning. Er is veel aan-

Combinaties van hergebruikte materialen, kringloopvondsten

dacht voor het koken, eten en het sociale leven dat daarbij

met designobjecten in een eigenwijs en vooral persoonlijk

hoort. Iedereen is welkom. De vloer, wanden en plafonds

interieur. Het is juist de combinatie die het bijzonder maakt.

hoeven niet perfect te zijn afgewerkt. Een oude houten vloer

Met een behoorlijke portie creativiteit en inventiviteit zien we

waarop geleefd mag worden, matte afwerking met krijtverf

de meest aparte interieurs. Felle kleuraccenten gecombi

en een veel natuurlijke materialen, zoals linnen, katoen en

neerd met meubels van sloophout en vintage objecten.

leer. Veel kussens en accessoires voor een gezellige sfeer.

Vervreemding van materialen en vormen. Streetlife als

Schelpen, een stuk strandhout of een grote mooie steen

belangrijkste inspiratiebron voor Hip & Happening.

worden als een natuurlijk kunstobject in het interieur geplaatst.
Niet te netjes, gewoon Lekker Landelijk.
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BINNEN- EN BUITENLEVEN LOPEN MOOI IN ELKAAR OVER

OMSCHRIJVING FOTO
NAAM FOTOGRAAF
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TEKST
BREGJE LAMPE

FOTOGRAFIE
RASMUS NORLAN

Kom er maar eens om: mooi, goed gemaakt én
betaalbaar interieurspul. Dat is echt niet makkelijk
te vinden. Vonden Rolf Hay en zijn vrouw Mette uit
Denemarken ook. En dus begonnen ze interieurmerk HAY.
Deens design doet het goed in

fraai design, degelijke kwaliteit en een

Nederland, net zoals Nederlands design

betaalbare prijs. ‘Smart design for smart

het goed doet in Denemarken – denk

people’, zegt initiatiefnemer Rolf Hay.

aan het succes van de wijk Sluseholmen

De modelklanten van HAY zijn

in Kopenhagen, die net als Holland Park

stadse en modegevoelige dertigers – al

is ontwikkeld door architect Sjoerd

dan niet met kinderen – die de in hun

Soeters. Het concept van HAY is in feite

studententijd vergaarde Ikea-spullen beu

de perfecte kruising tussen Ikea en Vitra:

zijn. Je kunt HAY gerust de sophisticated

GRID-TAFELKLEED, COLOUR GLASS EN DOT SERVET
DOOR SCHOLTEN EN BAIJINGS VOOR HAY

GRADIENT EN COLD FOREST THEEDOEKEN
DOOR SCHOLTEN EN BAIJINGS VOOR HAY

Hip hip HAY

HOLLAND
INTERIORS

Holland meets Denemarken

DE MODELKLANTEN VAN HAY ZIJN
STADSE EN MODEGEVOELIGE DERTIGERS
DIE DE IN HUN STUDENTENTIJD
VERGAARDE IKEA-SPULLEN BEU ZIJN
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variant op Ikea noemen. Het assorti-

serie theedoeken, allemaal uitgevoerd

ment is net zo uitgebreid als dat van

in de typische combinatie van fluor- en

de Zweedse meubelgigant: van kleine

pasteltinten waarmee Scholten &

schaaltjes, handdoeken en dekbedover-

Baijings wereldberoemd zijn geworden.

trekken tot bedden, eettafels en stoelen.

Inmiddels is de collectie van Scholten &

Allemaal even origineel en

Baijings bij HAY uitgebreid met gekleur-

kleurrijk. ‘New Nordic’ wordt de frisse en

de glazen, gestreepte kleden gemaakt

eigentijdse designstijl van HAY genoemd.

van papier met een coating en gekleurde

Zoals bij het meeste Scandinavische

servetten.

design zit de schoonheid van HAY hem

Nog een hit bij HAY: het

in de eenvoud en de rust die de pro-

bureautje en de eettafel van de Franse

ducten uitstralen. Niet alle ontwerpers

broers Ronan en Erwan Bouroullec, die

zijn Scandinavisch, maar ze hebben wel

wonen en werken in Parijs. De onder-

allemaal die klare en bijna tijdloze stijl.

stellen zijn van licht eikenhout en de

Volgens Rolf Hay halen ‘zijn’

tafelbladen zijn bedekt met een heel licht

designers veel inspiratie uit de jaren vijf-

laagje linoleum, dat lekker aanvoelt. Van

tig en zestig, die dankzij Arne Jacobsen

de gerenommeerde Belgische ontwer-

en Poul Kjaerholm als de hoogtijdagen

per Sylvain Willenz, die aan het Royal

van Deens design gelden. Het werk van

College of Arts in Londen studeerde, is

Jacobsen en Kjaerholm heeft inmiddels

een populaire serie strak vormgegeven

een iconische status. Ondertussen is

spiegels te koop: de Shape-spiegels.

HAY, dat in 2003 werd opgericht, hard

De Deense designer Hee

op weg om net zo’n bekend en gevierd

Welling is verantwoordelijk voor een van

Deens designicoon te worden. De grote

de bestsellers van HAY, de stoelenserie

kracht van de ontwerpers achter het

About A Chair. Wie die stoelen ziet,

betaalbare Deense interieurmerk is dat

begrijpt meteen het grote succes van

ze opereren op het snijvlak tussen de

HAY: modern Scandinavisch design

vaste lijnen van de architectuur en de

met een vleugje vintage, goed gemaakt

dynamiek van mode.

én aantrekkelijk geprijsd. Simpel toch?

Dat is niet zo gek als je weet
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Eerst een huis, dan naar HAY.

dat de Bestsellergroep, die ook het
populaire kledingmerk Vero Moda bezit,
voor vijftig procent eigenaar is van HAY.
In zijn aanpak lijkt HAY meer op Vero
Moda dan op, bijvoorbeeld, een gevestigd en prijzig meubelmerk als Vitra.
Net zoals in de winkels van Vero Moda
is in de winkels van HAY altijd wel iets
nieuws te ontdekken. Ga maar na in de
Amsterdamse vestiging in de Spuistraat,
die vorig jaar opende en waar het bijna

WIN ONTWERPEN VAN
SCHOLTEN & BAIJINGS
VOOR HAY
ZIE PAGINA 38

HAY doet geregeld een beroep op externe ontwerpers: het merk
gaat al jaren samenwerkingen aan met
bekende ontwerpers van over de hele
wereld. Zo werken Stefan Scholten
en Caroline Baijings, die samen het
Nederlandse designduo Scholten
& Baijings vormen, ook voor Rolf en
Mette Hay.
Die samenwerking begon in
2010 met een dekbedovertrek en een

J107-STOEL DOOR POUL VOLTHER, BELLA KOFFIETAFEL
EN ABOUT A CHAIR DOOR HEE WELLING VOOR HAY

altijd druk is.

Kopenhagen
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Vol smaak en sfeer
Vesterbro

Vesterbro, ook wel het Meatpacking
District van Kopenhagen, staat wereld
wijd bekend als een van de coolste wijken
van Kopenhagen. Waar ooit slachthuizen
en pakhuizen de toon zetten, struikel je

Fiskebaren

er nu over de art galleries, bars, clubs,

Waar vroeger vlees werd verwerkt, wordt nu heerlijke verse vis

restaurants, creatieve bureaus, retro- en

geserveerd, vergezeld van geweldige wijnen. Geniet in de oude

designwinkels.

vleeshal of heerlijk in de zon op het terras van originele visgerechten
gemaakt met authentieke, duurzame ingrediënten. Biologisch, lokaal,
vers en kwaliteit zijn de kernwoorden die ervoor zorgen dat je geen

Mooie architectuur, fantastisch eten, vriendelijke mensen,

seconde spijt krijgt van je bezoek.
FISKEBAREN.DK

uitstekende koffietentjes, groen, water, nachtleven en rust.
Welkom in Kopenhagen. Op iets meer dan een uur vliegen vind
je de ideale stad voor een weekendje weg. Uiteraard vind je er
Sluseholmen, waarop Holland Park is geïnspireerd. De nieuwste,
leukste en hipste hotspots vind je vooral in de wijken Vesterbro
en Nørrebro. Zorg dan dat je de volgende dingen niet mist.

Dyrehaven
Dé plek voor brunch afgaand op de dichtheid lokale hipsters
is Dyrehaven, met meer dan uitstekend uitgevoerde classics
als eggs benedict. Je kunt ook all the way gaan met de
Morgenmadstallerken, een ontbijt waarna je de rest van de dag
geen honger meer hebt. Ze hebben ook een bijzonder lekkere
selectie bieren.
DYREHAVENKBH.DK

Tante T
Inderdaad, geen koffie, maar thee. De beste thee van

Lidkoeb

Kopenhagen. Klein, gezellig en met meer dan 150 theesoorten

Eindig de avond in Lidkoeb, een sfeer- en smaakvolle cocktail-

een heerlijke afwisseling op de koffietrend. De ‘tantes’ aldaar

bar in een voormalige apotheek, verdeeld over drie verdiepin-

vertellen je graag alles over de rijke, gevarieerde theesmaken

gen. Leren banken, dierenhuiden, een open haard en heel veel

die ze serveren.

hout zorgen voor een warme, elegante huiskameromgeving. De

TANTE-T.DK

professionele staf met oprecht verstand van drank serveert niet
alleen cocktails maar ook een goed glas whisky, bier of wijn.
WWW.LIDKOEB.DK

Nørrebro

Coffee Collective

Kleurrijk, levendig en relaxed. De multiculturele wijk
Nørrebro is uitgegroeid tot een culinaire hotspot met coffee
roasters, biologische lunchtentjes en sterrenrestaurants.
Tussen de maaltijden, smoothies en espresso’s door kun je
je hart ophalen aan de hippe designwinkeltjes en galeries.
De Jægersborggade zit vol met culinair geweld.

De opkomst van Nørrebro lijkt te zijn
begonnen toen Coffee Collective
zijn eerste bar opende aan de
Jægersborggade. Versgeroosterde
koffie, professionele barista’s en
vriendelijke mensen.
WWW.COFFEECOLLECTIVE.DK

Relæ
Genoemd als een van de vijftig beste restaurants ter wereld,
serveert Relæ de eerlijke, originele, smaakvolle gerechten van
Michelinsterrenchef Christian Puglisi. Geen opsmuk, maar
pure kwaliteit en eenvoud op een zeer hoog niveau. Biologisch
natuurlijk, en ook nog betaalbaar.
WWW.RESTAURANT-RELAE.DK

Ro chokolade
Handgemaakte chocola en huisgemaakt
ijs, oprecht en ongelooflijk smaakvol.
In de delicatessewinkel Ro chokolade
maakt chocolatier Rasmus Olsen alles
zelf met alleen ingrediënten van de allerbeste kwaliteit. De verschillende smaken
zijn eigentijds en puur, zonder gedoe.
WWW.RO-CHOKOLADE.COM

Koralbadet
Het direct naast Sluseholmen gelegen buitenzwembad
Koral Badet (Coral Bath) is een populaire zomerbestemming,
ontworpen door de beroemde architect Kasper Danielsen.
Zonnen, zwemmen en zelfs duiken zijn er mogelijk.

Grød
De nieuwste foodtrend is grød. Oftewel pap. Grød wil laten
zien dat pap leuk, gezond, heerlijk en betaalbaar is, door met
originele recepten en ingrediënten op een geheel nieuwe wijze
pap te serveren. Zoals de biologische speltpap met kastanje
puree en geroosterde amandelen. Je vindt Grød aan de
Jægersborggade.
GROED.COM
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Mijn stijl omschrijf ik als Eco Chic.

vertelt over zijn werk.

Dat wil zeggen dat ik mijn interieurs
duurzaam ontwerp, terwijl het ook chic,

Wat is je favoriete ontwerp?

warm en huiselijk is. Ik ontwerp zo veel

De afgelopen maanden heb ik samen

mogelijk zelf en verwerk zo veel mogelijk

met vier chef-koks – Herman den Blijker,

duurzaam vervaardigde en natuurlijke

Jacob Jan Boerma, Robert Kranenborg

materialen in mijn ontwerpen. Op deze

en het duo Jonnie & Thérèse Boer –

manier houd ik ook controle over hoe de

stoelen ontworpen voor de stichting

producten gemaakt zijn.

Chairs4Chairity©. Honderd procent
Welke trends neem je waar?

doelen die zich richten op kinderont-

Zelf focus ik niet op trends, omdat ik

wikkeling. Daarnaast ben ik enorm trots

meer geloof in de tijdloosheid van een

op de Ocean Kitchen. Een oversized

goed ontwerp. Maar een grote trend die

aquarium met alle functionaliteiten van

nu op z’n hoogtepunt is, is het gebruik

een keuken. Een uniek designobject

van vintage meubelen en decoratie. Het

dat zeer functioneel is, met een volledig

brengt veel karakter en sfeer. Eigenlijk

uitontwikkeld voedersysteem en een

is het de eerste fase van een grotere

geavanceerd filtersysteem.

beweging richting meer duurzame

ROBERT KOLENIK
FOTOGRAFIE: XXX

van de nettowinst gaat naar vijf goede

producten. Daarnaast zorgen websites
als Pinterest ervoor dat mensen steeds
smaakbewuster worden. Persoonlijk
ben ik hier erg blij mee, omdat er niets
fijner is dan klanten die weten wat ze
mooi vinden.
WWW.CHAIRS4CHAIRITY.NL
WWW.KOLENIK.COM
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Hoe omschrijf je jouw stijl?
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Robert Kolenik, interieurontwerper,
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MET DE KLOK MEE: DE HERMAN DEN BLIJKER,
DE ROBERT KRANENBORG EN DE JACOB JAN BOERMA
FOTOGRAFIE: XXX

Robert Kolenik

HOLLAND
INTERIORS

Drie vragen aan interieurontwerper

DE INGREDIËNTEN VOOR ENTRECOTE MET VENKEL-K APPERTJESSALADE
FOTOGRAFIE: JANNEKE KROON
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TO COOK

lokaal, biologisch,

Bilder & de Clercq

seizoensgebonden ...
het zijn de ingrediënten
van de nieuwe wijze
waarop we omgaan met
ons eten. In snel tempo
ontstaan steeds meer
verrassende en vernieuwende foodconcepten
en initiatieven die inspringen op de laatste
trends en ontwikkelingen, van gezonde
take-away tot de nieuwe
volkstuin.

HOLLAND
FOOD

Aandacht, kwaliteit,

‘Wat zal ik vanavond doen met eten?’
Een vraag die we onszelf allemaal stellen. Een vraag waarop de oprichters van
Bilder & de Clercq graag een antwoord
wilden geven. Door een verfrissende
wijze van boodschappen doen te
introduceren, op basis van gerecht in
plaats van ingrediënt, maken ze het
voor de Amsterdammer mogelijk om op
een eenvoudige en snelle manier een
originele, lekkere en gezonde maaltijd
op tafel te zetten. Bilder & De Clercq
staat voor gemak, inspiratie en tijdwinst,
en presenteert seizoens- en streekgebonden recepturen met een twist. Ook
voor je koffie, ontbijt en vers brood kun
je er terecht.
WWW.BILDERDECLERCQ.NL
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TEKST EN FOTOGRAFIE: STADSBOEREN

Bilder & de Clercq’s Entrecote
met venkel-kappertjessalade
FOTOGRAFIE: JANNEKE KROON

TO DO
Stadsboeren
Bij bouw- en sloopprojecten is er vaak
gedurende een bepaalde periode sprake
van braakliggend terrein. De stichting
Stadsboeren speelt daar slim op in door
daar tijdelijke invulling aan te geven
middels mobiele ecologische groente-,
fruit- en bloementuinen. De tuinen zijn
open voor het publiek en vervullen een
sociale, educatieve en bindende functie
in de stad. Er is de mogelijkheid voor
schoolklassen uit de buurt om actief
te leren over het belang van biologisch
tuinieren en eerlijk eten en er worden
workshops tuinieren gehouden voor
buurtbewoners. Zelf je groente en fruit
verbouwen midden in de stad.

STACH DAMSTRAAT

WWW.STADSBOEREN.ORG

Ingredi�nten

Bereiding in zes stappen

Laat ze losjes verpakt in

kappertjes, peterselie, 2

2 venkelknollen

1. Wrijf de entrecotes in met

het aluminiumfolie 5 min.

eetlepels olijfolie, 1 eetlepel

1 potje kappertjes

1 eetlepel olijfolie. Bestrooi

rusten. 4. Snijd de venkel

citroensap, zout en peper

1 citroen

vervolgens met oregano,

doormidden, verwijder

naar smaak tot een lekkere

1 zakje verse oregano

zout en peper. 2. Verhit

de kern, snijd de venkel

salade. 6. Serveer de

2 entrecotes

een koekenpan of grillpan

fijn in schijfjes en hak de

entrecotes gesneden in

1 zakje bladpeterselie

en bak de entrecotes ± 3

peterselie. 5. Meng in een

plakjes van ± 1 cm met de

olijfolie, zout en peper

min. aan elke kant ros�. 3.

kom de fijngesneden venkel,

salade en partjes citroen.

TO GO
Stach

Opgericht door naamgever Stach

tot ’s avonds 22:00 uur kun je bij STACH

Schaberg, is STACH een grote hit in

terecht voor vers brood, gezonde maaltij-

Amsterdam. Met veel aandacht zorgt

den, biologische lekkernijen, coffee-to-go

deze buurtwinkel anno nu met al vijf

en meer. De gerechten zijn seizoens

locaties, voor kwaliteit, gemak en per-

gebonden, vers en met liefde bereid.

soonlijk contact. Van ’s ochtends vroeg

WWW.STACH-FOOD.NL

Vijf jaar geleden was je nog
knettergek als je in Oost ging wonen.
Tien jaar geleden gold dat voor OudWest. En nog eens tien jaar eerder
was De Pijp een viezig buurtje ...
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TEKST:
JEROEN JUNTE

Ik had het kunnen – nee,

daar dus waar bezoekers worden

geworden? Wie wil er nou een huis

moeten – weten. Dat de stad wordt

verwelkomd met een waarschuwings-

aan de overkant van het IJ, daar waar

gevormd door een hippe incrowd

bord met een foto van een vrouw wier

het altijd waait en het scootertuig

werd tien jaar geleden al voorspeld

mobieltje uit de handen wordt gerukt.

regeert? Het enige stuk Amsterdam

door de visionaire socioloog Richard

Use it. Lose it. Het staat er echt.

waar je je met de auto sneller ver-

Florida met zijn boek The Rise Of The

plaatst dan op de fiets. Moet je er

Creative Class. Alleen kan die creatie-

dat niet precies wat Noord en Brooklyn

eerst nog naartoe – met een boot.

ve voorhoede door zijn eigen succes

zo onweerstaanbaar maakte? Daarbij,

Kortom, een no-go-area, nog erger

tegenwoordig amper nog een woning

dat grauwe kantoorbeton maakt

dan de Bijlmer. Zo verging het mij drie

in de stad betalen en trekt dus als

toch plaats voor een knusse wijk vol

jaar geleden toen ik overwoog mij in

een sprinkhanenplaag door de stad.

grachtjes en lofts, gemodelleerd naar

deze urbane woestijn te vestigen. Het

Brooklyn in New York, Shoreditch

de nieuwe hotspot aan de rand van

was misschien niet gezellig in Noord.

in Londen – het zijn de voormalige

Kopenhagen. Een groen buurtje met

Contact

Bezoekerscentrum

Maar wel goedkoop. Het was tenslotte

probleemwijken waar het gebeurt. Of

slechts een paar duizend woningen

Holland Park wordt een duurzame wijk op menselijke schaal.

Eekholt 42, 1112 XH Diemen

crisis. Inmiddels ben ik te laat. Een

Berlijn dat zich van een probleemstad

met louter early adopters van Diemen-

Het ontwerp is een totaalconcept met diverse keuzes en mogelijkheden.

Postbus 95241, 1090 HE Amsterdam

creatieve voorhoede van huiskamer-

heeft ontpopt tot een creatieve

Zuid. Met de Bijlmer op steenworpaf-

Als je aangeeft wat je belangrijk vindt - welk uitzicht, hoeveel ruimte,

020 - 520 95 75

bedrijfjes, juttershoreca en race-

goudkust. Na de voormalige dissiden-

stand. Okra van de Afrikaanse dag-

hoeveel winkels - gaat Holland Park graag met je in gesprek.

info@hollandpark.nl

fietsende hipsters is al met de pont

tenwijk Prenzlauerberg was de beurt

markt bij de Amsterdamse Poort en

naar Noord vertrokken. Dit vergeten

aan de DDR-volksbuurt Friedrichshain

schaafijs slurpen op Kwakoe. Dansen

stadsdeel is een stukje Berlijn aan het

en inmiddels schijn je in Neukölln te

op spontane salsaparty’s aan de

Colofon

Disclaimer

IJ. Hipper kan dus bijna niet.

moeten zijn, nauwelijks meer dan

Gaasperplas of bij Pharrell in de Ziggo

een sjofel buurtje vol kebabzaken en

Dome. En dan te bedenken dat het

jaar geleden was je nog knettergek als

illegale gokhuisjes. Totdat ook hier de

van de Nieuwmarkt tot Diemen-Zuid

je in Oost ging wonen. Tien jaar gele-

eerste bugaboos, baarden en barista’s

zestien minuten is met de metro. Een

den gold dat voor Oud-West. En nog

neerstrijken en die Szene weer

kwartier! Dat is alleen al de wachttijd

eens tien jaar eerder was De Pijp een

verder trekt. Noem het gentrification

voor het pontje naar de NDSM-werf.

viezig buurtje met veel te krappe en la-

of embourgeoisement, maar het is

Trouwens, in Noord rijdt voorlopig niet

waaierige krotwoningen, daar lonkten

natuurlijk niets anders dan een vlucht

eens een metro.

alleen de criminaliteit en smartlappen.

naar betaalbare kluswoningen, al dan

Zelfs de grachtengordel kampte eind

niet met urban farm.

jaren zeventig met leegstand en – niet

Bij de volgende hotspot sla

Holland Park Magazine is een publicatie van Holland Park.
Concept, artdirection, vormgeving en eindredactie: …,staat
Tekst: …,staat, Ellen Bokkinga
Met medewerking van: Mary Hessing, Jeroen Junte,

AAN DE INFORMATIE IN DEZE PUBLICATIE KUNNEN GEEN
RECHTEN WORDEN ONTLEEND. ALLE AFSTANDEN ZIJN
DE SNELST AANGEGEVEN ROUTES VAN GOOGLE MAPS,
PER AUTO, FIETS, VLIEGTUIG OF OPENBAAR VERVOER. DE
LIFESTYLE- EN ARCHITECTUURAFBEELDINGEN ZIJN GEFOTOGRAFEERD IN SLUSEHOLMEN, KOPENHAGEN EN ZIJN
GEEN AFBEELDINGEN VAN HOLLAND PARK. DE ‘SCHRIJF JE
IN EN WIN’-WEDSTRIJD LOOPT TOT EN MET 31 MAART 2015.

David Keuning, Bregje Lampe, Diana Venneman
Sfeerfotografie: Paul Barbera
Met dank aan: Piet Boon, Sjoerd Vroonland, Sjoerd Soeters,
Robert Kolenik, Hay, Scholten & Baijings

Diemen-Zuid dus. Ik kan

www.hollandpark.nl

niet wachten. En tot die tijd drink ik

Volg ons

mijn decaf latte van Fair Trade-bonen

Facebook FACEBOOK.COM/WONENINHOLLANDPARK

in de Van der Spekstraat in Noord.

Instagram INSTAGRAM.COM/WONENINHOLLANDPARK

meer voor te stellen – krakers. Echt

ik mijn slag, zo had ik me ferm voorge-

gezellig is het trouwens ook nu niet

nomen. Diemen-Zuid dus. En ik denk

meer op de grachten, die hoofdzakelijk

bij mezelf: wááát?! Wie wil er nou een

Jeroen Junte is architectuur- en

bestaan uit flagshipstores, pied-à-ter-

huis in een chagrijnige kantoorpark

designjournalist voor de Volkskrant,

res en Airbnb-huizen. Tijden verande-

dat is ingeklemd tussen de Bijlmerflats

FRAME en Elle Deco.

ren en de stad verandert mee. Behalve

en lege polderweides? Daar waar het

ik dan. Ik was telkens net te laat.

grote niets begint. De provincie. Afijn,
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