	
  

	
  

Deelnemers aan de Miniconferentie Tuinen van West
11 februari 2016, Fruittuin van West
Nils Kann –Corning Life Sciences
Corning Life Sciences opende in 2009 als eerste een vestiging op het Business Park Amsterdam
Osdorp, in Tuinen van West, in de Fogostraat. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en distribueert high
tech glasproducten en plastic producten voor gebruik in laboratoria, met name in de biotechnologie
en moleculaire biologie. Corning bestaat al meer dan 160 jaar, het hoofdkantoor is gevestigd in New
York. Nils Kann is tevens bestuurslid van de Parkmanagementvereniging van Business Park
Amsterdam Osdorp.
Myra Waegemakers – Van der Tol Groep
Van der Tol Groep is in Nederland een grote speler op het gebied van binnen- en buitenbeplanting,
terreininrichting, boomverzorging, aanleg en inrichting van (dak)tuinen, onderhoud & beheer.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen met 4 p’s (people, planet, profit en passie) staat hoog in
het vaandel. Van der Tol heeft drie vestigingen in Nederland; het hoofdkantoor is gevestigd aan de
Lutkemeerweg in de Tuinen van West.
Cees van der Veldt – McDonald’s
Wie kent McDonald’s niet! Ook in Tuinen van West vinden we er een, aan de Fogostraat op het
Business Park Amsterdam Osdorp. McDonald’s streeft naar duurzaam ondernemerschap en
vermindering van de impact op het milieu. In het milieubeleid van McDonald’s staan de drie R-en
centraal: Reduce, Re-use en Recycle. Veel restaurants gebruiken al zonnepanelen, alle restaurants
zijn overgestapt op groene stroom en groen gas. Daarnaast wordt er gewerkt aan vermindering van
watergebruik, afval en CO2-uitstoot. Cees van der Veldt is tevens bestuurslid van de
Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp.

Menso de Maar - Sportpark De Eendracht
Sportpark De Eendracht is de thuisbasis voor een twintigtal sportverenigingen, variërend van voetbal
tot rugby, tennis en beach-volleybal. Het Sportpark ligt aan de Bok de Korverweg, aan de rand van de
Tuinen van West. Er is onlangs een nieuw gemeenschappelijk gebouw verrezen, Spark United, waar
verschillende sportondernemers zich hebben gevestigd. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw indoor
speelparadijs voor kinderen. Vanuit het Sportpark worden o.a. loop- en fietsroutes door Tuinen van
West georganiseerd. Het park is bezig met een enorme verduurzamingsslag op het gebied van
energie, in samenwerking met Cilian Terwindt. Menso is lid van het bestuur van de OV Tuinen van
West.
Jan van Muiden – de 1800 Roeden
Midden in de natuur aan de westrand van Amsterdam (langs ‘de oude weg’ naar Haarlem) bevindt zich
een voormalige munitieopslagplaats. Dit zeer karakteristieke- en groene terrein is jaren geleden
verbouwd tot unieke broedplaats voor kunstenaars en kleinschalige maakindustrie. Je vindt hier
onder meer kunstenaars, traditionele ambachten, ontwerpbureaus, geluidskunstenaars, fotografen,
meubelmakers, evenementenbureaus, een amfitheater en een bijzondere horeca gelegenheid: het
Rijk van de Keizer. Jan is bestuurslid van de OV Tuinen van West.
Lisan Sturkenboom – Fruittuin van West
Twee jaar geleden verruilden Wil en Lisan Sturkenboom een bloeiende biologische fruitkwekerij in de
Flevopolder voor een nieuw begin in de Tuinen van West, aan de Tom Schreursweg. Naast een
boomgaard met allerlei soorten fruit, bessen en kippen (waar mensen zelf mogen rapen en plukken)
omvat de Fruittuin inmiddels een winkel, een tuincafé en een vol activiteitenprogramma met

	
  

	
  

workshops en cursussen op het gebied van onder meer fruit kweken, composteren en energie
opwekken. Ook draaien er lesprogramma’s van De Warmonderhof, vooraanstaand onderwijsinstituut
op het gebied van biologische landbouw. Lisan is bestuurslid van de OV Tuinen van West.
Robin van Asperen – Mijn Stadstuin
Mijn Stadstuin is 4 hectare doe-het-zelf voedselvoorziening in Tuinen van West, aan de Nico
Broekhuysenweg. Mijn Stadstuin levert ruimte, kennis, ondersteuning en middelen waarmee de klant
zelf in zijn voedsel kan voorzien (particulieren en horeca-ondernemers). Mijn Stadstuin levert online
hulpmiddelen en de keuze van zelf doen of uitbesteden van het werk. Daarnaast wordt er bij Mijn
Stadstuin gewerkt aan de aanleg van een voedselbos: een meervoudig ecosysteem waarin de
voedselopbrengst hoger is dan op akkers met maar één teeltlaag. Robin is bestuurslid van de OV
Tuinen van West.
Mariska Vlot – FreeLodge
FreeLodges zijn boven de grond zwevende lodges van nagenoeg 100% Nederlands FSC-hout. Dit
mooie hout verdween tot voor kort maar al te vaak in de versnipperaar, omdat het niet kon
concurreren met goedkoper buitenlands hout. In kleinschalige projecten kan dat echter wel degelijk.
De lodges bieden een unieke natuurbeleving met nauwelijks tot geen footprint en zijn volledig
recyclebaar. In Tuinen van West wordt binnenkort een serie van zes luxe designlodges (+ een
gezamenlijke lodge) gerealiseerd aan de Nico Broekuysenweg, achter het Bijenpark voor verhuur aan
toeristen en liefhebbers van de poldernatuur. Mariska is bestuurslid van de OV Tuinen van West.
Ferry van der Laan - landbouwondernemer
Ferry (37) runt al vijftien jaar een eigen loon- en grondverzetsbedrijf in de Tuinen van West. Op zijn
boerderij in de polder staan - naast een kudde schapen - 1001 machines, van gravers en sjofels tot
tractoren. Daarmee helpt hij boeren en ondernemers in de omgeving met oogsten, het aanleggen van
wegen, kabels plaatsen, kuilbalen maken en andere zware werkzaamheden. Zijn aanbod in diensten
wordt met de jaren groter. Er zijn plannen voor de uitbreiding van het bedrijf met biologische
(vlees)veeteelt in Tuinen van West. Ferry is gevraagd als nieuw bestuurslid van de OV Tuinen van
West.
Astrid Vermeulen en Ronald Mauer - Stadsdeel Nieuw-West
De bestuurscommissie Nieuw-West bestaat uit 15 leden. Drie van deze leden vormen het dagelijks
bestuur, waaronder Ronald Mauer. Tuinen van West maakt deel uit van zijn bestuurlijke portefeuille.
Astrid Vermeulen is als Programmamanager Tuinen van West verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van het gebied tot multifunctioneel stadslandbouw- en recreatiegebied. Binnenkort wordt een
bestuurlijk besluit genomen over het delegeren van een aantal gebieds-managementtaken vanuit het
Stadsdeel aan de Ondernemersvereniging Tuinen van West, die in 2014 werd opgericht op initiatief van
het Stadsdeel.
Raisa Knibbe en Reinoud Fleurke – SADC
SADC ontwikkelt hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werklocaties op de
WESTAS. Voor huidige en toekomstige generaties. Deze locaties dragen eraan bij dat de WESTAS van
Amsterdam één van de top 5 vestigingsregio’s in Europa wordt. Om deze missie te realiseren, werkt
SADC bij haar locatie- en gebiedsontwikkeling altijd samen met private en publieke netwerken en
kennisinstellingen. Business park Amsterdam Osdorp is en wordt (verder) ontwikkeld door SADC; in
die ontwikkeling zijn digitalisering, bedrijven ecosystemen en circulaire economie belangrijke
thema’s.

	
  

	
  

Jurgen Krabbenborg – Gemeente Amsterdam
Jurgen Krabbenborg is als stedenbouwkundige in dienst van de Gemeente Amsterdam en onder meer
nauw betrokken bij de stedelijke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden. In samenwerking met SADC
werkt hij aan de ontwikkeling van het Business Park Amsterdam Osdorp en zal hij betrokken zijn bij
de toekomstige planontwikkeling voor Business park Amsterdam Osdorp, fase 2.
Klaas Bakker – Koopcentrum Akerpoort
Koopcentrum Akerpoort is het centrum voor Outlet shopping en Megastores van Action, G-Star,
Jumper, Just Brands, Media Markt, Nike, Praxis, Toys XL, UFO. Voor eten en drinken zijn er onder
meer vestigingen van KFC en Subway. Het centrum ligt aan de rand van Tuinen van West, aan de
Zuidermolenweg. Het winkelcentrum is 7 dagen per week geopend. Klaas Bakker is zelfstandig
ontwikkelaar van commercieel vastgoed, waaronder Akerpoort.
Dorita Megens – KG Parkmanagement
KG Parkmanagement is gespecialiseerd in het beheren van bedrijventerreinen: parkmanagement. De
parkmanagers van KG zijn actief betrokken bij het beheer, de beveiliging en onderhoud van terreinen,
waaronder Business Park Amsterdam Osdorp. Door samenwerking met lokale aanbieders van
beveiliging, afvalverwerking en schoonmaakdiensten zorgt KG voor scherpe prijzen en een betere
kwaliteit. Op regionaal niveau maakt KG afspraken met aanbieders van (duurzame) energie,
glasvezelnetwerken of aanvullend openbaar vervoer en kent de weg naar subsidies en andere
(gezamenlijke) financieringsvormen.
Jaap Broers en René Zoet – PC Hooft (Westgaarde)
De missie van PC Hooft is het ‘verzorgen van een stijlvolle uitvaart tegen een redelijke prijs, met
respect voor de overledene en een goede herinnering voor de nabestaanden’. In Noord- en ZuidHolland en Flevoland beheert en exploiteert PC Hooft eigen begraafplaatsen, crematoria en
uitvaartcentra, waaronder het 40 hectare tellende Westgaarde, in de Tuinen van West. In de
gevarieerde bosrijke en parkachtige omgeving is een grote verscheidenheid aan vogels, bomen en
planten te vinden. Westgaarde zoekt meer relatie met de omgeving, o.a. door de aanleg van een
loop/fietsbrug naar de Tuinen van West en de aanleg van een educatief wandelpad over eigen gronden
zodat meer mensen uit de omgeving hier kunnen gaan vertoeven. In de gesprekken met Cilian
Terwindt zijn diverse duurzame ambities de revue gepasseerd.

	
  

	
  

Projectpitches:
Cilian Terwindt – Stichting Urgenda (circulaire proeftuinen)
Cilian Terwindt is als coördinator duurzaam gebouwde omgeving verbonden aan de Stichting Urgenda,
procesbegeleider bij Duurzom en adviseur van Buro 4DStad Amsterdam. Ze heeft een ruime ervaring
als planologisch onderzoeker/programmamanager, o.a. opgedaan bij de Dienst Ruimtelijke Ordening
(Gemeente Amsterdam). Op verzoek van de Ondernemersvereniging Tuinen van West – en in opdracht
van de Gemeente Amsterdam – is Cilian Terwindt in 2014 gestart met een onderzoek naar circulaire
kansen in Tuinen van West en het initiëren van samenwerkings- en onderwijstrajecten op dat gebied:
de Proeftuinen van West. De eerste succesverhalen zijn er. Op naar meer!
Pieter Boekschooten – landschapsarchitectuur (route-app)
Pieter Boekschooten stond als landchapsarchitect in dienst van de Gemeente Amsterdam aan de wieg
van grote, groene plannen zoals De Brettenzone en Tuinen van West. Onder zijn leiding kwam het
beeldkwaliteit-plan Tuinen van West tot stand. Inmiddels is Pieter als zelfstandig adviseur en
landschapsarchitect nauw verbonden aan de Ondernemersvereniging Tuinen van West en een
projecten van ondernemers in het gebied.
Liesbeth van Deemter – LiesDesign (route-app)
LiesDesign van Liesbeth van Deemter ontwerpt en produceert interactieve en online media. In 2014
startte ze op verzoek van de Ondernemersvereniging Tuinen van West - samen met Pieter
Boekschooten, Johnnie Raw en Bureau Barel - met het maken van een pilot voor een route-app voor
Tuinen van West. De route-app die we voor ogen hebben is bedoeld om verhalen, routes, mooie
plekken en pleisterplaatsen in het gebied te duiden voor de bezoeker. Met de route-app is een bedrag
van circa 20.000 euro gemoeid. Dat bedrag kan niet (alleen) door de Ondernemersvereniging worden
gefinancierd…
Diana Krabbendam – The Beach (programmering)
The Beach maakt samen met mensen & organisaties projecten die gemeenschappen sterker maken.
Beach is de spil van tal van maatschappelijke en culturele projecten – vooral in Nieuw West – en
organiseerde in 2014 met veel succes het Tuinen van West Fest, in samenwerking met Jeffrey
Spangenberg en de Ondernemersvereniging Tuinen van West. The Beach is op verzoek van de OV
Tuinen van West bezig met de programmering van het nieuwe seizoen evenementen en activiteiten in
Tuinen van West - waarvoor we meer draagvlak zoeken, ook financieel.
Lennard van der Poel – Healthcoin
Healthcoin is een jonge onderneming die mensen gezonder wil maken door ze te belonen voor
gezonde keuzes. Die beloning kunnen aan werknemers of klanten worden uitgekeerd in de vorm van
Healthcoins. Met de Healthcoins kunnen bij andere gezonde ondernemingen kortingen worden
verkregen op nieuwe, gezonde producten en diensten. Healthcoin zoekt deelnemers in Tuinen van
West die de Healtcoin willen inzetten als belonings- en spaarsysteem voor medewerkers en/of
klanten. De Ondernemersvereniging Tuinen van west steunt het initiatief en hoopt op meer (grote)
medestanders.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

