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Groter uitgaansgebied 
bij Johan Cruijff Arena
IN 2020 MOET HET 
ARENAGEBIED EEN 
COMPLEET DISTRICT 
RIJKER ZIJN. DIT ‘URBAN 
INTERACTIVE DISTRICT’ 
OMVAT ONDER MEER 
EEN POPPODIUM,  
THEATER EN HOTEL.

Op 28 juni sloot de gemeente Amster-
dam een overeenkomst met de ont-
wikkelcombinatie OMC – AM, Ballast 
Nedam Development en ING – om het 
Urban Interactive District te realiseren. 
Op een gebied van 2,5 hectare aan de 
Arenaboulevard, tegenover de Johan 
Cruijff Arena, komen circa 410 sociale 
huurwoningen en 540 vrije sector 
huurwoningen en bedrijven die zich 
bezighouden met de ontwikkeling van 
virtual reality. Daarnaast komen er 
cafés, restaurants, een groot theater, 
poppodium, hotel met zo’n 300 kamers 
en een ondergrondse parkeergarage. 

De woningen zijn bedoeld voor starters 
op de woningmarkt. Bij de Johan 
Cruijff Arena zitten onder meer al Afas 
Live en Ziggo Dome. Met de bouw van 
het district wordt het uitgaansgebied 
bij de arena uitgebreid. 
De mix aan functies moet zorgen voor 
meer levendigheid en dynamiek in 
het gebied. Het district wordt volledig 
gasvrij en maakt gebruik van een duur-
zaam energiesysteem met hernieuw-
bare energie die voor een deel op de 
eigen locatie wordt opgewekt. Naar 
verwachting start de eerste fase van de 
bouw in 2020. 

,,Oost is heel divers. Ik woon er al 
twintig jaar met veel plezier. Ik ben het 
liefst in het Oosterpark omdat ik daar 
kan inline-skaten. Een rondje van 1,5 
kilometer rijden en oefenen op mijn 
techniek bij de muziekkoepel. Daar-
naast geef ik er privéles. Vroeger gaf 
ik ook rondleidingen op skates, nu doe 
ik vooral wandel-, fiets- en steptoch-
ten. Het asfalt in het Oosterpark is 
sterk verbeterd. Als ik er nu schaats, 
hoor ik gezoem terwijl ik over het 

asfalt rijd. Het ultieme geluid voor een 
skater! Is het rustig, dan hoor je dat 
het best. Daarom ga ik het liefst in de 
ochtend. Terwijl ik skate, raak ik in een 
meditatieve toestand. Daarna heb ik 
meer energie. Er zijn ’s ochtends meer 
mensen die zich komen opladen in het 
park, zoals de mensen die tai chi-oefe-
ningen doen. De bootcampers met hun 
gewichtjes zijn er het vroegst, rond 
zeven uur. Tof dat ze al zo vroeg aan 
het sporten zijn.”

Mijn 
plek

OPLADEN IN HET 
OOSTERPARK

,,Iedereen is welkom. Samen ma-
ken we de wereld iets mooier.”

BIJZONDERE BUURTBEWONERS OVER HUN FAVORIETE PLEK IN DE STAD. 
DEZE WEEK: LEX VAN BUUREN UIT DE INDISCHE BUURT. MET ZIJN 
BEDRIJF LEX AND THE CITY GEEFT HIJ RONDLEIDINGEN IN OOST. 

Zij doet iets goeds voor de buurt!
Simone Hoogervorst is oprichter van buurtatelier Tante 
Gerritje op de Valentijnkade in de Indische Buurt. ,,Het 
atelier is als de huiskamer van een iets excentrieke 
tante bij wie de deur altijd openstaat. Ik wilde een plek 
creëren waar mensen met verschillende achtergron-
den samenkomen en elkaar leren kennen. Door samen 
vanuit niets iets te maken, kom je dichter tot elkaar. Met 
woorden benadruk je al snel de onderlinge verschillen: 
ze kunnen mensen uiteendrijven. Creativiteit verbindt 
niet alleen, maar is ook een goed middel om jezelf te ui-
ten en ontwikkelen. Van de workshops die we geven zijn 
keramiek en haken, breien en naaien het populairst. 
Een gestresste manager, een buurvrouw met beginnen-
de dementie, moslims, atheïsten. Iedereen is welkom. 
Samen maken we de wereld iets mooier.”

‘Tante’ 
Simone 

oost
De eigenaren van Stick-Up Indofood 

rijden heen en weer tussen hun nieuwe 
eetcafé in Diemen, dicht bij 

Watergraafsmeer, en de plek waar alles 
begon: World of Food in Zuidoost. 

Toen Nadine en haar broer Chris Hans-
sens tegen een oude parkeergarage aan-
liepen en lazen dat daar een foodcourt 
zou komen, stootten ze elkaar aan. Dit 
was dé plek voor hun eigen zaak. ,,We 
zijn geboren en getogen in Zuidoost”, 
zegt Nadine. ,,Parkeergarages associëren 
wij met onze jeugd. We reden er op ska-
teboards rond.” Ze ontdekten dat er nog 
stalletjes vrij waren en grepen hun kans. 
Stick-Up Indofood was een feit. ,,We 
begonnen als hobbykoks, maar koken nu 
als profs. Vanaf dag één kregen we leuke 
reacties. Ons zelfvertrouwen nam toe.”
De vraag naar hun eten groeide zo hard 
dat de keuken al snel te krap werd. Ze 
gingen ‘slechts’ op zoek naar een produc-
tiekeuken, maar vonden bij toeval een 

heel pand verderop. April dit jaar ging 
hun eethuis in Diemen open. 
Van de 25 ondernemers met wie ze in 
2015 begonnen bij World of Food zijn zij 
de enige die ook een (afhaal)restaurant 
hebben. Wél hebben twee collega’s er 
nu een foodtruck bij. Vijf anderen zijn 
gestopt. 
Chris zit nu vooral in Zuidoost, Nadine 
in Diemen. Van daaruit kookt ze ook 
voor World of Food. Ze heeft sinds kort 
hulp van een dame die zestien jaar voor 
het befaamde Toko Makassar in Geu-
zenveld heeft gekookt. Hun populaire 
saté en nasi rames kun je in beide zaken 
eten. Sommige specialiteiten, zoals de 
Indo Fried Chicken, zijn alleen in 
Diemen te krijgen.
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Zelfs als je niets doet, is er iets te 
beleven op Kwaku. Leun achterover, 
pak een ijskoude Djago en scan de 
mensen die passeren: sneakers, hoge 
hakken, kleurige jurken met bijpassen-
de hoofddoeken, glimmende leggings. 
Kwaku is een waterval van stijlen. Het 
is lastig voor te stellen dat dit loeigrote 
multiculturele festival in 1975 begon 
als een voetbaltoernooitje. Nog steeds 
neemt voetbal een prominente plaats 
in op het programma. Daarnaast zijn er 
film- en theatervoorstellingen en is er 
veel muziek. Enkele namen van eigen 
bodem: Kenny B, Trafassi en Lucretia 
van der Vloot, die haar levensverhaal 
beschrijft via songs van Gladys Knight. 

Op vrijdag 20 juli treedt Kool & The 
Gang op, een band die geen introduc-
tie behoeft. Twee dagen later is het 
Roze Zondag, oftewel: het grootste 
black gay evenement van Europa. Op 
28 juli is de Molukse dag, met onder 
anderen zanger Vinchenzo Tahapary, 
bekend van The Voice. Dat deze dag 
druk wordt bezocht, is logisch: er zijn 
maar weinig plekken waar de Molukse 
cultuur zo groots wordt gevierd als 
hier. Maar welke dag je er ook bent, 
één ding is zeker: met honderd eetstal-
letjes is er altijd genoeg te eten, van 
bloedworst en BBQ-kip tot schaafijs 
met orgeade. Dagtickets €5,- per 
stuk. Meer info: kwakufestival.nl 

Stick-Up  
Indofood  

rukt op

ZOMERTIJD, KWAKU- 
TIJD Vaste prik in de zo-
mer: struinen over het 
Kwaku Summer Festival  
in Zuidoost. Vanaf 14 juli  
tot en met 5 augustus in  
het Nelson Mandelapark.

City Tips
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