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ArenAPoort
Groter en mooier

ArenAPoort is hét

De Shopperhal is vernieuwd. King
Döner is nu ruim vijf keer groter.
Nieuwkomer is Bagels & Beans.
Zie pagina 2.

nieuwe winkel- en
uitgaansgebied van
de Randstad.
Het ligt tussen de
Villa ArenA en het
Anton de Komplein.
Elk jaar komen er
9 miljoen bezoekers,
uit Amsterdam én

Hart voor ArenAPoort

van daarbuiten.

Hoekenrode wordt een levendig
stadsplein. Met restaurants, terrassen
en leuke evenementen. Zie pagina 3.

Maak in deze krant
kennis met ArenAPoort en lees over
de laatste ontwikkelingen.

Korte berichten

3x op weg

Dagelijks komen er tienduizenden
mensen in ArenAPoort. Wat gaan zij
doen? Kijk op pagina 4.

Even stoom afblazen
Ga je naar de Amsterdamse Poort
of kom je er net vandaan? Of ben je
met de kinderen aan het winkelen en
moeten ze even hun energie kwijt?
Bij de entree van de H-buurt (hoek
Hoogoorddreef/Abcouderpad) komt
een nieuwe sport- en spelplek met een
klimwand, een basketbalveldje, voetbalpoortjes en speelvoorzieningen. Je
bent er zo vanaf het grote Bijlmerplein,
langs de ING en daar is het. De sporten spelplek is begin volgend jaar klaar.

Win: als VIP naar 3J’s
Plein Hoekenrode krijgt een nieuw
gezicht. Deze zomer werd het gebouwtje onder de toegang naar de
Amsterdamse Poort gesloopt. Hiermee
is de metamorfose begonnen van plein
Hoekenrode en het Nieuw Amsterdam
Gebouw. Het wordt een gezellig
stadsplein voor bewoners van Zuidoost
en bezoekers van ArenAPoort. Lees
er meer over op pagina 3. Weet u
welk architectenbureau het ontwerp
van het Nieuw Amsterdam Gebouw
heeft gemaakt? Stuur het antwoord
naar m.vallenduuk@zuidoostlob.
amsterdam.nl (of bel 020-2542948) en
win twee VIP-kaarten voor de 3J’s op
29 oktober.

De komende vijf jaar kan er van alles in het ArenaPark gebeuren: van dance event tot ondernemersbarbecue, van bedrijfspresentatie tot gospelfestival.

ArenaPark:
aanwinst voor Zuidoost
Sinds deze zomer heeft ArenAPoort
een eigen park. Het ArenaPark,
pal naast de Heineken Music Hall,
is bijna zo groot en zeker zo groen
als het Museumplein. Het is een
uitstekende locatie voor evenementen.
Het ArenaPark is een tijdelijk park op de plek
waar het Getz Entertainment Centre komt.
De bouw van dit uitgaanscentrum is door de
economische crisis uitgesteld en gaat pas
over vijf jaar verder. Daarom is het bouwterrein omgetoverd tot een groen, fris park.
De stenen hebben plaatsgemaakt voor gras,
dat aan de kant van de Heineken Music Hall

iets afloopt. Diagonaal door het grasveld ligt
een breed pad. Bezoekers van ArenAPoort
kunnen dagelijks genieten van deze groene
oase en mensen die er werken kunnen hier
hun broodje eten in het gras.
Festival Metro54
Op 16 juli werd het ArenaPark feestelijk
geopend met het urban arts & culture festival
Metro54. Dat het de hele dag regende
maakte de bezoekers niet uit. Er werd flink
gedanst, onder andere op de muziek van Jamaicaanse Busy Signal. De 18-jarige Deveny
Manstra uit Zuidoost won de fashionbattle.
‘Ik vond het een leuk festival want er waren
verschillende culturen te zien. Daar hou ik
van. Het ArenaPark is een uitstekende locatie,
makkelijk bereikbaar voor iedereen.’ Nu al

is duidelijk dat Metro54 volgend jaar terugkomt. ‘Dan kom ik zeker weer’, zegt Deveny.
Palazzo en poffertjes
Wie na het winkelen zin had in poffertjes of
een koel drankje op het terras, kon in augustus neerstrijken bij de poffertjeskraam van
Frans Stuy. Zoals een groepje Engelse toeristen, dat aan het winkelen was in ArenAPoort.
‘Lekker, een koud biertje in de zon.’
Op dit moment wordt er in het ArenaPark
hard gewerkt aan de opbouw van Palazzo.
Op 20 oktober gaat de eerste dinershow van
start. Er is niet alleen een nieuw menu van
topchef Robert Kranenborg maar ook een
nieuwe show. Palazzo blijft tot eind februari
staan in het ArenaPark.
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Bibliotheek verhuist
naar Frankemaheerd

Mi j n zaak
De overdekte markt Shopperhal in de Amsterdamse Poort is flink opgeknapt, met een grote glazen gevel en een nieuwe entree. King Döner is
nu veel groter en nieuw is Bagels & Beans.

King Döner: altijd druk
Kebabzaak King Döner in de Shopperhal is een half jaar geleden grondig verbouwd. ‘We
zijn nu groter en mooier’, vertelt bedrijfsleider Yusuf Cintan, die samen met zijn broer en
schoonzus eigenaar is van de zaak. ‘Van 30 vierkante meter zijn we nu naar 160 vierkante
meter gegaan. Dat biedt ruimte voor gezellige zitplaatsen. Die hadden we vroeger niet.’
De Shopperhal is een aantrekkelijke plek om een eetzaak te hebben, vindt Yusuf: ‘De sfeer
is goed en het is hier altijd druk. Veel van onze klanten zijn zakenlui die vooral in de lunchpauze langskomen.’

Marike Muller van Bibliotheek Bijlmer met haar leesclub voor mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven.

Bibliotheek Bijlmer verhuist van het Grote Bijlmerplein naar de Bijlmerdreef. In november krijgen de boeken een nieuwe plek in het gebouw
Frankemaheerd.
Marike Muller werkt al 25 jaar bij de
bibliotheek op het Bijlmerplein. Ze
neemt met pijn in haar hart afscheid
van het oude gebouw. Er is in die
25 jaar veel veranderd, vertelt ze:
‘Vroeger kwamen mensen treintijden
opzoeken en scholieren zochten uittreksels van boeken. Dat kan nu
allemaal via het internet.’
Lezen of werken
Bibliotheek Bijlmer verhuist vanwege
bezuinigingen naar een kleinere locatie. De fonotheek verdwijnt en daardoor is er in het nieuwe pand volop
ruimte om boeken uit te zoeken, een
krant of tijdschrift te lezen, huiswerk
te maken, te werken of te internetten.
De bibliotheek gaat er ook activiteiten
organiseren met Imagine IC, dat een
ruimte krijgt boven de bibliotheek.

Imagine IC is een centrum dat verhalen
vertelt over de geschiedenis van migranten.
Gratis voor kinderen
Bibliotheek Bijlmer heeft veel te bieden
voor mensen die Nederlands willen leren,
van boeken tot taalprogramma’s op de
computer. Ook is er veel aandacht voor
kinderen, die tot hun 19e gratis lid kunnen
worden. De nieuwe locatie ligt op loopafstand van het Bijlmerplein. Het adres vanaf
november is Frankemaheerd 2.

In Amsterdam staan veel kantoren leeg
en dat is zonde van de ruimte. Daarom
krijgt kantoorgebouw Frankemaheerd een
nieuwe toekomst. Enkele andere huurders
zijn taalaanbieder SIPI, dansschool Global
Dance Centre en het Kingma College.
Zie ook www.frankemaheerd.nl.

De bank
De bank op het Bijlmerplein is voor veel mensen een gezellige

Yusuf Cintan en zijn neef Ahmet Cintan: ‘King Döner is nu groter en mooier.’

Bagels & Beans:
exotische buurtbagel
Andy van Leeuwaarde zit als franchiseondernemer van Bagels & Beans bijna een half jaar
in de Shopperhal. ‘De menukaart van Bagels & Beans is geïnspireerd op de wereldkeuken’,
vertelt Andy. ‘Zo hebben we een Toscaanse bagel en een Tapas bagel. In de toekomst wil
ik graag een buurtbagel op de kaart zetten met een exotisch tintje.’ Het is Andy opgevallen dat de mensen in ArenAPoort op hygiëne letten. ‘Veel klanten zijn blij met onze schone
winkel en goede service. Dat laten ze ook duidelijk blijken. Daar ben ik blij om want ik sta
voor een zaak met flair en klasse.’

ontmoetingsplek. Mannen met zangvogels, vrouwen in kleurrijke
kleding, kantoormedewerkers in pak: iedereen zit er naast elkaar.
Vandaag ontmoeten we Sing Gulsit (28). Hij komt oorspronkelijk uit India maar woont
nu vier jaar in Nederland. Hier in Zuidoost. Hij spreekt een beetje Nederlands en
vertelt: ‘Ik ben schoonmaker, maar vandaag heb ik een vrije dag. Meestal loop ik wat
door het winkelcentrum en dan ga ik hier altijd even op deze bank zitten als de zon
schijnt. Ik vind het leuk om naar al die verschillende mensen te kijken die hier langs
lopen.’

Andy van Leeuwaarde van Bagels & Beans: ‘Ik wil graag een exotische buurtbagel op de kaart zetten.’

ArenA groter en moderner
Amsterdam ArenA is begonnen aan een grootscheepse verbouwing van het hoofdgebouw. De
zalen worden groter en luxer, er komen nieuwe liften en roltrappen en een verbinding tussen
het hoofdgebouw en entreegebouw. ‘Hiermee kunnen we onze gasten weer een ambiance
bieden die zich kan meten met de Champions League van de Europese stadions’, aldus Henk
Markerink, directeur van Amsterdam ArenA. Het hoofdgebouw én de rest van het stadion worden ook duurzaam ingericht. De Amsterdam ArenA zal in 2015 per saldo geen gram CO2 meer
uitstoten, en in dalperiodes zelfs energieproducent zijn.
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Met stip op 1
Yngemar Martis (19) woont al zijn hele leven in Zuidoost. In zijn vrije
tijd is hij redacteur van BIJLMERenZO.nl, de website voor en door
jongeren. Zijn drie favoriete plekken in ArenAPoort.
1. Gamestore E-Plaza
‘Hier koop ik altijd mijn computergames. Ik kom er vaak, als klein kind al,
want ze hebben alles wat ik wil.
Bij E-Plaza op het Bijlmerplein is het
meestal net even goedkoper dan
ergens anders. Het eerste spelletje
dat ik kocht was Pro Evolutions Soccer.
Dat speel ik nog steeds graag op mijn
X-box.’
Kim Hoekstra (10) is aan het speerwerpen bij AV Feniks.

De baan op in het Bijlmerpark
Ben je al in het Bijlmerpark geweest?
Kom er eens kijken, ook in de herfst
is er van alles te doen.
Het is een mooie dag in het park. ‘Ja mama,
go!’ roept een jongetje uitgelaten. Zijn moeder geeft hem een flinke zet en daar roetsjt
hij met de kabelbaan naar de andere kant.
Sporten
Het Bijlmerpark is open sinds mei. Je kunt er
niet alleen spelen, wandelen of picknicken,
maar ook sporten. Middenin het Bijlmerpark
ligt het Bijlmer Sportpark. Voetbalvereniging
Zuidoost United heeft er drie kunstgrasvelden
en op 25 september werd de atletiekbaan
van AV Feniks feestelijk in gebruik genomen.
Prachtige plek
‘Dit is een prachtige plek’, vindt Joost Knotnerus, voorzitter en trainer van AV Feniks.
‘Hiervoor trainden we met kinderen in de
gymzaal van basisschool De Rozemarn. De
looptrainingen voor volwassenen hielden we
bij de Gaasperplas. Die gaan we nu natuurlijk
in het Bijlmerpark houden.’ Kinderen én
volwassenen kunnen de atletieksport
beoefenen bij AV Feniks. Kijk voor meer
informatie op www.bijlmerparkmijnpark.nl,
www.bijlmersportpark.nl en www.avfeniks.nl.

2. Albert Heijn
‘Ik woon op mezelf en bij Albert Heijn
op het Bijlmerplein doe ik mijn boodschappen. Het is vlak bij het ROC

Bijlmer, waar ik een opleiding volg voor
boekhoudkundig medewerker. Tijdens
de pauzes loop ik ook altijd even door
Albert Heijn. Meestal koop ik een croissantje en een sapje.’
3. Decathlon
‘Voor sportkleding ga ik naar Decathlon
op de ArenABoulevard. Een fijne winkel
met een groot assortiment. Ik probeer
een paar keer per week hard te lopen,
meestal een rondje Diemen. Ook speel
ik vaak een potje straatvoetbal met
vrienden bij mij in de buurt.’

5 Bijlmerparktips
1 Bij de skatebaan zie je de
skaters en BMX-ers door
de lucht vliegen.
2 De vlinderheuvel staat tot
en met oktober in bloei.
3 Vanaf de uitkijkpost kun
je bij heel helder weer de
Luchthaven Schiphol zien.
4 Ga hardlopen, alleen of
met een hardloopgroep
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van AV Feniks. Ook voor
beginners.
5 Huur een voetbalveld op
het Bijlmer Sportpark met
je collega’s, klasgenoten of
vrienden.
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Hoekenrode hart van ArenAPoort
ArenAPoort krijgt een levendig stadsplein, tussen station Amsterdam
Bijlmer ArenA en de Amsterdamse Poort. Met onder andere restaurants,
een hotel en ruimte voor evenementen.

Nu is Hoekenrode nog een plein dat je slechts
oversteekt op weg van het station naar winkelcentrum Amsterdamse Poort, of andersom.
Het is er vrij kaal en op twee horecapaviljoens
na valt er niet veel te beleven.
Openluchtbios
Maar daar komt verandering in. ‘We gaan
van Hoekenrode een vermakelijk plein maken
waar je overdag én in de avonduren iets kunt
beleven, zegt Emile Jaensch, portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling van Stadsdeel
Zuidoost. ‘Bewoners van Zuidoost zeggen
dat ze hier aantrekkelijke restaurants missen.
Die komen er. Op het plein is straks ruimte
voor bescheiden evenementen, zoals een
openluchtbioscoop, een ijsbaan of een klein
concert.’

Een impressie van hoe het Nieuw Amsterdam Gebouw eruit gaat zien. Het ontwerp voor het plein
was bij het drukken van deze krant nog niet gereed.

Serres en terrassen
Er wordt nu een ontwerp gemaakt voor de
inrichting van het plein, met nieuwe bestrating, banken, plantenbakken en verlichting.
Het stadsdeel werkt samen met ING, de

eigenaar van het Nieuw Amsterdam Gebouw
dat drie zijden van het plein omarmt. Het
gebouw ondergaat een grote facelift, naar
een duurzaam ontwerp van de Architekten
Cie. Het krijgt onder andere een glazen gevel
en serres aan het plein. De werkzaamheden
zijn deze zomer begonnen en worden naar
verwachting afgerond in 2013.
Ook een hotel
Van binnen zal het Nieuw Amsterdam Gebouw niet langer alleen kantoor zijn. Naast
restaurants en dienstverleners zoals een reisbureau of stomerij, komt er ook een hotel.
Het nieuwe plein vormt straks het hart van
ArenAPoort. ‘Mensen die een wedstrijd of
concert bezoeken, kunnen daarna de hele
avond en nacht in ArenAPoort verblijven’,
zegt Jaensch. Dat is leuk voor de bezoekers
en goed voor ArenAPoort. ‘Meer leven in het
gebied is goed voor de sociale veiligheid én
voor de werkgelegenheid.’
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Elke dag komen tienduizenden forensen,
bezoekers en bewoners in ArenAPoort.
Wat gaan zij doen? En waarom juist daar?
We trokken de stoute schoenen aan en
vroegen het.

Mooie sjaal
Vriendinnen Margriet Huisman en SusanJane Cornelius uit Almere komen de Esprit
Outlet uit. Daar heeft Susan-Jane een sjaal
gekocht. ‘We zijn speciaal naar Zuidoost
gereden voor Decathlon’, vertelt Margriet.
‘De enige vestiging in de buurt. De andere
zit helemaal in Limburg. Decathlon heeft
hele fijne shirtjes en andere sportieve kleding.’ Susan-Jane: ‘Toen we Esprit zagen,
moesten we daar natuurlijk ook even heen.
Ze hebben een enorm kledingaanbod,
maar helaas niet in alle maten.’

Exotische hap
Ferry en Peter werken bij ING. Het is
lunchpauze en dan gaan de collega’s altijd
buiten de deur eten en een wandelingetje
maken. De bestemming is nog onbekend.
Peter: ‘We gaan naar verschillende tentjes,
als er maar een warme exotische hap te krijgen is. Surinaams of zo.’ Ferry: ‘Een broodje
kaas is not my cup of tea. We lunchen
regelmatig ergens in de Shopperhal, maar
nu gaan we weer eens de andere kant op.’

Echte Bijlmerganger
Kunstenaar Su Tomesen staat, met cameravrouw Fana Richters, op het Bijlmerplein
met een grote poster van een palmboom.
Su: ‘We filmen voorbijgangers voor de
poster en vragen ze waar ze bij de palmboom aan moeten denken. Het is voor mijn
kunstproject bij het Anton de Komplein.
Daar staat mijn acht meter hoge palmboom.
Vanaf 27 oktober vertonen we er ook deze
video. Ik ben trouwens een echte Bijlmerganger. Al die culturen hier vertegenwoordigen het leven veel meer dan het witte
centrum waar ik woon.’

Plattegrond ArenAPoort
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3x op weg

Uitgaanstips
15 oktober
Kinderboekenfestival, Bijlmer
Parktheater.
20 oktober – eind februari
Palazzo, ArenAPark.
22 oktober
Grand ladies of Jazz - Anne-Marie
Hunsel, Farida Merville en Graziëlla Hunsel, Bijlmer Parktheater.
23 oktober
Ajax-Feyenoord, Amsterdam
ArenA.
29 oktober
3J’s, Heineken Music Hall.
30 oktober
Bijlmer Klassiek: Herboren – Leden Koninklijk Concertgebouw
Orkest, Bijlmer Parktheater.
10-13 november
Black Magic Woman Festival
2011, Bijlmer Parktheater.
12 en 13 november
Mega Mindy Show, Heineken
Music Hall.
Kijk voor meer uitgaanstips op

www.zuidoost.nl

Colofon
Redactie stadsdeel Zuidoost en
projectbureau Zuidoostlob
Eindredactie Marieke Mittelmeijer
Tekst Marieke Mittelmeijer en
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Fotografie Katrien Mulder, Paco
Bunnik (p. 1)
Impressie de Architekten Cie. (p. 3)
Vormgeving Stroom Grafische
Vormgeving
Drukwerk Dijkman offset

