
Verslag 3e ontwerpsessie Feduzziplein 
Donderdag 12 september 2019 

 

Locatie:  Medisch Centrum, Nieuwe Weteringstraat 
Tijd:  Van 19.30 tot 22.00 uur 
 
Voorstelrondje 

Een nieuw gezicht, te weten een buurtbewoner die boven het Feduzzipleintje woont. We doen 

even snel een voorstelrondje. 

 

Presentatie ontwerpers 

Na twee ontwerpsessies hebben ontwerpers Mathieu en Ton alle input verwerkt en presenteren ze 

het plan voor het Feduzziplein en de onderdoorgang. De belangrijkste ideeën op een rijtje: 

 

 Een zwart doorzichtig hek aan de zijde van de Nieuwe Weteringstraat. Zwart omdat je er dan 

makkelijker doorheen kan kijken. Met grote letters “Feduzzi” - gemaakt van glow in de dark 

wat ’s avonds zachtjes oplicht - op het hek. Ontwerp van het hek is zo dat er geen fietsen aan 

vastgemaakt kunnen worden. Via deur in het hek is het overdag toegankelijk. Kan ’s avonds op 

slot. Aan de andere kant (3de Weteringdwarsstraat) moet ook afsluitbaar hek komen of liever 

een pui. 

 Op het plein zelf verdwijnt de symmetrie. Er komen granieten stoepbanden die lijken op 

bielzen, het geen een knipoog is naar de jaren ’80. De tijd waarin de woningen aan het 

Feduzziplein ook zijn gebouwd. Er komt meer ruimte voor groen en daardoor ontstaat betere 

afwatering en vriendelijker karakter. Huidige stenen worden vervangen door nieuwe, beetje 

blauwachtige met glanzend oppervlak. Iedereen enthousiast over de nieuwe stenen en het 

voorgestelde straatverband.   

 Granieten blokken als zitelementen op verschillende plekken in de tuin leveren weerstand op 

bij bewoners. Ze zien er aantrekkelijk uit om op te zitten en kunnen dus hangtypes 

aantrekken. Moeten wellicht minder worden en in ieder geval niet onder de overkappingen, 

want dan zitten hangtypes droog als het regent. 

 Al deze elementen en het straatwerk komt van het gemeente depot voor een 2de leven. 

 Er komen meer bomen. Ze zullen niet al te hoog worden en daardoor niet al het licht 

ontnemen op het pleintje. 

 In de onderdoorgang de puien en plafonds aanpakken. Door mooie kleuren en materialen te 

gebruiken, kan het geheel een veel vriendelijkere uitstraling krijgen. 

 Het ontwerp van de onderdoorgang vraagt meer tijd. Om een goed ontwerp te kunnen 

maken, moeten een aantal keuzes genomen worden. Het lijkt erop dat een akkoord vanuit de 

besturen van Stadgenoot en het stadsdeel een belangrijke voorwaarde is om hiermee verder 

te gaan. 

 Medisch Centrum is bezorgd over de bereikbaarheid van de twee verschillende ingangen. De 

centrale ingang is aan de Nieuwe Weteringstraat. De andere ingang is voor de bloedafname 

en zit in de onderdoorgang. Mathieu en Ton gaan dit apart  met Reina nog bespreken. 

 Mathieu en Ton kijken naar optie hergebruik van de planten die er al zijn. ‘Er wordt geen plant 

weggegooid,’ aldus Ton.  

 

Conclusie ontwerp 

Na afloop van de presentatie klonk er applaus. Algemene indruk: iedereen is enthousiast over het 

werk van Mathieu en Ton. Er zijn hier en daar wat kleine twijfels en dingen die uitgezocht moeten 



worden. Bijvoorbeeld: kan de eigenaar van DouglasDelight op de huidige manier zijn etalage 

blijven gebruiken als er een hek komt? Hebben de geplande stoepbanden niet juist een 

aanzuigende werking op hangjongeren? Maar dit zijn dingen waar we wel uitkomen. Overall is 

iedereen positief gestemd. 

 

Wat verder ter sprake kwam 

 Willen we eigenlijk wel de naam Feduzziplein? Niemand maakt bezwaar. Het blijft wel in de 

volksmond zo heten. Officieel heeft het plein geen naam. We willen de familie Feduzzi vragen 

of zij het goed vinden dat we hun naam gebruiken op het hek. Henk van Emmerik zal contact 

zoeken met de familie. 

 Als het plein is opgeknapt wil de ontwerpgroep Feduzzi vragen bij de opening aanwezig te 

zijn. Feduzzi zat op de plek waar nu Douglas Delights zit en was naar zeggen de eerste 

Italiaanse traiteur van Amsterdam. Hij heeft nu een restaurant in Almere. 

 Het ontwerp is een integraal plan en moet dat ook blijven. De zorg is dat als het ontwerp van 

het plein nu doorgaat en wordt uitgevoerd, dat de onderdoorgang op de lange baan wordt 

geschoven. Dat brengt geen oplossing voor de overlast dit nu wordt ervaren. Het plan moet 

dus als een integraal plan worden aangeboden aan de besturen van Stadgenoot en het 

stadsdeel. 

 Het is de vraag of we genoeg liquide middelen hebben om alle plannen uit te voeren. De 

begroting zal daarom ook worden voorgelegd aan Stadgenoot. Daarnaast zoeken we naar 

andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het hekwerk als “kunstwerk” presenteren en daar 

eventueel subsidie voor zoeken. 

 

Vervolgtraject 

Mathieu, Ton, Stadgenoot en de gemeente gaan het plan nu verder doorwerken richting kosten. 

De onderdoorgang noemen we voorlopig “buurtkamer”. Ontwerp van dit gedeelte vergt meer tijd. 

Nog één keer samen komen om de “buurtkamer” verder te bespreken. Er komt ook nog een 

afspraak tussen ontwerpers en Medisch Centrum voor route intern. Willem van Wetering 

Verbetering zal het voorlopig ontwerp op de website van weteringbuurt.nl plaatsen. 

 

 

 

 

 


