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ahid (45) woont sinds 1983 
in de Balistraat en is sindsdien 
regelmatig bij het badhuis te 
vinden. ‘Dit is in mijn ogen 

het centrum van Oost; een plaats waar de 
wegen van de buurtbewoners zich vaak 
zullen kruisen.’ Het badhuis op het Java-
plein opende in 1942 zijn deuren en was 
daarmee een laatkomertje. Het grootste 
deel van de badhuizen werd in de jaren 
1919 tot 1931 gebouwd. Het badhuis 
werd al snel een centrale ontmoetingsplek 
voor buurtbewoners die wekelijks kwamen 
badderen. Het ging daarbij niet alleen om 
hygiëne, het was ook de ideale plek om de 
laatste roddels over de buren op te vangen. 
‘Lichaam en geest worden door het baden 
verfrischt, maak daarom een ruim gebruik 
van de gemeentebadhuizen’, was een slogan 
die in die tijd veelvuldig werd gebruikt. 
Voor Wahid is dit nog steeds van toepas-

Het Badhuis

Hotspot voor lichaam en geest

Geheel vrijstaand op het 

Javaplein staat het Badhuis 

dat door zijn centrale 

ligging al decennia lang 

een belangrijke plek in de 

Indische Buurt inneemt. 

tekst: Sophie Verschoor
foto: Fred Vermorken

sing: ‘Ik kom hier om na te denken, te 
ontspannen en mensen te ontmoeten.’ In 
de jaren zeventig liep het aantal bezoekers 
echter steeds verder terug omdat het ge-
bruikelijk werd om thuis een douche te 
hebben. Het badhuis verloor in 1982 uit-
eindelijk zijn originele functie. 

Verhalen uit de oude doos
Na sluiting werd het badhuis door verschil-
lende instanties in gebruik genomen. Zo is 
het zelfs even een Hindoetempel geweest. 
Halverwege de jaren negentig kreeg het 
zijn bestemming als horecagelegenheid en 
na vele wisselingen van eigenaar en naam 
heet het nu weer gewoon Badhuis. Met 
deze oude vertrouwde naam lijken ook de 
buurtbewoners hun weg terug te vinden. 
Het personeel heeft nog regelmatig (oud) 
Indische Buurters op de koffie die langs-
komen om herinneringen op te halen. 
Barvrouw Tanya: ‘Ik word meer dan eens 
bestookt met verhalen uit de oude doos, 
dat geeft wel aan hoe belangrijk deze plek 
is geweest voor mensen.’
Niet alleen het terras van het Badhuis is 
geschikt voor dit soort rendez-vous, ook 
het bankje naast het terras blijkt een popu-
laire plek om elkaar te ontmoeten. Wahid: 
‘Ik zie er geregeld Turkse en Marokkaanse 
vrouwen zitten die daar na het boodschap-

W

pen doen even uitpuffen en bijkletsen. Ik 
vind het jammer dat ze dat niet hier op 
het terras komen doen. Het badhuis was 
immers ooit een plek voor alle buurtbewo-
ners.’

Verplicht het terras op
Wahid zou het niet eens zo’n slecht idee 
vinden om het net als vroeger weer ver-
plicht te stellen om één keer per week het 
Badhuis te bezoeken. Waarbij het nemen 
van een bad uiteraard wordt vervangen 
door het nuttigen van een drankje. ‘Dat 
samenklitten moet maar eens afgelopen 
zijn. Dat gaat ook geheel tegen de traditie 
van het badhuis in.’ 
Het verplicht stellen op scholen van 
een bezoek aan het badhuis had vroeger 
ook een positieve impact. Het zorgde 
er niet alleen voor dat deze zogenaamde 
‘commandobad-kinderen’ gewend raakten 
aan het regime van een wekelijks stortbad, 
het werd ook een gezellig samenzijn van 
de buurtbewoners. Het was daarmee een 
uitstekende manier van integratie. Nu het 
Badhuis zijn originele naam weer terug 
heeft, zou het mooi zijn als de sociale func-
tie die het ooit had eveneens in ere wordt 
hersteld. Lichaam en geest worden door 
het baden verfrischt, maak daarom een 
ruim gebruik van het Badhuis. t
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politiek column

tekst en illustratie: René Arnoldi

et multifunctionele centrum 
 Timorplein is zowel nationaal 
als internationaal een doorslaand 
succes! Lokaal, omdat dagelijks 

duizenden buurtbewoners de bar en het 
restaurant bezoeken. Regionaal, omdat 
alle zakenlieden uit de hele stad de ver-
gaderzalen gebruiken. Nationaal, omdat 
filmliefhebbers uit het hele land op het 
unieke programma van Studio K afkomen. 
En internationaal, omdat ontelbaar veel 
backpakkers uit bijna alle hoeken van de 
wereld in StayOkay overnachten. De con-
clusie is dus dat de herinrichting van het 
Timorplein is geslaagd, want de economie 
in onze prachtwijk heeft dankzij het mul-
tifunctionele centrum een stevige impuls 
gekregen!
Desondanks las ik dat er een nieuwe her-
inrichting op het Timorplein op komst is. 
Het gaat om twee iepen die mogen blij-
ven en een esdoorn die wordt gekapt. De 
herinrichting is pas over een paar jaar vol-
tooid: besluitvorming duurt hier lang. Het 
siert het stadsdeel dat deze ‘herinrichting’ 
sober wordt gepresenteerd. Er is kennelijk 
geleerd van de Javastraat. Jaren en jaren 
geleden werd met veel bombast een plan 
voor niets minder dan een wereldpassage 
aangekondigd. Het uiteindelijke resultaat 

Timorplein

was dezelfde straat, maar met bredere trot-
toirs en zonder bomen.
Tóch trok de herinrichting van het Timor-
plein mijn aandacht, want er worden 
ook… twee Japanse notenbomen geplant. 
Kijk, dan zijn we goed bezig, zeg ik! Het 
valt me namelijk op dat er nauwelijks Ja-
panners bij StayOkay overnachten. En dat 
is jammer, want Japan is de tweede eco-
nomische macht in de wereld en nog niet 
getroffen door de crisis, want te ver weg. 
De reden dat de Japanners niet komen, is 
omdat zij snel heimwee hebben. Op het 
Timorplein kunnen zij zich niet met hun 
vaderland identificeren. Met de twee Ja-
panse notenbomen zal dat anders zijn en 
zullen de Jappen massaal toestromen! 
Ook valt het me op dat er een aantal ande-
re nationaliteiten ontbreekt. Plant dus ook 
Australische eucalyptusbomen,  Caribische 
palmbomen, Siberische naaldbomen en 
Afrikaanse baobabbomen. Plant ze  gewoon 
op de plek van het speeltuintje, op het 
midden van het plein. 
De geneugten van de kindertjes moeten 
in deze tijden van recessie maar even wij-
ken voor de  economie. Bovendien wordt 
het mooi weer, dus zij kunnen als alter-
natief fijn zwemmen in het nabijgelegen 
 Lozingskanaal. t
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eter Sijtsma maakte drieënhalf jaar 
deel uit van de raad van Zeeburg. In 
die periode wist hij het voor elkaar 

te krijgen dat in de Indische Buurt 
dagelijks het grof vuil wordt 
opgehaald om het probleem van 
zwerfvuil aan te pakken en dat er 
meer plek komt voor het stallen van fiet-
sen. Naast successen was er ook tegenslag 
en ergernis over de druk die op raadsleden 
wordt uitgeoefend om in te stemmen met 
voorstellen van het stadsdeelbestuur. De 
besluitvorming rond de toekomst van win-
kelcentrum Brazilië was de druppel die de 
emmer deed overlopen.

‘Een jaar geleden hebben we als PvdA een 
standpunt bepaald over de randvoorwaar-
den waaraan een nieuw plan voor Brazilië 
zou moeten voldoen. Die kaders zijn vast-
gelegd in een motie die er kort gezegd op 
neerkwam: we bouwen niet op het water 
en er komen niet nog meer winkels. Nadat 

tekst: Rudolf van Beijmerwerdt
foto: Kees Hoogeveen

‘De discussie wordt niet 
gevoerd in de raad.’

Peter Sijtsma is begin deze maand afgetreden als raadslid. 

Hij vindt dat zijn PvdA-fractie zich te veel laat beïnvloeden 

door de wethouders. De IJopener sprak met Sijtsma over zijn 

motieven om nu op te stappen.

de motie was aangenomen, werd de indie-
ners van de motie gevraagd wat we vonden 
van de aanpassingen aan de plannen. Daar-
bij werd ik in de waan gelaten dat naar 
onze bezwaren werd geluisterd. Vervolgens 
kwam er na een jaar een plan op tafel 
waarin gebouwd wordt op het water en er 
veel meer winkels bijkomen. Ik constateer 

vervolgens samen met 
de fractie dat er feitelijk 
niks is veranderd en we 
dus tegen het nieuwe 

plan zullen stemmen. Wie schetst mijn 
verbazing als vlak voor behandeling in de 
raad mijn medefractiegenoten melden dat 
ze toch in gaan stemmen met het plan van 
wethouder Papineau Salm.’ Een duidelijke 
verklaring heeft Sijtsma niet voor deze 
draai van zijn fractie. 

Sijtsma constateert dat als het er op aan 
komt de PvdA-wethouders erg makkelijk 
binnen de fractie een oor weten te vinden 
voor het collegestandpunt, ook over on-
derwerpen waar de fractie een totaal ander 
standpunt heeft dan het college. ‘Van du-
alisme komt weinig terecht. De discussie 
wordt niet gevoerd in de raad, maar van 

tevoren al in de kiem gesmoord door voor-
overleg met wethouders in de fractie.’ 
Sijtsma vindt dat de fractie te volgzaam is 
en niet vasthoudt aan eigen, stevige stand-
punten. ‘We kunnen veel meer van onze 
beloftes aan de kiezers waarmaken dan nu 
vaak gebeurt. Zo heeft het stadsdeel zich 
eerder op sleeptouw laten nemen door de 
woningbouwcorporaties bij het maken 
van afspraken over verbeteringen in de 
Indische Buurt. In plaats van achterstallig 
onderhoud aan de kaak te stellen, laten 
we de corporaties goede sier maken met 
een convenant dat suggereert dat er veel 
wordt vernieuwd. In de praktijk bestaat het 
convenant uit het veel geld uittrekken voor 
een paar paradepaardjes, terwijl de rest van 
de buurt niet voldoende wordt aangepakt. 
Door goed tegengas te geven vanuit de 
raad, kun je veel meer bereiken.’

Sijtsma huldigt het standpunt dat de raad 
de baas hoort te zijn in het stadsdeel. Dat 
is in Zeeburg volgens hem voor wat de 
PvdA betreft op dit moment niet het geval. 
Hij trekt zich daarom terug uit de raad. 
Alleen verdergaan als onafhankelijk raads-
lid ziet hij niet zitten: ‘De Partij van de 
Arbeid blijft mijn partij, al staat de huidige 
politieke cultuur mij niet aan. Alleen kan 
ik niets bereiken in de raad. Ik wil geen 
Don Quichot worden. En hoewel ik flink 
wat voorkeurstemmen heb gehaald, ligt het 
niet in mijn natuur om de partij een zetel 
afhandig te maken, die op naam van de 
PvdA is binnengehaald.’ t

Peter Sijtsma stemde tegen uitbreidingsplan Brazilië

Sijtsma stapt op
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Stress? Burnout? Gespannen nek, last van 
je onderrug? Eindeloos moe, lusteloos? 
Wil je tijd en aandacht voor jezelf, met 
regelmaat een pas op de plaats maken, 
meer in contact zijn, beter leren luisteren 
naar de signalen van je lichaam?

Dan is Rebalancing een cadeau aan jezelf.

Wanneer je een traject ingaat van 10 tot 15 
sessies, dan geef je jezelf de mogelijkheid 
patronen te onderzoeken en waar nodig 
los te laten. Dit kan een diep, bevrijdend en 
weldadig effect hebben op zowel lichaam 
als geest.

Info: José Sandvoort
telefoon 671 73 25
Cas Oorthuyskade 188, Amsterdam
jose.sandvoort@xs4all.nl
www.rebalancing4all.nl

Een sessie duurt twee
uur en kost €105.
Consult 
 uitsluitend op 
afspraak. 

Panta Rhei
Praktijk voor Rebalancing

Lichaamsbewustzijn & Coaching

 
 

Kennismakingsaanbod: 
bij boeking van 5 sessies, 
vijfde sessie voor 60 euro.

Rebalancing lichaamswerk
Deep tissue & Jointrelease

Massagetherapie
Meditatie

Coaching & Counceling

Leef je lijf… leef je leven!
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tekst: Neeltje Wiedemeijer

Dweilen 
met de 
kraan open

E en echtpaar heeft een conflict. De 
man houdt van ratten en voert ze. 
De vrouw haat ze, is bang voor ze, 
vindt ze vies en denkt dat ze het 

vrijstaande huis en de tuin ondermijnen. 
Zodra de man weg is, plaatst ze op weinig 
zichtbare plaatsen rattengif en andere ver-
delgingsmiddelen. Ze vult ijverig de gaten 
die door de ratten gegraven worden met 
schelpen en pannensponsjes. Die zijn niet 
aan te slepen. 
Het is een absurd verhaal, maar wel waar 
gebeurd. En misschien niet zo uitzonderlijk 
als je zou denken.
In de Indische Buurt zijn allerhande bouw-
werken in verschillende staat van voltooi-
ing. Ze doen zich voor onder dure namen: 
Insulinda, Tidorestaete (altijd met ae) en 
hoe gaat dat bouwwerk bij het Javaplein 
heten?
Die nieuwbouw wordt allemaal weer (mi-
nimaal) 70% koopwoning. Alles natuurlijk 
om de buurt op te pimpen, om er een 
krachtwijk of prachtwijk (of koopkracht-
wijk?) van te maken. Dat is een doel dat 
het stadsdeelbestuur zich gesteld heeft. 
Waar de mensen blijven die hierdoor de 
wijk uitgeduwd worden? Weten we niet.
Een ander doel van het stadsdeelbestuur 
is het bevorderen van de sociale cohesie. 
Beide doelen zijn trouwens het streven 
van alle stadsdeelbestuurders. Enerzijds 
wordt een deel van de Amsterdamse bevol-
king rondgepompt van de ene met sloop 
bedreigde woning naar de volgende in 
een ander stadsdeel. Anderzijds komen er 
‘betere bewoners’ in de (koop)woningen, 
die weinig tot geen binding met de wijk 
hebben, en die – gezien de hypotheeklas-
ten – veelal tweeverdieners zijn, die weinig 
of geen tijd hebben voor een bakkie met 
de buurvrouw, laat staan met de oudere 
buurtbewoners, die ze al helemaal niet ken-
nen...
Het verhaal van de ratten is in zoverre 
anders dan het tweede verhaal dat het hier 
twee mensen betreft die elkaar bewust 
tegenwerken.
In het geval van het stadsdeelbestuur is het 
één instantie die zowel de ratten voert als 
het rattengif klaarzet. t
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actie column

el eens een verzetsontbijtje ge-
had? Nee? Ik kan het iedereen 
aanbevelen. Het bestaat uit pan-

cakes gevuld met zoete of hartige vulling 
en veel sterke koffie en thee. Je moet er wel 
vroeg voor op. Het is precies zes uur op een 
mooie ochtend begin mei, als ik mijn fiets 
bij de loodsen neerzet. De bezetters hebben 
alles al gebarricadeerd, voor als de platte 
petten komen met de sloopvergunning. Op 
de plaats van de loodsen moet – zo is het 
plan van Zeeburg – een groot multifuncti-
oneel gebouw, het Kopgebouw, komen te 
staan waarin plaats is voor een hotel, kan-
toren en een fitness centrum. Het gebouw 
wordt niet alleen hoger dan zijn buren, de 

pakhuizen, maar wijkt daar ook qua uiter-
lijk nogal van af. Het glazen gebouw zal 
getooid zijn met lichtbanieren die de hele 
omgeving ‘s nachts verlichten. Jantien van 
de buurtactiegroep ‘Redhetblauw’ denkt 
met weemoed terug aan vroegere tijden 
toen hier de stad stopte en het ‘s nachts 
nog echt donker was. De lichtvervui-
ling van dit gebouw zal niet alleen op de 
mensen in de buurt zijn weerslag hebben. 
Ook de vele vogels – de talingeenden, de 
nijlgansen, de koeten en mantelmeeuwen 
– die nu in dit gebied bivakkeren en er 
komen broeden, zullen eronder lijden. 
De buurt heeft destijds, toen het sloop-
plan bekend werd, een alternatief plan 
ingediend. Daarin zouden de loodsen 
behouden blijven voor kleinschalige pro-
jecten. Dat de loodsen een uniek stukje 
geschiedenis vertegenwoordigen, heeft 
het bureau Monumenten en Archeologie 

al twee jaar geleden over deze gebouwen 
gezegd. Volgens het bureau zijn ze ‘van een 
zeldzaam geworden typologie’, ook gezien 
‘de functionele en stedenbouwkundige re-
latie met de naastgelegen en tot woningen 
omgebouwde pakhuizen’. Maar wethouder 
Nico Papineau Salm van Zeeburg die een 
paar dagen na het verzetsontbijt een praatje 
houdt op de conferentie ‘Nieuw leven voor 
oude gebouwen’ is niet van plan om het 
doodsvonnis voor de Loodsen op te heffen. 
De bezetters doen nog een uiterste poging 
om de stervende patiënt te redden. Ze 
roepen de hulp in van het Cuijpersgenoot-
schap dat zich inzet voor het behoud van 
bouwkundig erfgoed uit de negentiende 
en twintigste eeuw. Ook zij benadruk-
ken in het in allerijl gemaakte rapport het 
unieke karakter van deze gebouwen. Of 
deze mond op mond beademing nog effect 
heeft? 

Kop of loods
Juist de combinatie van moderne en oude architectuur maakt dat het Oostelijk Havengebied 

niet alleen veel architectuurliefhebbers uit binnen- en buitenland trekt, maar dat het ook 

een bijzonder plezierige wijk is om te wonen. Nu de unieke douaneloodsen aan het einde van 

de Zeeburgerkade op de nominatie staan om gesloopt te worden, dreigt ook het leefklimaat 

in de buurt erop achteruit te gaan. Als de plannen doorgaan. 

tekst: Tineke Kalk
foto: Kees Hoogeveen

Tijdelijke bewoners 
Nico, een stedelijk autonome kraker, houdt 
van de rafelranden van de stad en ziet met 
lede ogen aan dat deze hoe langer hoe meer 
verdwijnen. Hij heeft vrij genomen van 
zijn werk in het krakersaannemerscollec-
tief om mee te doen aan de bezetting. De 
vrachtwagen waar hij normaal in woont, 
staat nog op het bouwterrein waar hij 
werkt. Een ideale constructie vertrouwt 
hij mij toe: ‘s ochtends hoeft hij nooit in 
de file te staan en ‘s middags om vier uur 
zwaait hij de andere bouwvakkers uit ter-
wijl hij al aan een biertje zit. Een andere 
bezetter is Mien. Een bekend gezicht in de 
buurt want ze staat elke woensdag in de 
groentenstal van de biologische markt. Zij 
woonde als enige met haar brandweerbus 
op het terrein van de loodsen en heeft nog 
de tijd meegemaakt dat het hek ‘s avonds 
niet dichtging en dat de ruimte voor de 
loodsen een afwerkplek was. Als ze ‘s och-
tends vroeg opstond, zag ze er vaak auto’s 
met beslagen ruiten staan en dan wist ze 
het wel. Ook heeft ze gezien hoe de eige-
naar, Zeeburg, jarenlang niets meer aan de 
loodsen deed en ze welbewust langzaam 
liet verloederen. Nadat de kleine bedrijfjes 
die er zaten één voor één vertrokken waren 
onder de bedreiging van sloop, moest ook 
Mien gaan verkassen. Erg jammer vond 
ze, want als Einzelgänger hield ze van de 
eenzaamheid. Hoewel, helemaal zonder 
gezelschap was ze niet. Annie en Janus, 
haar twee honden, hielden haar gezelschap. 
En natuurlijk in de lente de mussen. Op 
dit moment broeden er acht paartjes in de 
nok. Zonder het te weten verschaffen zij de 
bezetters extra tijd. Broedende vogels mo-
gen niet gestoord worden.

Beslissing
Op 26 mei zie ik ze weer terug, Nico, 
Jantien, Mien, Mariken en nog veel meer 
bezetters en buurtbewoners, die hopen 
dat de politieke partijen van Zeeburg die 
avond nog tot bezinning komen. De stads-
deelraad beslist die avond over de toe-
komst van de loodsen. De SP vindt dat de 
stadsdeelraad wat betreft de loodsen heeft 
zitten slapen. Het laatste integrale bestem-
mingsplan voor het hele gebied dateert uit 
de jaren veertig. De Raad van State heeft 
Zeeburg jaren geleden al gemaand om een 
nieuw bestemmingsplan te maken, maar in 
plaats daarvan heeft Zeeburg allemaal post-
zegelplannetjes gemaakt, zoals de SP het 
noemt, en zichzelf op grond van artikel 19 

vrijstelling verleend om geen groot bestem-
mingsplan te hoeven maken. Inspraak van 
de buurt, die bezwaar zou kunnen maken 
tegen een integraal bestemmingsplan, heeft 
hij zo slim ontlopen. Astrid Kuiper van 
Groen Links maakt zich zorgen over de 
broedende mussen. ‘Is de stadsecoloog wel 
ingeschakeld, zodat de mussen – ook als 
er gesloopt wordt – niet gestoord worden 
tijdens het broeden’. En hoe zit het met de 
geruchten dat de projectontwikkelaar fail-
liet is? 
De stemming over de loodsen verloopt te-
leurstellend. Alleen de SP is tegen. Wethou-
der Salm belooft dat de mussen omzichtig 
behandeld zullen worden. Jammer dat 
mensen nog niet zijn uitgeroepen tot een 
beschermde diersoort, denk ik stilletjes. 
Ook zal hij gaan informeren naar de finan-
ciële positie van de projectontwikkelaar. 
Deze informatie zal hij meenemen in zijn 
beslissing. Wel vertelt hij er en passant bij 
dat hij niet van plan is om de stadsdeelraad 
deelgenoot te maken van zijn bevindingen. 
Niemand in de raad protesteert. 
Gesloopt is het gebouw nog steeds niet. 
Bekende architecten als De Haan en Van 
Stigt hebben al een nieuw plan bedacht: 
de loodsen worden gerestaureerd en als 
het ware omsloten door nieuwbouw. Niet 
alleen proberen de bezetters mensen en 
instanties te mobiliseren voor het behoud, 
ook bieden ze allerlei activiteiten aan voor 
de buurt. Je kunt langs gaan en een kop 
koffie of een borrel drinken in bar Guerril-
la en op donderdag lekker en gezond eten. 
Voor kinderen wordt er van alles georgani-
seerd waaronder knutselen en schaken. Op 
vrijdag is er film en op de eerste filmavond 
draait de documentaire Drijfland over 
Robert Jasper Grootveld. Hij heeft in één 
van de loodsen aan zijn drijvende tuinen 
gewerkt. Meer dan honderd mensen zitten 
in de geïmproviseerde bioscoopzaal, waar 
niet gerookt mag worden. ‘Dat zou Robbie 
nooit goed gevonden hebben’, moppert 
één van de aanwezigen luidkeels. Mariken, 
één van de drijvende krachten achter de 
bezetting, opent de avond: ‘Ik heet u allen 
welkom vanuit bezet gebied.’ Op de gebar-
ricadeerde poort naar de loodsen hangt het 
gedicht dat zij heeft gemaakt: ‘Kijk nog 
een keer om, morgen is verleden tijd, raak 
niet alles kwijt!’ t

www.kopgebouw.nl
www.stichtingkolk.nl
www.redhetblauw.nl

W
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odra je vanuit de Eerste van Swin-
denstraat de Indische Buurt in gaat 
richting Javastraat, springt het café 
links op de hoek direct in het oog. 

Dat is niet verwonderlijk: café Gijs de 
Rooy bestaat al sinds 1947, toen nog onder 
de naam Passage. De huidige eigenaar, Gijs 
de Rooy (1953, stevig postuur, haar met 
gel achterover gekamd en Amsterdams ac-
cent) komt uit een echte plaatselijke kroeg-
familie en is geboren op Javastraat nummer 
6. Zijn vader had een kroeg aan het einde 
van de Javastraat, ‘De Luifel’. De ene opa 
van De Rooy had een café op het Dap-
perplein, de andere aan de Sumatrastraat. 
Toen zijn vader in 1970 overleed, was Gijs 
zeventien. Hij wilde toen al niets liever dan 
kastelein zijn, maar des-
tijds moest je vijfentwintig 
zijn om een café te begin-
nen. Daarom deed hij eerst 
ervaring op in restaurants en namen zijn 
twee tantes de kroeg tijdelijk over. Toen hij 
21 werd, kreeg hij dispensatie plus de ver-
eiste papieren uit Den Haag.

P.C. Hooftstraat
Zo begon Gijs de Rooy in 1974 zijn gelijk-
namige café in het voormalige stationskof-
fiehuis. Aan de hoogte kun je zien dat het 
gebouw oorspronkelijk al als horecagele-
genheid bedoeld was: sigaren- en sigaret-
tenrook konden zo makkelijker ontsnap-
pen. En waar vroeger het uitzicht was op 
een spoorwegovergang, is nu het viaduct 
naar de Dapperbuurt te zien. De roodwitte 
luifels en de karakteristieke bouw van het 
gebouw zijn behouden. Deze passen zelfs 
prachtig in de vernieuwde Javastraat, wat 
Gijs de Rooy zelf voor de renovatie als 
de P.C. Hooftstraat zag. Compleet met 
schoenenwinkels, slagerijen, lampen- en 
modewinkels. 
Het hele pand wordt nu bewoond door 
de familie de Rooy: zijn zus woont op één 
hoog, zelf woont hij daarboven en zijn 
dochter woont met man op de derde en 

Café Gijs de Rooij bestaat al 

sinds 1947 en is nog altijd 

één van de drukstbezochte 

buurtkroegen van 

Amsterdam. De IJopener 

probeert de succesformule 

van eigenaar Gijs de Rooy te 

doorgronden.

tekst: Coen Geertsema
foto: Fred Vermorken

tekst en foto: Erik Haan

vierde verdieping. Zijn neef heeft een café 
in de Molukkenstraat. Een tweede zus 
bewoont een appartement in een nieuw-
bouwpand in de Indische Buurt.

Showcorpsen en talentenjachten
Het café is een echte ontmoetingsplaats 
geworden. Vroeger was er meer leven op 
straat met drumbands en showcorpsen, zo-
als Tubantia, Batavia en Kindervreugd. Het 
was een echte volksbuurt. De corpsen zijn 
verdwenen en er zijn jonge mensen komen 

wonen, maar de kroeg is 
een buurtcafé gebleven. 
Zeven dagen in de week 
is deze echt Amsterdamse 

kroeg open en de hele dag tref je mensen 
aan in het café of op het terras. 
Naast klanten uit de buurt, komen er ook 
veel bezoekers die nu elders wonen en toch 
regelmatig hun oude stamcafé opzoeken. 
Vroeger waren er talentenjachten waar 
bijvoorbeeld de carrière van volkszanger 
Dirk Meeldijk begon. Tegenwoordig zijn er 
karaoke-avonden, meestal op vrijdag.

Biljarten, klaverjassen en vissen
Vroeger gebeurde het vaak dat mensen 

aan het einde van de week hun schuld uit 
hun loonzakje betaalden. Nu is ‘op de pof ’ 
betalen niet meer gebruikelijk, maar hier 
en daar wordt er nog wel eens een uitzon-
dering gemaakt. 
Tijdens het interview met Gijs de Rooy 
wordt hij door aanwezige klanten omschre-
ven als een bijzonder sociaal iemand. Aan 
het weekprogramma van het café is dat ook 
te zien. Op maandag en dinsdag wordt er 
gebiljart en op woensdag samen voetbal 
gekeken. Donderdag komt de klaverjas-
groep bij elkaar. Uniek is dat Gijs de Rooy 
als enige café in Amsterdam een klaverjas-
avond voor vrouwen heeft. Op vrijdag is 
er disco en op zaterdag wordt er eens in de 
twee weken gevist met een groep van onge-
veer vijftien mensen, inclusief de weger van 
de visclub. Zondag is het weer tijd voor 
voetbal kijken. In de winter kun je soep 
eten en wat overblijft, krijgen de gasten ge-
woon mee. De sociale functie van de kroeg 
komt weer naar boven aan het einde van 
het gesprek: er is net weer een reisje naar 
Almere gepland met de klaverjasclub. t

Café Gijs de Rooy
Javastraat 1, tel. 694 23 53

Het café is een echte 
ontmoetingsplaats geworden.

Ouderwetse gezelligheid
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horecaopenbare ruimte

Z
Een voorlichtingsbijeenkomst in 

 Jerry’s, begin april, moet de bewo-
ners van de dam op de hoogte bren-
gen van de plannen. Die bestaan 

eruit de begroeiing grotendeels te verwijde-
ren, met name de zogenaamde boomvor-
mers – begroeiing die uit kan groeien tot 
bomen – omdat deze een bedreiging zou-
den kunnen vormen voor de stevigheid van 
de dam. Een deskundige, die onderzoek 
verrichtte naar de structuur van de dam, 
vertelt dat boomwortels de basaltblokken 
waarmee de gehele dam bedekt is, zouden 
kunnen wegduwen. Daardoor zouden 
regen en andere neerslag vrij spel krijgen 
en de dam zou uiteindelijk weg kunnen 
spoelen. 
Hierop merkt een bewoner op dat alleen 
de oostzijde van de dam geheel met basalt-
blokken bedekt is en de westzijde slechts 
voor een gedeelte. Hij wijst erop dat Open-
bare Werken ooit een basaltblok wegge-
haald hebben voor de aanleg van een kabel 
en dat zij deze niet teruggeplaatst hebben. 
Dit is volgens hem, ironisch genoeg, de 
enige plek op de dam waar sprake is van 
enige uitspoeling.
Een andere bewoner meldt dat er reeds 
eerder kap zou plaatsvinden op de Verbin-
dingsdam, volgens haar een jaar of tien 
geleden. Zij heeft toen een ingenieur inge-
schakeld die met het advies kwam om kap 
geen doorgang te laten vinden, juist omdat 
het wortelstelsel van bomen een belangrijke 
functie heeft voor de structuur en stevig-
heid van de dam. Zij vindt het vreemd dat 
men hier nu opeens volledig anders over 
lijkt te denken.

Duidelijk wordt dat de bewoners het niet 
eens zijn met een kaalslag van de Verbin-
dingsdam. Het verhaal van de schade die 

Verbindingsdam spoelt (nog) niet weg

De Verbindingsdam 

heeft zich de afgelopen 

jaren ontwikkeld tot een 

karakteristiek onderdeel van 

het Oostelijk Havengebied. 

De stad maakt plaats voor 

een weids uitzicht over 

het water. De begroeiing 

biedt ruimte aan vogels 

om nesten te bouwen en 

aan mensen om zich even 

buiten te wanen, midden 

in het stedelijke Oostelijk 

Havengebied. Dat moet 

anders en netter kunnen, 

zo bedacht men op het 

stadsdeelkantoor.

bomen toe zouden kunnen brengen, gelo-
ven zij niet. Wel tonen zij begrip voor de 
situatie van de bestuurders, die niet voor 
onaangename verrassingen willen komen 
te staan. Zij stellen dan ook voor om de 
dam goed in de gaten te houden – wat zij 
overigens al doen – en om alarmerende 
veranderingen door te geven. 
Buiten de bewoners en deskundigen zijn 
ook raadsleden aanwezig. Zij hadden om 
meer informatie verzocht en de bijeen-
komst juist in Jerry’s gepland zodat zij na 
de theorie ook een kijkje konden nemen in 
de praktijk. Het tweede deel van de avond 
is dan ook gewijd aan het bekijken van 
de dam, om de stukken te bekijken waar 
bomen mogelijk voor problemen zouden 
kunnen zorgen in de toekomst en, voor 
zover mogelijk, een overzicht te krijgen van 
de conditie van de dam. 

De Verbindingsdam toont zich op zijn 
mooist. Het groen is jong en fris en de paar 
bloesembomen die er staan, staan in volle 
bloei. De verbinding tussen het IJ-eiland 
en het vasteland, waar de meesten snel 
overheen gaan op weg naar hun bestem-
ming, blijkt een gebied te zijn dat een 
nadere inspectie meer dan waard is. De zon 
werpt lange schaduwen en omdat je zo ver 
kunt kijken, blijft de zon zichtbaar totdat 
zij ondergaat. 
Van gevaarlijke situaties lijkt geen sprake te 
zijn. Het zou mooi zijn als de situatie kan 
blijven zoals zij is en er over een paar jaar 
weer een bijeenkomst plaatsvindt, waarop 
alle betrokkenen opnieuw bekijken of er 
reden is om actie te ondernemen. 

Bij het ter perse gaan van dit blad is nog 
niet bekend wat er gaat gebeuren met de 
dam. t

Boomvormers op de Verbindingsdam Gijs de Rooy: ‘bijzonder sociaal’

advertentie
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Thea Pruim en Patrick Richter ont-
vingen de Cultuurprijs Zeeburg 
voor het festival Spektakel op 

IJburg, maar ze beschouwen het als een 
blijk van waardering voor alle  activiteiten 
van hun stichting, dus ook voor de jeugd-
theaterschool en IJburg TV. Verrast? Thea 
Pruim zegt heel erg blij te zijn met deze 
prijs, maar aarzelend voegt ze eraan toe dat 
zij en Patrick ‘er ook wel een beetje op had-
den gehoopt omdat ze al vijf jaar culturele 
activiteiten op hoog niveau organiseren.’ 
De stichting doet niet af en toe iets, maar 
werkt voortdurend aan het culturele leven 
op IJburg. 
In het juryrapport staat ook dat zij de prijs 
krijgen omdat het festival een culturele 
activiteit is van mensen uit de buurt voor 
hun eigen omgeving. Van IJburgers voor 
IJburgers. Dat wil Thea Pruim graag nuan-
ceren. Haar stichting organiseert het fes-
tival – dat vorig jaar ruim 4000 bezoekers 
trok – inderdaad voor de eigen wijk, maar 

in de praktijk komen ook veel mensen 
uit de omgeving erop af. De belangstel-
ling is veel breder dan het stadsdeel. ‘Heel 
Amsterdam lijkt geïnteresseerd in IJburg. 
IJburg is hot. Iedereen wil zien wat hier 
gebeurt en dat kan ik me voorstellen want 
het is een buitengewoon interessante wijk.’ 

Jeugdtheaterschool
Hoewel zij de eerste Zeeburg Cultuurprijs 
krijgt voor het jaarlijkse festival, wil Thea 
ook graag haar Jeugdtheaterschool erbij 
betrekken. Dat is eigenlijk haar hoofd-
activiteit. Ze wordt steeds enthousiaster 
als ze vertelt dat de school – vergelijkbaar 
met een muziek- of balletschool – op het 
ogenblik ruim 130 leerlingen telt. ‘Ieder 
kind is van nature creatief, een geboren 
kunstenaar. Spelen is een natuurlijke ma-
nier om daaraan vorm te geven. Ik zie dat 
al aan mijn eigen kleinzoon. Die is pas een 
paar maanden oud, maar ontdekt al vol 
bewondering zijn eigen bewegingen. Een 
wonder.’
Het bijzondere van de Jeugdtheaterschool 
is volgens Thea dat alle theaterlessen zijn 
afgestemd op de ontwikkelingsfase van 
de kinderen, aan de hand van onze zelf 
ontwikkelde leerlijnen. Kinderen vanaf 
vier jaar zijn bijvoorbeeld vooral geïnteres-
seerd in sprookjes, terwijl kinderen van een 
jaar of zes liever de grote wereld naspelen. 
Vanaf 8 à 9 jaar kun je pas echt leren to-

Cultuurprijs voor 
Theatraal IJburg

tekst: Jaap Willems
foto: Theatraal IJburg

De stichting Theatraal IJburg sleept de eerste Cultuurprijs 

Zeeburg in de wacht.

Theaterdocent Thea Pruim 
en filmer Patrick Richter

Nanne in de stromende regen Leanne met hond Raf

neelspelen. 
De Jeugdtheaterschool heeft nog geen ei-
gen plek en dat blijkt een pijnpunt. Thea 
Pruim en haar stichting zijn al jaren op 
zoek naar een vast onderkomen op IJburg 
en dat lijkt nu eindelijk vruchten af te 
gaan werpen. Wanneer in 2012 het Annie 
MG Schmidtmuseum in de silo’s op het 
Zeeburgereiland zijn poorten opent zal 
Jeugdtheaterschool TIJ (en IJburgTV) daar 
eindelijk een eigen onderkomen krijgen. 

Lustrum
Dit jaar organiseert de stichting Theatraal 
IJburg de 5e editie van het festival Spekta-
kel op IJburg, een lustrum. Vorige edities 
waren vooral op kinderen en jongeren 
gericht met theater en muziekvoorstellin-
gen, verhalenvertellers en nog veel meer. 
Het lustrumspektakel zal ook activiteiten 
omvatten die duidelijk voor volwassenen 
zijn bedoeld. 
Er zal op 22 augustus een Love Special 
worden gepresenteerd door cabaretier 
George van Houts en actrice Lot Houte-
pen. Dé gelegenheid om na een slopende 
verhuizing of gezinsuitbreiding te genieten 
van de ‘Relatie Renovatie’ en van de mu-
ziek van 4Tuoze Matroze.
Het geldbedrag van vijfduizend euro, dat 
aan de Cultuurprijs Zeeburg is verbonden, 
zal deze zomer worden benut om dit lus-
trumfestival opnieuw te versterken. t

TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - BATJANSTRAAT 5 - ZEEBURG

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR 

IEDERE MAANDAG VAN 16.00 UUR - 17.00 UUR

      Gaat u scheiden? Bent u ontslagen?    

   Heeft u een huurgeschil? 
          Problemen met uw uitkering?  Strafzaak?

é, kijk, daar heb je Leanne. Loopt 
ze niet mee? Is ze alleen maar even 
de hond aan het uitlaten? Nee 
hoor, Leanne loopt zeker wel mee. 

Ze loopt zelfs al voor de zevende keer. Ook 
hond Raf loopt met Leannes klas mee. Raf 
loopt voor de eerste keer. Samen lopen ze 
de tien kilometer.
‘De avondvierdaagse is gezellig’, vindt de 
elfjarige Leanne. ‘Je ziet veel en je maakt 
nieuwe vrienden van andere scholen. De 
laatste dag vind ik altijd het leukst, want 
dan is de prijsuitreiking.’
Raf is het er mee eens: ‘Raf! Heerlijk zo’n 
stevige raf wandeling, en dat vier raf dagen 
elke raf avond! Loop nou toch eens door 
jongens! Raf een beetje!’

Maandag en dinsdag liepen de wandelaars 
nog heerlijk in het zonnetje. Vanavond ziet 
het er een beetje somber uit. Rond acht 
uur begint het dan ook stevig te hozen. 
De regen komt met bakken uit de hemel. 
Maar het verpest de stemming niet. Regen 

Stromen kinderen in stromende regen
Avondvierdaagse 2009

Het is woensdagavond. Bijna 

zes uur. Het terrein bij 

sporthal Zeeburg stroomt vol 

met kinderen, ouders, juffen 

en meesters. Hun avondeten 

snel naar binnengeschoven 

en de rugtasjes weer goed 

gevuld met drinken, snoep 

en hier en daar zelfs een 

gezonde appel: ze zijn er 

weer helemaal klaar voor. 

Avondvierdaagse 2009, de 

derde avond.

H
hoort er nu eenmaal bij, bij de avondvier-
daagse. Vrolijk zetten de wandelaars voort: 
zingend in de regen, met de laarsjes door 
de plassen. 
Voor de kinderen die de vijf kilometer 
lopen, zit het er weer op. Met druipende 
haren en drijfnatte kleren alleen nog even 
de tocht naar huis. 
De zesjarige Nanne heeft het goed voor 
elkaar. Na het lange lopen laat ze zich 
lekker door papa in de bakfiets naar huis 
rijden. Nanne loopt dit jaar voor het eerst 
mee. Maar ze heeft al maandag gelopen en 
ook dinsdag. En vanavond weer. Dat is al 
heel veel! 
‘Ik vind het leuk dat er zoveel vriendinne-
tjes zijn. En al die speelplekjes die je onder-
weg tegenkomt. Maandag toen ik met mijn 
vader had gelopen, toen was ik wel heel 
moe. Maar nu niet hoor.’
Dan haalt Nanne een dikke, groene stengel 
tevoorschijn. Fluitenkruid! Heeft ze onder-
weg gevonden. Ze blaast erop en als in een 
sprookje klinkt er een mooie, heldere toon, 
begeleid door het tikken van de regen. Het 
is het eindsignaal: op naar huis! Lekker een 
warme pyjama aan! t

tekst en foto’s: Reina Zijlstra
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geschiedeniswonen

Huurverhoging en huisbewaring

Herinrichting Zeeburgereiland

tekst: Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen 

Het Zeeburgereiland werd 

pas vanaf 1957 min of meer 

publiek domein. In dat jaar 

werd de Zuiderzeeweg 

geopend met daarin de 

Amsterdamse- en de 

Schellingwouderbrug die 

het eiland met de rest van 

Amsterdam verbinden. De 

militairen die het eiland tot 

dat moment gebruikten, 

vertrokken in de jaren 

daarna en lieten het gebied 

min of meer leeg achter. Dat 

bleef niet lang zo.

advertentie

Huurverhoging en achterstallig onder-
houd
De meeste huurders hebben inmiddels een 
voorstel tot huurverhoging per 1 juli a.s. 
ontvangen. Veel huurders zijn nog steeds 
van mening dat achterstallig onderhoud 
in de woning reden kan zijn om succesvol 
bezwaar te maken. Dit is niet zonder meer 
het geval. Succesvol bezwaar maken kan 
alleen als er ook een proce-
dure tijdelijke huurverlaging 
op achterstallig onderhoud 
is gestart bij de Huurcom-
missie. Om kans op succes 
te hebben, is de minimale 
voorwaarde dat de klachten 
in de woning schriftelijk bij 
de verhuurder zijn gemeld voor 1 juli a.s. 
Mocht uw woning slecht onderhouden zijn 
en overweegt u op grond daarvan een be-
zwaar tegen de huurverhoging in te dienen, 
neemt u dan contact op met WSWonen 
om te bekijken wat uw mogelijkheden zijn 
en om de juiste procedures te starten.

Huisbewaring
De regeling huisbewaring maakt het moge-
lijk je huurwoning voor een tijdje aan een 
ander in gebruik te geven. Daarvoor heb je 
wel een goede reden nodig.
Het kan zijn dat je voor studie of beroep 
een jaar in het buitenland moet zijn of 
langdurig op reis gaat. Of je bent zo ziek 
dat je elders verzorgd of verpleegd moet 
worden. Ook als je van je vrijheid beroofd 
bent kan je van je woning geen gebruik 
maken. Sommige migranten willen eventu-
eel terug naar hun vaderland, maar willen 
dat eerst eens zes maanden uitproberen. 

Ook voor mensen die gaan samenwonen, 
maar eerst willen uitvinden of dat wel goed 
gaat, is huisbewaring een uitkomst.
 
Hoe gaat het in zijn werk?
De verhuurder moet instemmen met de 
huisbewaring, maar omdat de inkom-
sten uit huur gelijk blijven is dat zelden 
een probleem. De aanvraag moet gedaan 
worden bij Dienst Wonen van de ge-
meente. De reden van de huisbewaring 
moet worden opgegeven en met bewijs-
materiaal dient de noodzaak daarvan te 
worden aangetoond. De huisbewaring is 

mogelijk voor een periode 
van minstens drie maanden 
en maximaal één jaar. In 
sommige gevallen, maar 
niet bij remigratie en proef-
samenwonen, is verlenging 
mogelijk. De huisbewaarder 
betaalt dezelfde huurprijs als 

jij, maar voor het gebruik van de inboedel 
kun je een vergoeding vragen mits die reëel 
is. De huisbewaarder mag niet over een 
zelfstandige woning beschikken en moet 
meerderjarig zijn (18+) maar verder wor-
den er geen eisen gesteld. Hij of zij bouwt 
ook geen rechten op. De woonduur van de 
huurder loopt gewoon door. Als de huur-
der recht heeft op huurtoeslag krijgt hij die 
niet gedurende de periode van huisbewa-
ring: de huisbewaarder heeft geen recht op 
huurtoeslag.
Het formulier met toelichting is te down-
loaden vanaf de site wonen.amsterdam.nl 
of af te halen bij Wijksteunpunt Wonen.
 
Servicekosten
De meeste huurders betalen aan hun ver-
huurder naast de kale huur een bedrag aan 
servicekosten. Dit bedrag is een voorschot 
voor diensten die de verhuurder aan huur-
der levert, bijvoorbeeld voor glasverzeke-

ring, onderhoud van de cv-installatie, het 
schoonhouden van gemeenschappelijke 
ruimten, een huismeester en stookkosten. 
Daarnaast wordt in een aantal gevallen een 
voorschot betaald voor het gebruik van 
roerende zaken zoals meubilering, stoffe-
ring en overige inboedel. 
Huurders worden alleen geacht te betalen 
voor servicekostenposten die overeengeko-
men zijn. Het kan dus niet zo zijn dat uw 
verhuurder ineens besluit een nieuwe post 
toe te voegen zonder dat daar met u over 
gesproken is. 
De verhuurder heeft de plicht de door u 
betaalde voorschotten met u af te rekenen 
na afloop van een kalenderjaar. Dat moet 
uw verhuurder doen binnen zes maanden 
na verstrijken van dit kalenderjaar. De 
betaalde voorschotten over 2008 moe-
ten bijvoorbeeld voor 1 juli 2009 met u 
afgerekend worden, waarbij de betaalde 
voorschotten worden verrekend met de 
daadwerkelijk gemaakte kosten. 
Rekent uw verhuurder niet binnen de 
gestelde termijn met u af, dan is de eerste 
stap schriftelijk aan uw verhuurder om 
deze afrekening vragen. Komt er dan nog 
steeds geen afrekening of twijfelt u aan de 
afrekening dan kunt u de Huurcommis-
sie vragen een onderzoek in te stellen naar 
de juistheid van de bedragen. Dat is een 
simpele procedure waarbij wij u kunnen 
helpen. Dit kan u veel geld opleveren. 
Er zijn ook huurders die maandelijks ex-
treem hoge voorschotten betalen. Sommige 
huurders betalen vele honderden euro’s 
per maand voor onduidelijke diensten of 
oud meubilair. In dat geval is het mogelijk 
de Huurcommissie te vragen een redelijk 
voorschotbedrag vast te stellen. Heeft u 
twijfel over de juistheid van uw afrekening, 
de hoogte van uw voorschot of ontvangt u 
helemaal geen afrekening neem dan con-
tact met Wijksteunpunt Wonen op. t

advertentie

N A U T I E K  V A A R O P L E I D I N G E N

Zeilschool
Salve 

zaalverhuur
Jachthaven
Piet Hein

W W W . N A U T I E K . C O M

Veemkade 267 020 - 419 30 05

Ook voor mensen die 
gaan samenwonen, maar 

eerst willen uitvinden 
of dat wel goed gaat, 
is huisbewaring een 

uitkomst.

et duurde enige tijd voor de stads-
planners doorkregen dat er een 
mooi gebied klaar lag om te gaan 
ontwikkelen. Pionier was Holland 

Sport Boat Centre dat zich aan de Zui-
derzeeweg vestigde. De volgende serieuze 
bebouwing bestond uit de rioolzuiverings-
installatie Oost. De aanleg ervan begon 
in 1977 en hij werd in 1982 in gebruik 
genomen. Daarmee kwam een einde aan 
het lozen van ongezuiverd rioolwater in het 
IJsselmeer.
De rest van het gebied werd, geheel onge-
pland, in gebruik genomen door woon-
bootbewoners, kunstenaars en tal van 
bedrijfjes en organisaties die het moesten 
hebben van economische randgebieden. 
Er kwamen hondenclubs en er werd pony 
gereden, er vestigden zich handelaren in 
tweedehands auto’s en er kwam een terrein 
waar kermisexploitanten konden overwin-
teren. Alleen op de noordwesthoek ves-
tigden zich wat grotere bedrijven die veel 
ruimte nodig hadden. 
Veel bewoners telde het eiland niet. Een 
paar huizen ten zuiden van de Oranjeslui-
zen, de voormalige wachterwoning van het 
militaire kamp, een paar woonboten aan de 
zuidkant en de onderkomens van bewoners 
van een kunstenaarsenclave in de zuidwest-
hoek, veel meer bewoonbaars was er niet.
 
Verkeersknooppunt
De nog steeds afgelegen ligging veran-
derde met de aanleg van de ringweg van 

Amsterdam. Die schampt het eiland aan 
de oostkant. Een brug over het Amster-
dam-Rijnkanaal en een tunnel onder het 
Buiten-IJ werden rond 1990 voltooid en 
een paar jaar later zorgde de aanleg van de 
Piet Heintunnel naar het Oostelijk Haven-
gebied ervoor dat op het eiland een belang-
rijk verkeersknooppunt ontstond. Deze 
ontsluiting opende de mogelijkheid om 
op het eiland industrie te vestigen. Maar 
al snel ontdekten de autoriteiten dat wo-
ningbouw ook een optie was. De nog niet 
heel oude rioolzuivering maakte dit echter 
onmogelijk. De stankoverlast van deze 
installatie remde trouwens de woningbouw 
aan de hele oostkant van de stad. Men 
besloot mede daarom de hele zuivering in 
het westelijk havengebied onder te brengen 
en de installaties aan de oostkant te slopen. 
Een hele onderneming die de nodige tijd 
zou vergen. 

Tijdelijke voorzieningen
Er brak een tijd aan van plannen maken, 
voorbereidingen en tijdelijke voorzienin-
gen. Een locatie aan de Zuiderzeeweg, 
vlakbij de uitgang van de Piet Heintunnel, 
werd uitgekozen om een voorlopige opvang 
van asielzoekers in te richten. Er konden 
380 asielzoekers worden ondergebracht 
en het zou vijf jaar in gebruik blijven. In 
die tijd zou de zuivering worden gesloten 
en daarna kon het eiland verder worden 
ontwikkeld. In 2001 werd het officieel ge-
opend maar vier jaar later werden de asiel-
zoekers reeds vervangen door studenten. Er 
waren te weinig mensen die asiel aanvroe-
gen in Nederland om alle centra open te 
houden. Een andere tijdelijke voorziening 
werd in 2005 geopend: de P+R-voorziening 
naast het genoemde centrum, bedoeld 
om automobilisten uit de auto en in het 
openbaar vervoer te lokken. Het lag in de 

bedoeling deze voorziening in 2008 te slui-
ten. Dat gebeurde echter niet en nu deze 
parkeerplek, na een lange en moeizame 
aanloop, eindelijk succes heeft zal het nog 
wel even duren voor het zo ver is. Andere 
tijdelijke voorzieningen waren een vertrek-
steiger voor de snelboot van Flevo Ferries 
naar Lelystad, het informatiecentrum voor 
de ontwikkeling van IJburg en het popu-
laire restaurant Kaap Kot. 
De ontwikkeling van IJburg liet het gebied 
niet onberoerd: de ontsluiting daarvan 
liep over het Zeeburgereiland. De opening 
van de Enneüs Heermabrug, de brug naar 
IJburg, maakte dat het eens zo afgelegen 
gebied een centrale plek kreeg in de stad en 
dat het veranderde in één van de belang-
rijkste verkeersknooppunten van Amster-
dam. 
De sloop van de rioolzuivering werd in 
2007 afgerond, alleen drie silo´s en een 
paar kleinere gebouwen werden gespaard. 
Die moeten worden opgenomen in de 
toekomstige bebouwing.
Wat er in de komende jaren gaat gebeuren 
met dit voormalige baggerdepot komt in 
de volgende aflevering aan de orde. De 
periode van de tijdelijke voorzieningen lijkt 
voorbij. t

H

zomer zeil-kampen
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actieingezonden

HoMug Horrenatelier is reeds 30 jaar een begrip in Amsterdam en omstreken.

Wij zijn gespecialiseerd in Adviseren– Inmeten– Produceren– Instaleren 
van horsystemen voor deuren– ramen- puien en onmogelijke situaties.

Speciaal voor IJburg hebben wij wat nieuwe systemen en profielen bedacht
o.a. voor schuiframen en naar binnen draaiende ramen mét uitvalijzers.

Een greep uit ons
Assortiment:

● Plissé hordeuren
● Plissé raamhorren
● Raam rolhorren
● DualBlock rolhorren
●● Scharnierende horren
● Draaikiep raamhorren
● Rolhor deuren
● SlidingSystem
● CombiSliding 
● Inzet horren
● Voorzet horren

advertentie

an het woord zijn Monique ten 
Berge en Arie van der Neut, bewo-
ners aan de  Levantkade. 
Monique: ‘Er staan twee goals op 

het plein en het wordt dus gebruikt om 
te voetballen. Maar de ballen verdwijnen 
met grote regelmaat in het water doordat 
het plein aflopend in het water eindigt. De 
voetballen raken te water en worden door 
de stroom opgepikt. De jongens kunnen 
de ballen onmogelijk terughalen, tot groot 

tekst: Marieke Brands

Nigel: 6 ballen, Dominique: 3 

ballen, Casper: 4 ballen (één 

met handtekening), Boy: 7 

ballen, Arpad: 4 ballen. Dit 

is het aantal voetballen dat 

deze jongens kwijtgeraakt 

zijn tijdens het voetballen 

op het Levantplein. Ook het 

zwemmen in het IJ vanaf het 

Levantplein is niet veilig. 

Twee bewoners springen in 

de bres.

verdriet en frustratie van kinderen, ouders 
en bewoners.’
Arie: ‘Op Koninginnedag hebben we een 
handtekeningenactie gehouden op het 
Levantplein. We presenteren een plan aan 
de gemeente voor het creëren van een wa-
terplein als verlengstuk van het Levantplein 
en daarvoor hebben we de steun van de 
bewoners in de buurt nodig.’ 
Het plein zal tot stand komen door er een 
drijvende en vaste steiger aan te bouwen, 
waardoor de in het water geraakte ballen 
kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd 
wordt het een ontspanningsplek en veilige 
zwemplek. Mensen kunnen relaxen op 
de steiger en genieten van het prachtige 
uitzicht dat je van daaruit hebt over de 
Ertshaven. Verder kan de veerdienst er 
aanleggen in plaats van helemaal voor aan 
de bestaande steiger, dichtbij de zwemmers 
en bewoners en het plein.
Monique: ‘Twee jaar geleden hebben we al 
naar het stadsdeel geschreven. Uiteindelijk 
ben ik naar een inspreekavond gegaan, 
eind 2008. Arie had het plan van de stei-
gers toen al ingediend, maar er was daar 
niets van bekend. Het stadsdeel heeft wel 

Red de voetballen,
red het Levantplein

stappen ondernomen om naar een oplos-
sing te zoeken. Maar dit probleem is al 
vijftien jaar bekend bij het stadsdeel en nog 
steeds is er geen oplossing. Nu is er beslo-
ten dat er betonblokken geplaatst worden 
aan de rand van het Levantplein, daar waar 
het afloopt in het water. Deze oplossing is 
echter niet toereikend: de ballen zullen er 
tussendoor en overheen gaan. Bovendien 
is het een onveilige, lelijke en dure oplos-
sing, die minimaal 25.000 euro kost. Het 
is zonde van het geld.’
Arie: ‘Op 15 juni gaan we naar de commis-
sievergadering van het stadsdeel en dienen 
we onze plannen opnieuw in, met de ver-
zamelde handtekeningen. Deze datum is 
onze laatste hoop, want daarna fuseren de 
stadsdelen en dan zal het weer lang duren 
voordat we nog eens zo ver kunnen komen. 
We gaan de commissie dringend verzoeken 
om onze plannen ten uitvoer te brengen.’
Monique: ‘Als er op 15 juni niets uitkomt, 
dan zullen we overgaan tot het indienen 
van een burgerinitiatief, dat men verplicht 
is in behandeling te nemen. Om dit in te 
kunnen dienen, hebben we 300 handte-
keningen nodig van mensen die het plan 
steunen. We gaan dat zeker halen, hoewel 
we er nu nog niet zijn!’
Arie: ‘Er wordt veel gepraat over het 
Blauwe Goud. Dat is het water. Dat zou 
beter benut moeten worden, volgens de 
gemeente. Er wordt veel over gepraat, maar 
eigenlijk gebeurt er weinig. Het lijkt ons 
dus dat het plan, het creëren van een wa-
terplein, hier een perfect voorbeeld voor is.’ 
Monique: ‘We hopen dat we nog meer 
steun krijgen van bewoners. Bewoners die 
het waterplein willen steunen, kunnen 
contact met ons opnemen.’ t

levantplein@gmail.com

Dichterindebuurt

In een eerdere editie van de IJopener 
plaatsten we al eens een gedicht van de 
Dichterindebuurt, Albert Hoogendijk. 
Albert organiseert nu ook poëziewan-
delingen door Zeeburg. Tijdens deze 
wandelingen langs de mooiste plekjes 
van Zeeburg draagt Albert voor uit eigen 
werk. De wandelingen duren ongeveer 
twee uur. De kosten bedragen tien euro 
en de wandelaar krijgt daarvoor tevens 
een boekje met twaalf gedichten en 
foto’s. 
Opgeven kan via e-mail: alberthoogen-
dijk@chello.nl of telefonisch: 463 91 55.
De eerstvolgende wandeling is op zondag 
28 juni, de daaropvolgende op zondag 
6 september. Groepen kunnen aparte 
afspraken maken. 

Onder de brug 
(Amsterdamsebrug)
 
Kleurrijk venijn
vele verflagen
 
klaag aan 
de stad 
 
in de achtertuin
 
niet gedoogde 
beeldtaal 
spat en passie
kleurrijk
en beton
 
verontwaardiging 
en liefde
ik verf
dus besta
en verder 
alles basta
 
de hele 
klerezooi
kan van 
alles krijgen
van mij zul
je niet horen
alleen dit 
mag zien
 
ik verdrijf
de tijd
met mijn
kameraden
en blijf
vastberaden
fuck you
fuck you
fuck you

Graffiti onder de Amsterdamsebrug  Foto: Albert Hoogendijk

advertenties

Wij zoeken enthousiaste betrokken maatjes 
voor mensen met psychische problemen

Bel ons: Stichting
Amsterdamse

Vriendendiensten 
020 6839260 

of kijk op 
www.vriendendiensten.nl

A
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cultuur

Culturele agenda
samenstelling: Rudolf van Beijmerwerdt

advertentie

advertenties

advertentie

Muziek

Bimhuis
Piet Heinkade 1
Woensdag 1 juli, 20.30 uur
Hamilton de Holanda Quintet
Choro-muziek met bandolim. Een mix van 
de ‘Braziliaanse tango’ choro met funk en 
flamenco. Onderdeel van zomerse muziek-
serie met Braziliaanse muziek.
20 euro
15 en 16 juli, 20.30 uur
Mingus Dynasty
Septet dat op eigenzinnige wijze het werk 
van jazz componist Charles Mingus brengt.
21 euro

Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 27 juni, 22.00 uur
Elvis Disco
De Britse band Hullabaloo en het Amster-
damse El Rio Trio zorgen ervoor dat de 
King ook dit jaar niet wordt vergeten: zijn 
muziek is nog steeds springlevend.
15 euro

KHL
Oostelijke Handelskade 44
Zondag 28 juni, 21.00 uur
De Dienst
Nederlandstalige indiepop. De Dienst 
komt voort uit de Amsterdamse band 
Goesting en de Groningse band Atonk. 
5 euro

Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Dinsdag 7 juli, 20.30 uur
De Volharding
Muziek van Louis Andriessen met sopraan 
Cristina Zavalloni. Te horen is onder meer 
‘M is for Man, Music, Mozart’. De televi-
siefilm van Peter Greenaway waarvoor deze 
muziek is gecomponeerd wordt gelijktijdig 
vertoond. 
18 euro 50
Vrijdag 21 augustus, 20.00 uur
De Nacht van ... gloed
Muzikale en poëtische avond en nacht 
waarin Rusland centraal staat met voor-
drachten uit het werk van Poesjkin en een 
selectie uit duizend jaar Russische muziek. 
23 euro

Panama
Oostelijke handelskade 4
Zondag 28 juni, 20.00 uur
Wim den Herder Trio
Nieuwste jazzsensatie van de hoofdstad. 
Jonge gitaarhelden in de voetsporen van 
Harry Sacksioni.
5 euro
Vrijdag 3 juli, 19.30
Nu Jim Live
Het enige concert van bijna-Idol Jim in 
2009. Daarna door naar de clubavond met 
DJ Jean.
15 euro

Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Donderdag 2 juli, 22.00 uur
De Hardrock Karaoke
met Ciryl Directie, Thijs Vermeulen, 
 Arnold Smits en Jeroen den Hengst.
5 euro
Woensdag 22 juli, 22.00 uur
Prof. Nomad’s undercover sessie
Neil Young zoals hij in Ahoy had moeten 
klinken, vertolkt door Bartel Bartels en zijn 
vrienden.
7 euro 50

Studio K
Timorplein 62
Zaterdag 27 juni, 22.00 uur
/K met Peren
Eerste maandelijkse mini-festival met van 
alles wat: bands, dj’s en films. Nuchterheid 
wordt aan de wilgen gehangen door gene-
ratie die toch al niet als erg sober bekend 
staat.
10 euro

Theater

Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34

24 t/m 26 juli
Amsterdam Tango Marathon 
‘La Partida’
Drie dagen en nachten dan-
sen op een flinke dansvloer 
met dj’s Christos, Bachar en 
Ada.
passe partout 35 euro
www.tangomarathon.nl

Exposities

Jos Art
KNSM Laan 291
t/m 9 augustus
Slava Seidel, Frans Westers en Simon 
Oud.

Tropenmuseum
Mauritskade 63, 1092 AD
4 juli t/m 6 september
Caribisch carnaval
Lichthal van het Tropenmuseum staat in 
het teken van het zomerfestival met dage-
lijks workshops waar kinderen tussen 4 en 
13 jaar zelf carnavalversieringen kunnen 
maken.

Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34
24 juli t/m 31 augustus
La Partida
Foto’s van migranten die vanuit het Lloyd 
Hotel in Amsterdam naar Buenos Aires 
reisden en hun aankomst daar.

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
t/m 30 juni
Romania!
De grootste minderheid van Europa, 
 gefotografeerd door Henri Brekveld en 
Peter van Beek. Humor en traditie getoond 
in een schrijnende setting. 

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
t/m 30 augustus
Bagdad Calling/Why Mister, Why?
Het leven van Irakezen tijdens de burger-
oorlog door de ogen van fotograaf Geert 
van Kesteren en Irakezen zelf.

Wilhelmina Winkel
Veemkade 570
t/m 2 juli
Knust
Expositie van collectief Puik Werk: kunst, 
styling en alles daartussenin met verfris-
sende vrolijkheid.

Activiteiten/workshops

Centrale Bibliotheek
Oosterdokskade 143
6 t/m 9 juli, 14.00 uur
Schrijven voor kinderen
Korte zomercursus, waarbij in 3 workshops 
van 2 uur eerste schreden gezet kunnen 
worden op schrijverspad. Onder leiding 

van kinderboekenschrijfster Victoria 
 Farkas.
10 euro

Jeugdland
Valentijnkade
8 juli t/m 12 augustus, elke woensdag, 
13.30 uur: Kanoën 
Voor kinderen met minimaal zwem-
diploma A.
gratis

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Vrijdag 26 juni, 20.00 uur
Cultquiz Tof!
Wedstrijd waarin oneindige feitenkennis 

over cultuur geëtaleerd kan worden. Vooraf 
inschrijven niet nodig, teams worden spon-
taan gevormd.
gratis

Smashing stones
Entrepotbrug 108
Zondag 16 augustus, 13.00 uur
Kennismakingsworkshop Mozaïek
30 euro

Stadsdeelkantoor Zeeburg
Cruquiusweg 5
Dinsdag 8 september, 20.00 uur
Politieke Avond 
Informeel meepraten in wandelgangen en 
informatieve sessies. t

PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

Beeldend Kunstenaar (vr)

begeleidt individueel
schilderen/tekenen

beginners en gevorderden
kleine groep

 
ook werkbespreking en  

postacademische begeleiding

info:
020 - 679 54 27

www.studiopintura.nl

portret in opdracht

www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19

Fototentoonstelling La Partida in het Lloyd Hotel

van Pampus

NIEUWE BOEKHANDEL IN ZEEBURG
de eerste in het Oostelijk Havengebied

literatuur, kook-, reis-, kinderboeken, filosofie, esoterie, yoga
een sterk accent op (haven)architectuur

OPENING IN JULI

KNSM-laan 303   |   tel. 06 4411 2731 
www.boekhandelvanpampus.nl   |   info@boekhandelvanpampus.nl
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kunst

aterdag 16 mei van dit jaar was het 
eindelijk zo ver: de officiële onthul-
ling van Amphitrite. Na problemen 
rond de plaatsing van de fonteinbak 

met een maandenlange vertraging als ge-
volg, was het nu tijd voor allerlei festivitei-
ten rond het Azartplein. Het Amsterdams 
Havenkoor zong, Dennis Straat hield een 
toespraak en de winkeliers organiseerden 
een gezellig buurtfeest.
Amphitrite is oorspronkelijk een geschenk 
van het personeel van de Koninklijke Ne-
derlandse Stoombootmaatschappij voor 
het 100-jarige bestaan. Op 1 oktober 1956 
wordt het voor het eerst onthuld, geplaatst 
in een rechthoekig bassin in een door 
Mien Ruys speciaal ontworpen tuin op het 
KNSM-eiland. 

Amphitrite weer thuis

tekst: Simone Slotboom
foto: Kees Hoogeveen

Na 53 jaar van hot naar her gesleept te zijn, is Amphitrite nu definitief terug op haar 

thuishonk: het KNSM-eiland. De terugkeer is vooral te danken aan de inspanningen van de 

Stichting Herplaatsing Beeldengroep Amphitrite en Oorlogsmonument KNSM die de bronzen 

beeldengroep koste wat kost wilde behouden.

De Belgische beeldhouwer Termote creëer-
de de beelden vanuit een duidelijke visie. 
De KNSM was een echt familiebedrijf met 
een sterke onderlinge band. Hun schepen 
droegen van oudsher de namen van figuren 
uit de Griekse mythologie. Deze traditie 
zette Termote voort in de uit vier beelden 
bestaande groep.

Griekse mythologie
De zeepaardberijdende Amphitrite, godin 
van de zee, vrouw van Poseidon en dochter 
van Nereus, springt als eerste in het oog. 
Volgens de mythe vluchtte Amphitrite weg 
toen Poseidon, een beruchte vrouwenver-
slinder, haar uit de vijftig Nereïden koos 
als echtgenote. Pas na bemiddeling van 
een dolfijn, keerde zij terug om met hem 

te trouwen. Ook deze dolfijn, Delphinos, 
maakt deel uit van de beeldengroep. Tri-
ton, de bekendste zoon van Amphitrite 
en Poseidon, half mens, half vis, blaast 
rechts vooraan zijn hoorn. Amphitrite was 
beschermvrouw van zeevaarders en kwam 
hen te paard te hulp als zij in nood waren. 
In de Griekse mythologie is het anker een 
vast attribuut van de zeegoden dat houvast, 
veiligheid, vertrouwen en hoop geeft. An-
ker en dolfijn samen zijn ook symbool van 
handel en zeevaart. Het is dus niet verwon-
derlijk dat ook het anker een plaats binnen 
de groep heeft. De beelden samen geven 
het gevoel van saamhorigheid binnen de 
KNSM en haar verbondenheid met de zee 
weer. Op een kei bij de fontein staat een 
gedicht van A. Roland Horst gebeiteld dat 

de essentie van het beeld samenvat:
Amphitrite
Dochter van Nereus
Hoog te paard hoe raast
De branding waar uw zoon
De zeehoorn blaast!
Luidt weer een eeuw hij
In voor onze schepen?
Uw wild hart bleef
Hun harten steeds het naast

Eind jaren zeventig keert het tij voor de 
KNSM en moet het bedrijf noodgedwongen 
inkrimpen en verhuizen naar het Wes-
telijk havengebied. De beelden worden 
geschonken aan de gemeente Amsterdam. 
Het KNSM-eiland raakt meer en meer in 
onbruik en na een jaar wordt het kostbare 
brons door de gemeente voor de veiligheid 
weggehaald. Ondanks vele verzoeken van 
oud-KNSM-medewerkers om herplaatsing, 
blijft het jaren stil rond de beeldengroep.

Vergeten
In 1984 dienen de voormalig KNSM’ers 
gezamenlijk een petitie voor herplaatsing 
in bij B&W. Dan blijken de beelden spoor-
loos. Na een intensieve zoekactie en veel 
ophef in de pers worden ze zwaar verwaar-
loosd aangetroffen in een grasveldje aan de 
Cruquiuskade.
Pas in 1986 wordt besloten de beelden een 
nieuwe plek te geven in het water van het 
Oosterdok, waar de eerste KNSM-schepen 
in 1856 vertrokken. Het plan gaat 200.000 
gulden kosten. Oud-medewerkers van de 
KNSM weten een gedeelte van dit bedrag 
op te hoesten en de Stichting Beeldengroep 
Amphitrite wordt opgericht om extra fond-
sen te werven.
Intussen staan de beelden in opslag, eerst 
in het Gemeentelijk Handelsdepot, later in 
de Container Terminal Amsterdam. Gezien 
het enorme gewicht van de beelden – zo’n 
35.000 kilo – is alleen al het overbrengen 
van depot naar depot een geweldige ope-
ratie.

Nautisch Kwartier
Op 19 september 1989 wordt na een lange 
strijd van de stichting het beeld voor de 
tweede keer onthuld op de nieuwe locatie 
in een speciaal gegoten betonnen bak in 
het Nautisch Kwartier. Maar eind jaren ‘90 
blijkt Amphitrite door alle ontwikkelingen 
in het gebied in de weg te liggen en moet 
zij alweer verhuizen.
In 2004 wordt men het eindelijk eens over 
de nieuwe bestemming: de middenberm 
van de KNSM-laan aan het Azartplein. 
Stadsdeel Zeeburg kan het benodigde geld 

Z

voor de herplaatsing niet alleen opbrengen 
en de Stichting Herplaatsing Beeldengroep 
Amphitrite en Oorlogsmonument KNSM 
wordt opgericht om het resterende bedrag 
bij elkaar te krijgen. In april 2006 heeft 
de stichting voldoende geld opgehaald 
om met de uitvoering te starten. Maar de 
geplande onthulling op 1 oktober 2006, de 
dag waarop de KNSM 150 jaar zou hebben 
bestaan, kan niet meer worden gehaald. De 
vereiste ambtelijke procedures zijn pas in 
het voorjaar van 2007 afgerond. Dan blijkt 
tot overmaat van ramp dat er in de Voor-
jaarsnota van stadsdeel Zeeburg geen geld 
gereserveerd is voor de beeldengroep.

Terugkeer naar KNSM
Wethouder Dennis Straat trekt zich de 
zaak aan en krijgt met de motie ‘1 euro per 
Zeeburger voor Amphitrite’ 46.000 euro 
los van het stadsdeel. Maart 2007 gaat het 
Stadsdeel akkoord met de herplaatsing en 
in december wordt Amphitrite het Ooster-
dok uitgetakeld en voor restauratiewerk-
zaamheden overgebracht naar Haarlem.
In augustus 2008 start de bouw van de 
fontein, maar hij wordt al snel weer stil-
gelegd. Er lopen elektriciteitskabels onder 
de plek waar de fonteinbak moet komen. 
Deze zijn niet meer in gebruik, maar 
omdat er nog spanning op staat, moeten 
ze toch eerst verwijderd worden. Als de 
beeldengroep in december weer terugkeert 
in stadsdeel Zeeburg is de bak net klaar en 
kan de opbouw worden gerealiseerd.
Nu is de derde onthulling alweer een feit. 
Een historische dag waarop de beelden-
groep in zijn oude glorie hersteld, op 50 
meter van zijn oorspronkelijke plaats, na 
maar liefst 114 kilometer te hebben afge-
legd, een hopelijk laatste bestemming heeft 
gevonden. t

Voor historische foto’s en meer informa-
tie, zie: Arnold Korporaal - Amphitrite. 
De omzwervingen van een zeegodin en 
de geschiedenis van de KNSM. Uitgave: 
Stichting Loods 6

Beeldengroep Amphitrite terug op het KNSM-eiland
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KNSM-Laan 303
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Groot Nieuws 
Iyengar Yoga Java-
eiland verhuist per 

6 juli naar KNSM-Laan 
303 en heet voortaan 
Iyengar Yoga Zeeburg. 
Site en e-mail blijven 

hetzelfde.



Reflectie van Amphitrite in etalageruit
foto: Fred Vermorken
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Afgelopen maart stond in het Parool dat de moderne 

grachtjes op het Java-eiland dicht zouden gaan. Is dit 

het einde van de toeristische trots van het eiland? Om 

de kademuren te beschermen, worden de komende tijd 

maatregelen genomen.

tekst: Petra van Werkhoven
foto: Kees Hoogeveen
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infrastructuur

e Majang-, Lamong-, Brantas- en 
Seranggracht op het Java-eiland 
trokken bij de bouw in 1995 veel 
internationale aandacht: er werden 

weer grachten gegraven in Amsterdam. Na 
de bouw werden de smalle grachten met 
de moderne, afwisselende huizen van jonge 
architecten en de fantasierijke bruggetjes 
internationale blikvangers. Een school-
voorbeeld van de individualistische en 
postmoderne architectuur van eind jaren 
negentig. De kleine boten in de grachten 
maakten ondertussen de levendigheid van 
het grachtenbeeld compleet. In menig toe-
ristengids staat het eigentijdse grachtenont-
werp van Sjoerd Soeters daarom prominent 
genoemd. 
Maar afgelopen maart stond in het Parool 
dat de moderne grachtjes op het Java-
eiland dicht zouden gaan. Is dit het einde 
van de toeristische trots van het eiland? Tot 
op heden is er nog niets te zien. Alleen de 
ruwe betonblokken die vorig jaar uit vei-
ligheidsoverwegingen werden geplaatst zijn 
vervangen door sierlijke hekjes. Wat is er 
nu aan de hand?

Klotsen en botsen
Eind 2003 werd al in de nota Waterrecre-
atie in Zeeburg geconstateerd dat veel 
stalen boten de kademuren kapot schuren. 
Eén van de oorzaken is dat er zo’n tien 
meter afstand zit tussen iedere twee ringen 

in de kademuren waaraan de boten kunnen 
worden vastgelegd. Voor de meeste boten, 
die gemiddeld vijf meter lang zijn, is dit 
te groot. De vaartuigen liggen daardoor 
niet goed vast, zodat ze te vaak tegen de 
gemetselde kademuren klappen. Daarnaast 
veroorzaakt de grote scheepvaart over het 
IJ veel extra golven die de boten tegen de 
kadewand drukken. 
De muren van de kades raken dus bescha-
digd, terwijl het aantal boten toeneemt. 
Wat moet er nu worden gedaan? De me-
ningen van de bewoners lijken verdeeld. 
De één vindt dat het bonken van de boten 
de haventijden van het eiland doet herle-
ven. De ander ervaart het galmen tegen de 
relatief hoge grachtenhuizen als geluids-
overlast in de chique woonbuurt.

Doorvaart op Java
Als oplossing stelde het stadsdeel in 2003 
voor om boeien aan de boten verplicht te 
stellen. Ook zou er een golfbreker aan de 
noordkant van elke gracht moeten worden 
geplaatst. Het budget van het stadsdeel was 
toen niet toereikend. Maar zes jaar later 
lijkt het er juist in economisch zwaardere 
tijden dan toch van te komen. 

Keren en afmeren
De afsluiting van de grachten klinkt als 
een rigoureuze wijziging. Na wat rondbel-
len blijken de voorgestelde plannen van de 
gemeentelijke Dienst Binnenwaterbeheer 
Amsterdam en stadsdeel Zeeburg wel 
mee te vallen. Die zijn tenslotte al zes jaar 
bekend. De boten blijven in de grachten 
en de grachten blijven vanuit de IJhaven 
bereikbaar. Bij de vier bruggen langs de 
Sumatrakade zullen golfbrekers worden 
geplaatst. Deze brekers zullen het klotsen 
weliswaar verminderen, maar tegelijker-
tijd de doorstroom van het water van de 
noord- naar zuidkant niet verhinderen. 
Om ervoor te zorgen dat de boten wel aan 
en af kunnen meren, komt er in het noor-
delijke deel van elke gracht een keerlus. In 
dit gebied, tussen de lage fietsbruggen en 
de Sumatrakade, zullen boten niet meer 
mogen afmeren. De inperking van het 
aantal ligplaatsen wordt gecompenseerd 
met een uitbreiding van het aantal afmeer-
ringen aan de andere kant van de grachten. 
Maar eerst zullen de kademuren worden 
hersteld. 
Voorlopig schommelen de boten nog. De 
aanbesteding voor de vernieuwing moet 
nog beginnen. Toch is het streven om de 
eerste renovatie van de Javaanse grachten 
voor Sail in 2010 afgerond te hebben. De 
grachten kunnen dan weer voor varend en 
lopend publiek een trekpleister zijn. t
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behandelingen
japanse acupunctuur
kinder acupunctuur (pijnloos)
lichaamsgerichte psychotherapie
coaching en counseling

lessen
zwangerschaps yoga
mindfulness
meditatie
chi kung
cursus bewegen met hart en ziel

praktijk ijburg
Daguerrestraat 140
1087 DJ Amsterdam
IJtram 26, halte
Vennepluimstraat

meer informatie
info@praktijk-ijburg.nl
www.praktijk-ijburg.nl
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365 Schilderijen
Schilders van het stadsgezicht hebben zich 
al eeuwenlang door Amsterdam laten fasci-
neren. Amsterdam heeft kennelijk iets. Het 
is een mooie stad, het is ook een intieme 
stad met een bescheiden maatvoering. 
Veel schilders uit verschillende kunststro-
mingen hebben Amsterdam vereeuwigd. 
De diversiteit in stijlen komt in het boek 
goed tot zijn recht. Er zitten ware schoon-
heden tussen, zoals het schilderij van Jacob 
van Ruysdael ‘Gezicht op Amsterdam’, 
gezien vanuit het zuiden, ‘De Haarlem-
mersluis te Amsterdam’ van Meindert 
Hobbema en ‘Oude huizen in Amsterdam’ 
van Willem Witsen. Opmerkelijk kleurig 
is ‘Amsteldijk in de sneeuw’ van Freek van 
den Berg, de Kees van Dongen van Kat-
tenburg. 
Een boek als dit is natuurlijk ook een ver-
gaarbak van stadsgezichten die verloren 
zijn gegaan. Alleen daarom al is het boek 
de aanschaf waard. We moeten natuurlijk 
ook de schilderijen van Sigrid van Essel, 
de huisschilder van het Oostelijk Haven-
gebied, noemen. Vier schilderijen zijn van 
haar opgenomen, waarvan één uit het Oos-
telijk Havengebied: het geweldige drieluik 
‘Java-eiland Amsterdam’. Trouwens het 
enige stadsgezicht in het boek dat Zeeburg 
portretteert. 
Hoe mooi en gevarieerd alles ook is afge-
beeld, kritiek is op zijn plaats. Allereerst 
op de ongeordende en ongrijpbare wijze 
van plaatsing van de schilderijen. Niet op 
alfabetische volgorde van de kunstenaar, 
niet op plaats of thema in de stad, niet per 
kunsthistorische stroming maar gewoon 
willekeurig. Ook de illustratieverantwoor-
ding is hopeloos. Alleen op naam van mu-
sea en instellingen en niet op volgorde van 

tekst: Gerard Goudriaan

Amsterdamse stadsgezichten

plaatsing in het boek, waardoor het soms 
veel gedoe is om achter de herkomst van 
een afgebeeld schilderij te komen.

Carole Denninger
Amsterdam, 365 Stadsgezichten 
Uitgeverij THOTH en Amsterdams 
 Historisch Museum, Bussum, 2008
ISBN 978 90 6868 490 2
Prijs € 29,90

Amsterdam in letters 
‘Als je er eenmaal op let, gaat er een wereld 
voor je open en wordt elke wandeling een 
ontdekkingsreis’. Zo begint het boek ‘Am-
sterdam in letters’, dat laat zien hoe wande-
len door Amsterdam een ontdekkingsreis 
wordt als je oog hebt voor de fraaie letters, 
de typografie op gevels van veel gebouwen. 
Typografie maakt deel uit van de architec-
tuur, vertelt wat er achter hun gevels ge-
beurt. In het begin van het boek zien we al 
hoe diverse letters in architectuur kunnen 
worden gebruikt. Er is een foto van een 
deel van een school met de tekst ‘Open-
bare Lagere School der 1e Klasse 113’, een 
tekst op de Beurs van Berlage met ‘Beidt 
Uw Tijd’ en een moderne tekst op de Piet 
Heintunnel met de naam van de tunnel en 
drie rode kruisen erachter. 
Het gebruik van typografie in de architec-
tuur begon op het einde van de 19e eeuw. 
Door de explosieve groei van Amsterdam 
in die tijd werd overal gebouwd en ver-
schenen grootse en imponerende gebou-
wen. Vol trots werd dat zowel letterlijk 
als figuurlijk van de daken geschreeuwd. 
Iedereen wilde laten zien dat hij er was en 
meetelde.
Wat later kreeg de belettering op gevels 
een nieuw hoogtepunt met de komst van 
de Amsterdamse School waarbij men veel 
werkte met sierlijk gesmede letters. Denk 
aan het Scheepvaarthuis en Gunters & 
Meuser op de Prinsengracht. Kortom, ‘in 
steen gebeiteld, in ijzer gesmeed, uit hout 
gesneden, in brons, ijzer of aluminium 
gegoten, uit staalplaat gezaagd, uitgedrukt 
in weelderige tegeltableaus en mozaïeken 

of in beton gestort: in alle mogelijke 
vormen en variaties komen we die 
letters in het stadsbeeld tegen’. 
Dat is waar, maar een blik op de in het 
boek opgenomen kaarten leert dat het 
centrum het beste is vertegenwoordigd. 
Zeeburg telt zes – niet piepklein – gefo-
tografeerde, beletterde objecten: gebouw 
Europa op de Piet Heinkade, pakhuis De 
Zwijger, het Lloyd Hotel, gebouw Batavia 
op de  Panamalaan met een gedicht van 
Gerrit Kouwenaar, de Sint Vincentius ULO 
School in de Halmaheirastraat en het boos-
tergemaal op het Zeeburgereiland.
Een boek dat je leert omhoog te kijken en 
daarvan te genieten.

Maarten Helle
Amsterdam in letters. Typografie en ar-
chitectuur / Typography and architecture. 
Uitgeverij Valiz , Amsterdam, 2008
ISBN 978 90 351 78088 25 7
Prijs € 29,50

De modernste architectuur
Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) 
heeft een overzicht gemaakt van 29 nieuw-
bouwprojecten, die in hun opvatting tot 
de interessantste Amsterdamse nieuwbouw 
van 2008 behoren. Niet alle nieuwbouw 
uit dat jaar kwam in aanmerking: de gros-
lijst bestond uit 180 projecten. Om als 
project te worden geselecteerd moest de 
bouw zorgzaam zijn en er moest een idee 
achter zitten, bijvoorbeeld of er mogelijk-
heden voor vernieuwing waren. Een ander 
criterium was of ze emoties losmaakten, 
bijvoorbeeld het teweegbrengen van een 
gevoel van opwinding. Spraakmakende 
projecten werden sowieso geselecteerd. 
Deze top-29, met vijf projecten in Zee-
burg, werd voorgelegd aan een jury die uit 
deze selectie de winnaar van de Amster-
damse Architectuurprijs 2009 koos. Een 
belangrijk uitgangspunt was in hoeverre 
het project iets teruggeeft aan de stad, bij-
voorbeeld op het gebied van de openbare 
ruimte, en hoe het is ingepast in zijn om-
geving. 

De jury vond zes huizen of gebouwen uit-
steken boven de rest. Hieronder was er één 
uit het stadsdeel Zeeburg: ‘Kavel 198’, een 
naar eigen inzicht gebouwd woonhuis op 
de William Barlowlaan 129 op het Steiger-
eiland in IJburg. ‘Ruimtelijk prachtig en 
zeer evenwichtig, esthetisch tot in het de-
tail van een grote perfectie, knap van maat 
en organisatie, biedt het huis een gebor-
genheid die nergens benauwend werkt’. We 
citeren het juryrapport, want we zouden 
dit niet zelf kunnen bedenken. 
Opmerkelijk is dat de gehele top-6 zich 
bevindt in de periferie van de stad, buiten 
de ringweg. U vindt ze naast IJburg in het 
Science Park in de Watergraafsmeer, in de 
Bijlmer, in Osdorp en op een bedrijventer-
rein in Amsterdam-Noord. 
De winnaar staat op de Van Heenvlietlaan 
in Buitenveldert: de stadsdeelwerf Zui-
deramstel. Het ontwerp is van het architec-
tenbureau Claus en Kaan.

Maaike Behm, Maarten Kloos (red.)
Amsterdamse Architectuur 2008-2009 /
Amsterdam Architecture
Arcam/Architectura & Natura Press, 
 Amsterdam, 2009
ISBN 978 90 76863 77 1
Prijs € 19,50

Stedenbouwkundige Ton Schaap
Het boek ‘Amsterdam’ van Ton Schaap 
besteedt veel aandacht aan de activiteiten 
en denkbeelden van de auteur over Amster-
dam toen, nu en in de toekomst. Schaap 
heeft faam verworven door de stedenbouw-
kundige coördinatie van het Oostelijk 
Havengebied. Hij werkt voor de Dienst 

Ruimtelijke Ordening 
van de Gemeente 
Amsterdam en is betrok-
ken (geweest) bij andere 
belangrijke Amsterdamse projecten 
als de Houthavens, Overhoeks, 
Westerdoks eiland en IJburg. 
Het boek heeft een mooie omslagfoto 
van het Rietlandpark met de verdiepte 
halte van lijn 26. Volgens Schaap één van 
zijn best geslaagde plekken in de stad. De 
foto op de volgende pagina laat het Ooste-
lijk Havengebied van binnenuit zien met 
een woonkamer aan het Tegelbergplein 
met fraai uitzicht op het Amsterdam-Rijn-
kanaal. Deze twee foto’s zijn een illustratie 
van wat Schaap de succesformule voor het 
moderne Amsterdam noemt: het prettige 
contrast tussen een geïndividualiseerd leven 
en een samenbindend publiek domein. 
In ‘Amsterdam’ vertelt de schrijver Schaap 
wat de ‘handtekening’ van stedenbouw-
kundige Schaap inhoudt en wat hem 
bezielt. Omdat het persoonlijk perspectief 
veel aandacht krijgt, is het boek niet altijd 
even overzichtelijk. Maar het sleept de 
lezer wel mee in de succesvolle steden-
bouwkundige geschiedenis van Amsterdam 
– de IJ-oevers in het bijzonder – waaraan 
Schaap een belangrijke bijdrage leverde. 
Het is pas ruim twintig jaar geleden dat 
het ‘Eiland-denken’, nu zo belangrijk voor 
de ontwikkeling van de IJ-oevers, gestalte 
kreeg in het Oostelijk Havengebied bij het 
maken van een stedenbouwkundig plan 
voor het oostelijk deel van het IJ-eiland, nu 
KNSM-eiland geheten. Namen als Borneo, 
Sporenburg, Java- en KNSM-eiland beston-
den trouwens toen nog niet.

Een belangrijk uitgangspunt voor het 
nieuwe bouwen vanuit de visie van Schaap 
was het opnieuw definiëren van de notie 
dat het openbaar gebied de kern van de 
opgave is. Zichtlijnen van kilometers lang 
en ruimtes van hectaren groot worden on-
derdeel van de stad. Het stadsgezicht van 
Amsterdam heeft, zeker aan de IJ-oevers, 
een ander karakter gekregen. 
‘Amsterdam’ is een lekker boek met veel 
fraaie illustraties en het persoonlijke ver-
haal van een stedenbouwkundige met pas-
sie voor de compacte stad die Amsterdam, 
mede door zijn toedoen, is geworden.
 
Ton Schaap, Amsterdam
Uitgeverij 010 Publishers, Rotterdam, 
2008
ISBN 978 90 6450 672 7
Prijs € 24,50

boekenboekenhoekboekenboekenhoekboekenboekenhoek

Stadsgezichten zijn er in vele gedaanten. 
Er zijn weergaven van een stukje van 
de stad zoals op schilderijen en foto’s. 
Ook kun je denken aan een bepaalde 
wijze waarop een stad zich presenteert, 
bijvoorbeeld heel letterlijk met letters. 
Of door zijn architectuur. Er zijn ook ste-
denbouwkundigen, die een nieuw deel 
van de stad vormgeven, een gezicht ge-
ven. De Boekenhoek is deze keer gewijd 
aan al deze facetten van stadsgezichten.
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eze zomer zult u het meemaken. 
Op 30 augustus wordt de aandacht 
gevestigd op schoon water door erin 
te gaan zwemmen! U kunt bij de 

wedstrijd aanwezig zijn of zelfs deelnemen.
Erik van Loon, bedenker van Rondje 
Noordereiland in Rotterdam, heeft een-
zelfde wedstrijd in het leven geroepen in 
Amsterdam: een zwemwedstrijd rondom 
het KNSM- en Javaeiland. De wedstrijd in 
het Oostelijk Havengebied is een rondje 
van 5 km, tegenover 3 km van het rondje 
Noordereiland in Rotterdam ‘Het open 
water wordt steeds schoner en om dat te 
bewijzen organiseren we deze wedstrijd. 
De wedstrijd wordt voor de eerste keer 
in Amsterdam gehouden en alleen Am-
sterdammers kunnen meedoen. Naast 
aandacht voor het schone water willen we 
ook aandacht geven aan gehandicapten en 
G-zwemmen.’

Rondje Noordereiland in Rotterdam was 
vorig jaar een groot succes waardoor de 
wedstrijd dit jaar voor de tweede keer ge-

houden wordt. Aan het Rondje Noorderei-
land nemen dit jaar ook twee gehandicapte 
zwemmers deel, die een persoonlijke buddy 
kriijgen tijdens de 3 km zwemwedstrijd.
 
Goede voorbereiding
In Amsterdam geniet open water zwem-
men nog geen grote bekendheid en dit 
evenement staat nog in de kinderschoenen. 
‘Om 5 kilometer in open water te zwem-
men, is een goede voorbereiding noodzake-
lijk,’ vertelt Erik. ‘We gaan in Amsterdam 
de verschillende zwembaden af om geïn-
teresseerden te trekken. De inschrijving is 
nog steeds open, dus enthousiaste zwem-
mers kunnen zich nog steeds aanmelden! 
We willen juist niet dat er (professionele) 
wedstrijdzwemmers meedoen. Het is een 
zwemwedstrijd waaraan mensen mee kun-
nen doen die gewoonweg van zwemmen 
houden,’ vervolgt hij. 
Voor een goede training kan er ook met 
de Amsterdam Swimming Ambassadors 
meegetraind worden. Verder ontvangen de 
deelnemers als kroon op hun zwempres-
tatie een wedstrijdboek, met inleiding van 
burgemeester Cohen. 

Watertemperatuur
Startpunt in Amsterdam is onder de Jan 
Schaeferbrug, waarna er gezwommen 

wordt richting de Verbindingsdam, de 
hoek om en via het buiten-IJ langs de 
Suriname- en Sumatrakade terug naar de 
Jan Schaeferbrug, waar de finish is. Totale 
afstand: 5 kilometer! 
De temperatuur van het water is heel lek-
ker voor eind augustus, zo rond de 22 
graden. Dat is ook een van de redenen dat 
deze wedstrijd aan het eind van de zomer 
gepland is, naast dat er op deze dag ruimte 
was binnen de evenementenkalender van 
Amsterdam.

Vrijwilligers en sponsors
Iedere zwemmer die meedoet, krijgt per-
soonlijke begeleiding van de KV Zeeburg, 
de kayak- en kanovereniging. Verder is er 
per vijf deelnemers een Rescue Diver aan-
wezig op het water. De Amsterdamse Red-
dingsbrigade is ook actief op 30 augustus 
en zorgt er vooral voor dat toeschouwers 
veilig op de kade blijven.
Maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig, 
bijvoorbeeld voor sponsorwerving. Van 
Loon heeft onlangs Waternet gecontrac-
teerd als sponsor voor het evenement. 
Goed nieuws dus. En misschien binnen-
kort nog meer goed nieuws, waaronder 
hopelijk het succes van Rondje KNSM-
eiland, waardoor open water zwemmen een 
populaire wending krijgt.

Deelnemen
Wilt u ook deelnemen? 
Kijk op www.rondjeknsmeiland.nl, waar u 
alle info vindt wat betreft de wedstrijd, de 
regels, voorbereiding en veiligheid. U vindt 
er zelfs trainingvideo’s! Een kansje wagen 
is eenvoudig, want in augustus is er een 
protour in drie Amsterdamse zwembaden: 
het Florabad, de Mirandabad en het Sloter-
parkbad. 
Tot 30 augustus! t

Voor trainingen:
www.amsterdamswimmingambassadors.
nl/trainen. Aanmelden als vrijwilliger: 
www.rondjeknsmeiland.nl/vrijwilligers

Een rondje zwemmen

Niet alleen Maarten van 

der Weijden is een goede 

zwemmer in open water. Ooit 

gedacht dat ook ú een open 

waterzwemmer zou kunnen 

zijn? En rond KNSM- en Java-

eiland zou zwemmen? 

tekst: Marieke Brands
foto: Erik van Loon
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M anuela van de Wiel en Jeanine 
Fokkens zijn de eigenaren van 
trainingsbureau TABB, sinds ja-
nuari 2009 gevestigd op IJburg. 

TABB staat voor Training, Advies, Bemid-
deling en Begeleiding. Wij spraken met 
Manuela en Jeanine over de achtergrond 
van TABB, dat dit jaar het tienjarig bestaan 
viert. 
Het aanbod bestaat uit communicatietrai-
ningen aan bedrijven en instellingen. Dit 
zijn onder andere verkoop- en commerciële 
trainingen. Daarnaast zijn de trainingen 
ook gericht op de arbeidsmarkt, vergroting 
van de weerbaarheid en teambuilding. Ook 
adviseren zij bij het (verder) ontwikkelen 
van trainingen, workshops en materiaal. 
Tevens bemiddelen zij freelance trainers en 
coaches. 
Jeanine was in het verleden freelance trai-
ner/coach en richtte haar eigen bedrijf op. 
Manuela was werkzaam als coach in de 
zwemwereld op topniveau. Haar passie was 
het begeleiden van kinderen en sporters. In 
verband met haar gezin kon zij minder tijd 
besteden aan haar werk. Tijdens een geza-
menlijke opdracht kwam zij Jeanine tegen 
en het klikte meteen. De samenwerking 
verliep zo goed, dat zij zich vijf jaar geleden 
aansloot als partner bij TABB. Hun doel is 

Duurzame communicatie

tekst: Sandra Lau
foto: Fred Vermorken 

mensen te helpen in hun persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Vanuit deze 
doelstelling hebben zij een aparte afdeling 
opgezet: Duurzaam communiceren. Op 
non-profitbasis organiseren zij communica-
tietrainingen met als doel de ondersteuning 
van kinderen in een prettige omgang met 
anderen.

Positieve toekomst
Deelnemers aan de trainingen zijn kinde-
ren, maar ook leraren en begeleiders op 
scholen en sportverenigingen.  
Momenteel loopt er een pilotproject met 
14 basisscholen. Samen met 
begeleiders werken Manuela 
en Jeanine aan de opbouw 
van een positieve toekomst 
van kinderen. Dat begint bij 
de leeftijd van vijf jaar totdat 
de kinderen de basisschool 
verlaten. Bij de projecten op sportvereni-
gingen ligt die leeftijdscategorie tussen de 
6-18 jaar. Op de vraag hoe dit wordt gefi-
nancierd, verklaart Jeanine: ‘Ons streven 
is dat er tegenover iedere dag commerciële 
training een dagdeel ‘duurzame’ training 
staat. Ook zullen wij tijdens werkbezoeken 
bij bedrijven aandacht vestigen op onze 
non-profitactiviteiten. Hierdoor werken 

organisaties indirect mee aan duurzame 
communicatie’ De klantenkring bestaat 
uit bedrijven, zoals Philips, ABN AMRO, 
Creyf ’s, Content en diverse franchise-
organisaties, maar ook onderwijs- en non-
profitinstellingen.  

Netwerk
Daarnaast hebben Manuela en Jeanine 
een trainers/coachesnetwerk opgericht, dat 
iedere eerste maandag van het kwartaal 
samenkomt onder de naam TABB’s First 
Monday. Tijdens die bijeenkomsten vindt 
meestal een mini-workshop plaats. ‘Het is 
altijd prettig om met vakgenoten te bespre-
ken waar je als trainer/coach zoal tegenaan 
loopt. Door regelmatig samen te komen 
hou je je netwerk van goed opgeleide trai-
ners/coaches in stand. Zo kunnen wij onze 
klanten kwaliteit bieden en continuïteit 
garanderen.’ aldus Manuela. ‘Duurzame 
communicatie-trainingen zijn een welkom 
initiatief om de sociale omgang te vereen-
voudigen. Kinderen en jongeren leren zo al 
vroeg dat alles valt en staat met een heldere 
communicatie. Zij worden zich op een 
speelse manier bewust van het effect van 
hun lichaamstaal en die van de ander, into-
natie, luisteren, vooroordelen en de kracht 
van positieve gedachten en taalgebruik.’ 
verklaart Manuela. 

De Amsterdamse wethouder 
en loco-burgemeester Lode-
wijk Asscher sprak zich al in 
een vroeg stadium uit voor 
ondersteuning aan kinderen. 
Dat houdt meer in dan al-
leen leren lezen en schrijven. 

Duurzame communicatie lijkt een goede 
basis voor een gezonde toekomst van de 
opgroeiende jeugd. t

Jeanine Fokkens/Manuela van de Wiel
IJburglaan 630G
(bedrijfsverzamelgebouw Y10)
1087 CE Amsterdam, tel. 482 70 07
e-mail: info@tabb.nl, www.tabb.nl

‘Hoe leert een zwaan zijn 

jongen vliegen?’ Met deze 

vraag begint de training van 

TABB. 

Deelnemers aan Rondje Noordereiland in RotterdamManuela van de Wiel en Jeanine Fokkens

‘Ons streven is dat er 
tegenover iedere dag 
commerciële training 
een dagdeel ‘duurzame’ 
training staat.’



advertentie

en bezoek aan het bouwsel levert 
niet veel op. Wel kunnen we met 
veel moeite een bordje van de 
NUON zien. Het is een deprime-

rend gezicht, zo iets vaags achter een hek 
met prikkeldraad. Omdat we bang zijn 
te verdwalen in de bureaucratie van het 
NUON, dat sinds kort het netbeheer heeft 
overgedragen aan Liander, beginnen we 
onze speurtocht bij het stadsdeel, afdeling 
communicatie. Hadden we in het verleden 
goede ervaringen met deze afdeling, nu 
gaat het veel stroever. Eén medewerkster 
schrikt zo van onze vraag dat ze direct naar 
een collega doorschakelt. Die denkt eerst 
dat het om een kunstobject gaat. Daarna 
stelt ze de vraag wat voor bouwsel het is. 
Maar dat willen we juist van het stadsdeel 
weten! Uiteindelijk krijgen we het tele-
foonnummer van een ambtenaar die over 
de openbare ruimte gaat. Een alerte collega 
van hem neemt de telefoon op. We zijn 
niet aan het goede adres, maar heel snel 
verbindt ze ons door met de stedenbouw-
kundig ontwerper van het stadsdeel, Peter 
Swart. En die kan ons – bijna – alles vertel-
len wat we willen weten.
Het blijkt een warmtekrachtstation te zijn. 
Het wekt elektriciteit op met als bijproduct 
warm water dat wordt gebruikt voor de 

Naast het servicegebouw 
van de Piet Heintunnel 
op de Van Eesterenlaan 
staan twee containers 
met schoorstenen die 
soms staan te roken. Wat 
is dit?

blokverwarming in het Oostelijk Haven-
gebied. Het ding werkt op gas, wat stoom-
wolken veroorzaakt die onder bepaalde 
weersomstandigheden zijn te zien. Trots 
vertelt Swart dat deze installatie vanuit mi-
lieuoogpunt een goede zaak is, omdat het 
bijproduct, warm water, op deze manier 
handig wordt gebruikt.
De plaats waar de zeecontainers staan, is 
een vaste plek. Hij heeft ook niets te ma-
ken met de Piet Heintunnel. Bij de bouw 
van het Borneo-eiland en Sporenburg in de 
jaren negentig is volgens Swart voor deze 
plek gekozen. Het stadsdeel is trouwens 
niet tevreden met hoe alles eruit ziet en wil 
het bouwsel een mooi architectonisch jasje 
geven. 
In een reactie laat Ton Schaap, de toenma-
lige stedenbouwkundig coördinator van 
het Oostelijk Havengebied, ons per e-mail 
weten dat hij er steeds vanuit is gegaan 
dat de containers tijdelijk zijn. Volgens 
hem is er een goed ingepast gebouwtje van 
de NUON, dat vrij staat van de buren, te 
vinden in de Seinwachterstraat (tussen de 
school en nr. 119), te herkennen aan de 
grote schoorsteen.
De indruk van Schaap is dat men de ruim-
tebehoefte van de warmtekrachtinstallatie 
wat heeft onderschat. En volgens Schaap 
zijn de containers niet meteen bij de bouw 
geplaatst: ‘Ik herinner me ook nog een 
geheel nieuwe isolatie van het onder de 
huizen lopende leidingennet, een tijdje 
nadat de huizen betrokken werden. Te 
weinig capaciteit. Daarna kwamen ook de 
containers erbij.’ t

Heeft u ook een vraag over Zeeburg? 
Stuur dan een e-mail naar 
redactie@ijopener.nl

tekst: Gerard Goudriaan
foto: Fred Vermorken
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openbare ruimtevraag & antwoord
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Jeroen Aalders heeft 
een vraag over Zeeburg

ethouder Dennis Straat werd 
binnengevaren door een van de 
boten van Binnenwaterbeheer 
en welkom geheten door een 

groot aantal leden van de watersportver-
eniging. 
Tijdens zijn welkomstwoord memoreerde 
verenigingsvoorzitter Toine Heijmans dat 
het erg lang heeft geduurd voordat sluis 
en haven gereed waren, maar ‘het resultaat 
mag er zijn’. De haven is volgens hem ‘oog-
strelend’ geworden. Vanaf begin juni kun-
nen 120 zeil- en motorboten van de WV 
IJburg in de eigen IJburgse haven worden 
afgemeerd. 
Om te illustreren hoeveel tijd en energie 
dat heeft gekost, had Toine Heijmans een 
aantal cijfers verzameld: er zijn door het 
bestuur ruim 23.000 e-mails verzonden, 
er waren 561 bestuurs- en werkgroepver-
gaderingen nodig, meer dan 50 leden (van 
de 475) zijn volgens hem meer dan actief 
geweest om alle vergunningen, financiële 
afspraken en dergelijke rond te krijgen en 
hij had 183 verschillende smoezen verza-
meld van leden om in hun eigen werktijd 
ambtenaren, technici of bankmensen te 
kunnen spreken.
Veel waardering was er ook voor het 
 Projectbureau IJburg, het Stadsdeel Zee-
burg en voor de sponsors Waterstad en AM, 
en voor een aantal ‘energieke ondernemers’ 
rondom de nieuwe haven zoals het café-
restaurant NAP, sportschool Life & Kicking 
en bureau Bulters & Bulters. Zonder hen 
was volgens Toine Heijmans de haven er 
nog altijd niet geweest. 
NAP zal voorlopig als havenkantoor gaan 
fungeren; het witte kantoorgebouw van 
AM blijkt zo opvallend dat het vanaf het 
Markermeer als baken wordt benut om de 
haven te kunnen vinden. t

Haven IJburg open na 23.000 e-mails  

tekst: Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

Met een symbolische duit in 

de klomp van de sluiswachter 

heeft wethouder Dennis 

Straat op 28 mei de sluis 

van de Haven van IJburg in 

gebruik gesteld.

E

W
Levend schaakspel
Het levend schaakspel van Mustapha El 
Jarmouni was zaterdag 16 mei tijdens het 
Indische Buurtfestival een fantastische 
voorstelling! 32 kinderen van Schaakclub 
Zeeburg en VAS kwamen in een optocht 
naar het schaakbord op het Timorplein. 
Nadat ze hun veld hadden bezet, dirigeer-
den Daan van Ingen en Fario Schram hun 
manschappen naar een Siciliaanse opening. 
Niels van Dam voorzag de partij van com-
mentaar. Hij legde de basisregels van het 
spel uit, gaf historische informatie, deed 
Theo Koomen herleven en was ook niet te 
beroerd om af en toe het bord op te rennen 
om aan het pionnetje op g2, dat de hele 
partij nog geen stapje had mogen verzet-
ten, te vragen hoe het met hem ging.
Met het idee om van maandag tot en met 
vrijdag een naschoolse schaakschool (eerst 
een broodje gezond en daarna schaken) te 
beginnen, viel Mustapha in de prijzen. Dat 
leverde hem een aanzienlijke subsidie op. 
De bedoeling is dat er ook schaakscholen 
in andere stadsdelen opgericht worden. 
Laten we hopen dat dit een stimulans ople-
vert voor de schaaksport. 
Het levend schaakspel werd ontworpen en 
vormgegeven door vier kunstenaars. t
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weggegooid geld

p 21 maart 2007 was een infor-
matieavond georganiseerd door 
het stadsdeel over de toekomst van 
winkelcentrum Brazilië, waarop 

de toenmalige wethouder Jan Hoek een 
enthousiast verhaal vertelde over de moge-
lijkheden het saaie winkelcentrum Brazilië 
op te peppen. Het winkelaanbod moest 
diverser. Probleem was wel dat er geen 
snippertje vierkante meter meer over was 
in het winkelcentrum en de saaie banken 
niet van plan waren om plaats te maken 
voor een parfumerie, sleutelbar of kinder-
speelgoedzaak. Waren drijvende winkeltjes 
op boten niet een goed idee? Een soort 
Fisherman’s Wharf zoals in San Francisco? 
Dat zou meteen ook een gigantische toe-
ristische attractie zijn. Op die avond bleek 
dat er in de buurt grote weerstand bestond 
om het blauw hiervoor te misbruiken. 

Twee jaar later, op 14 april 2009, is er een 
herkansing voor de stadsdeelraad. De aan-
wezige buurtbewoners worden rondgeleid 

Water wijkt voor zichtlijnen

Intro: het stadsdeel heeft ingrijpende plannen met Brazilië. 

Het winkelcentrum moet niet alleen zijn aanbod vergroten, 

maar ook uitgroeien tot een toeristische attractie. 

tekst en foto: Tineke Kalk door een enthousiaste Steven Bergsma, 
stedenbouwkundige van stadsdeel Zeeburg, 
die de nieuwe plannen toelicht. In de leng-
terichting van de hele Veemkade komen 
steigers te liggen, waar ook bootjes kunnen 
aanmeren. De Odessa en de Lizboa komen 
haaks op de kade te liggen. Aan de doodse 
achterzijde van het winkelcentrum moeten 
winkeltjes komen, vier à vijf meter diep. ‘Je 
moet wel kunnen blijven zien dat het een 
loods is geweest’ zegt één van de buurtbe-
woners. ‘Anders richten we 
de actiegroep Loods moet 
loods blijven op’, roept een 
ander. 
Op het Lloydplein aange-
komen waait het er zoals 
altijd onaangenaam hard en zoals altijd 
stinkt het er ook! ‘Hè’, zegt Bergsma, ‘ik 
dacht dat het stankprobleem opgelost was’. 
Op het plein is een terras gepland en als 
het aan Bergsma ligt, maakt die saaie Hy-
potheekvisie plaats voor een leuke galerie. 
Of een muziekzaal. ‘Wel met beschaafde 
muziek’, zegt Bergsma voorzichtig, dui-
delijk op de hoogte van de trauma’s die 
dit stuk van de buurt door de overlast van 

Panama heeft opgelopen. 
Als we de hoek omslaan en ons op de 
Oostelijke Handelskade bevinden, begint 
Bergsma over zichtlijnen. Als je vanuit 
de tramhalte Rietlanden richting Brazilië 
loopt, kijk je tegen een blinde muur aan. 
‘C1000 moet doorschuiven’ zegt hij vast-
beraden. Daarvoor in de plaats komt een 
glazen hal met een speelplaats voor kinde-
ren en hangplekken voor jongere ouderen 
en oudere jongeren. De meest ingrijpende 
verandering heeft hij voor het laatst be-
waard. Daar waar nu het schip van de zeil-
school ligt, zal bebouwd gaan worden. Een 
gedeelte onder water – voor levensmid-
delenzaken is dat geen bezwaar – en twee 
lagen erbovenop. De zeilschool schuift 
dan een eindje op en de twee woonboten, 
de Rival en de Neptunis, moeten gewoon 
weg. ‘In verband met de zichtlijnen zal het 
gebouw niet hoger worden dan de verbin-
dingsdam’, voegt Bergsma er geruststellend 
aan toe. 

Winkeliers om
Volgens de voorzitter van het winkelcen-
trum, Jerry van Jerry’s, zijn de meeste win-
keliers om. Een aantrekkelijker winkelcen-
trum trekt meer bezoekers en zorgt voor 
meer geld in het laatje. Zelfs C1000, die 
de nodige vierkante meters moet afstaan, 
ziet wel iets in het plan als ze erop vooruit 
gaan en – eventueel onder de grond – meer 
ruimte krijgen. Ook het Spoorwegpensi-
oenfonds, de verhuurder van het winkel-
centrum die de bouw van de driehoek zal 
moeten bekostigen, is geïnteresseerd. Ver-
der verhuist er één bank naar Argentinië 
en Jerry wil graag zijn 560 vierkante meter 
opgeven voor de twee andere banken. 
Zelf kan hij dan op de bovenste laag van 
de driehoek gaan zitten en bovendien een 
mooi terras aan het water uitbaten. 
Rob van zeilschool Nautiek heeft op de 
politieke avond laten weten dat hij wel 

een stukje opzij wil op 
voorwaarde dat er niet weer 
een AH of een andere grote 
levensmiddelenketen in de 
driehoek komt. Hij opteert 
voor nautische winkeltjes. 

Van de twee woonboten die weg moeten 
heeft de eigenaar van de woonboot Rival 
geen bezwaar, mits de gemeente met een 
zak geld over de brug komt. 
Buurman Axel vindt het zonde om het IJ 
te dempen. Bij de Verbindingsdam is juist 
zo’n mooi stukje open water. Ooit, onder 
wethouder Laetitia Ederveen, moest hij 
ook weg. Nota bene omdat hij het uitzicht 
op open water zou verstoren! Na een boot-

tochtje door het stadsdeel en vooral na 
ontvangst van enige honderden bezwaar-
schriften besloot Laetitia haar plan om de 
woonboot te verplaatsen af te gelasten. 

Vierkante meters
Op 26 mei is de stadsdeelraadsvergadering. 
PvdA raadslid Peter Sijtsma vertelt dat hij 
en mederaadslid Bert Pots zich altijd sterk 
gemaakt hebben voor niet bouwen op het 
water en geen substantiële uitbreiding van 
het aantal vierkante meters detailhandel. 
In de commissievergadering voorafgaand 
aan de raadsvergadering verdedigden zij dit 
standpunt nog, mede namens de rest van 
de PvdA-fractie. Voor de fractievergadering 
voorafgaand aan de raadsvergadering gin-
gen er tot Sijtsma’s verbijstering plotseling 
e-mailtjes rond waarin stond dat een deel 
van de fractie niet meer principieel tegen 
bouwen op het water was noch tegen de 
geplande vierkante meters uitbreiding 
detailhandel. Wat er achter de schermen is 
gebeurd weet hij niet. Nieuwe argumenten 
werden niet aangedragen voor deze radicale 
ommezwaai. Sijtsma stemt uiteindelijk, als 
enige van de PvdA, samen met de SP tegen 
het nieuwe plan voor Brazilië. Anderhalve 
week later – hij is inmiddels opgestapt als 
raadslid – licht hij zijn bezwaren nog een 
keer toe: ‘Wat mij betreft heb ik liever 
geen zichtlijn voor die paar mensen die 
vanuit de tramhalte doorlopen naar het 
winkelcentrum. Want met het aanbrengen 
van een mooie zichtlijn creëer je dus be-
wust een probleem. C1000 moet hierdoor 
een paar honderd vierkante meter missen 
die ergens anders weer gecompenseerd 
moeten worden. Een ander bezwaar tegen 
de huidige visie op Brazilië is dat er weer 
de nodige vierkante meters detailhandel 
bij komen. Wij gaan zo maar door met 
vierkante meters detailhandel toevoegen, 
kijk ook naar het Funen, dat niet zo ver 
weg ligt van Brazilië, terwijl niet voldoende 
hard wordt gemaakt dat de economische 
ruimte er ook is. Ik vind dat je als raad de 
bandbreedte moet aangeven waarbinnen 
gewerkt en veranderd kan worden. Als wij 
als raad hadden gezegd: ‘Er mag niet in 
het water gebouwd worden en er worden 
geen extra vierkante meters toegevoegd aan 
het winkelareaal’ dan had de wethouder 
met creatieve oplossingen moeten komen. 
Nu wordt er zonder meer in het water 
gebouwd, terwijl er niet voldoende wordt 
nagedacht over oplossingen voor de verle-
vendiging van Brazilië die de kadestructuur 
van het Oostelijk Havengebied niet zullen 
aantasten. In mijn beleving gaan we daar 
op de wat langere termijn spijt van krij-

gen.’ Tijdens de raadsvergadering blijkt dat 
ook D66 en de VVD niet helemaal gelukkig 
zijn met bouwen in het water. D66 doet 
een vergeefse poging om de stadsdeelraad 
warm te maken voor winkeltjes op het 
water, in boten die evenwijdig aan de kade 
moeten komen te liggen. De VVD dringt 
er bij wethouder Nico Papineau Salm, de 
opvolger van Jan Hoek, op aan om ook 
de mogelijkheid te onderzoeken om in 
het winkelcentrum zelf ondergronds te 
bouwen. Tevens waarschuwen ze dat als de 
ambitieuze plannen doorgaan er natuurlijk 
ook parkeergelegenheid bij moet komen.

Actiegroep
Op de vergadering is ook een aantal leden 

      

  Ü
  Ü
  Ü
  Ü

van de actiegroep Houddeijhavenopen 
aanwezig. Zij zijn tegen de aantasting 
van de open ruimte. Voortdurend wordt 
er afgeknibbeld van het water, betoogt 
woordvoerder Hein Masseling. Kijk maar 
naar de geplande meteoriet Fountainhead 
op  Sporenburg en het speelveld dat – bij 
gebrek aan ruimte op het land – ook in het 
water gepland is.’ Vanaf het begin heeft 
de actiegroep aangegeven mee te willen 
denken, maar in plaats daarvan werden ze 
plotseling geconfronteerd met een nieuw 
concept. Masseling hoopt dat de wethou-
der deze keer de inspraak wat serieuzer 
neemt. t

houddeijhavenopen@xs4all.nl

O

Stedenbouwkundige Steven Bergsma licht de plannen voor Brazilië toe aan buurtbewoners. Uiterst links: Dennis Straat Plattegrond van winkelcentrum Brazilië, waarmee het stadsdeel de raad overtuigde

advertentie
‘In verband met de 
zichtlijnen zal het gebouw 
niet hoger worden dan de 
verbindingsdam.’
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welzijn horeca

e lopen vanaf tramhalte Die-
merparklaan op IJburg het 
park in. July zegt direct dat ik 
mijn kladblok en pen weer mag 

opbergen, anders kan ik me niet volledig 
concentreren op mijn verhaal, de wande-
ling en de prachtige omgeving. We starten 
bij een putdeksel met in grote letters NU 
erop. Die lijkt er voor 
July te zijn neerge-
legd. ‘Begin te kijken 
vanuit het nu. Hoe 
ben je daar gekomen 
en waar wil je naar toe? Blijf niet hangen in 
het verleden,’ zegt ze. We doen daar bewe-
gingsoefeningen en besteden aandacht aan 
de ademhaling. Ik vind het aanvankelijk 
wat zweverig, maar tijdens de wandeling 
merk ik dat ik er baat bij heb: ik kom nét 
uit de drukke stad en op deze manier kan 
ik me volledig concentreren. Ik vertel mijn 
probleem. Om het duidelijk te maken, 
kan ik er niet onderuit om ook een stukje 
verleden te vertellen. July trekt nog geen 
conclusies. Ze stelt alleen vragen om het 
probleem voor haar helderder te krijgen.

Diemerpark
Af en toe last ze rustmomenten in. Dan 
mag ik niets zeggen. Daar heb ik aanvanke-
lijk moeite mee. Maar dit is nodig om los 
te laten en om van de natuur te genieten. 
Zelf gebruikt ze deze momenten om wat ze 
gehoord heeft te analyseren. Tijdens het stil 

wandelen zie je hoe mooi het Diemerpark 
eigenlijk is. Het is een groot stuk onge-
repte natuur waarin alleen met de hark een 
wandelpaadje is aangelegd. Bij de Diemer-
vijfhoek wordt opnieuw zo’n rustmoment 
ingelast. Dat is nodig ook, want vanwege 
de regenval van een paar dagen geleden is 
het ontzettend glad. Ik zoek naarstig naar 
de ringslangen die hier veel voorkomen, 
maar die hebben zich verscholen in het 
metershoge riet. Aan de kop van de Die-
mervijfhoek ben ik klaar met mijn verhaal. 

We drinken thee uit 
haar thermoskan. Het 
uitzicht is schitterend: 
park, water, lucht en 
land in één oogop-

slag. Pampus en Almere zijn helder te zien. 
Vooral van Almere vind ik dat bijzonder: 
mensen staan vaak in lange files om daar te 
komen, terwijl het van hieruit lijkt alsof je 
er in een kwartier naartoe kunt zwemmen. 
Op deze plek krijg ik de opdracht een aan-
tal elementen uit de natuur te zoeken en 
die met mijzelf te verbinden.

Straks
We gaan uitgebreid in op de door mij 
gekozen elementen. July zegt vaak dat ze 
me niet begrijpt. Dat ben ik niet gewend, 
want normaal accepteert iedereen mijn 
wartaal. Maar ik vind het wél prettig, want 
zo word ik gedwongen om de dingen ook 
voor mezelf duidelijker te maken. Als we 
weer gaan wandelen, komt ze met een 
mogelijke probleemanalyse en hebben we 
het over oplossingsrichtingen. July geeft 
aanknopingspunten en ik kan ermee doen 

wat ik wil. Mijn ervaring leert dat dit soort 
dingen eerst moeten zakken. Na deze drie 
uur durende wandeling kan ik dan ook 
nog niet zeggen of het allemaal echt ge-
holpen heeft. Maar het lucht wél op dat ik 
de volledige ruimte heb gekregen om mijn 
verhaal te vertellen. En ik heb genoten 
van een fijne wandeling in een prachtige 
omgeving.

Biertje
Maar we zijn nog niet klaar. Ik kom ook 
als redacteur van de IJopener en heb nog 
wat vragen. Het is prachtig weer. We gaan 
dus op het terras van het net geopende 
haventje een biertje drinken. Gelukkig mag 
ik nu wél schrijven. 
Ik heb een stoombehandeling gekregen. 
Normaal bestaat een traject uit vijf of 
zes wandelingen. De eerste wandeling is 
intake, al past dat woord niet zo goed bij 
de omgeving. Hier wordt gekeken of het 
klikt tussen July en de cliënt. Als het klikt, 
wordt er een programma afgesproken. De 
bedoeling is dat de cliënt na elke wande-
ling een stapje verder is. Voorafgaand aan 
de laatste wandeling maakt de cliënt een 
reflectieverslag. Hierin staat onder meer 
hoe de cliënt het traject ondergaan heeft. 
Dat wordt dan tijdens de wandeling be-
sproken. July geeft na het traject ook na-
zorg als de cliënt dit wenst. 
Ze doet ook groepswandelingen in het 
Diemerpark. Dat zijn stiltewandelingen. 
Bedoeling is om terug naar jezelf te gaan 
en te genieten van de natuur. Ook verzorgt 
zij wandeltochten in Italië. Momenteel is 
zij bezig om een preventieve cursus op te 
zetten, dus om te voorkomen dat mensen 
stress, een burnout of andere problemen 
krijgen. Ze onderkent dat het moeilijk is 
die naderende problemen van tevoren te 
herkennen.

Evaluatie
July betaalt mijn biertje. Ze heeft mijn 
probleem dus goed begrepen. De volgende 
morgen word ik wakker met lichte spier-
pijn van het wandelen. July belt en heeft 
een concrete tip voor mogelijk werk voor 
me. Dat vind ik erg leuk. Of de tip wat 
op gaat leveren, weet ik niet, maar het is 
de moeite waard om daar na Pinksteren 
achteraan te gaan. Nu, twee dagen later, 
heb ik de kwartjes kunnen laten vallen. 
Het belangrijkste wat ik geleerd heb, is dat 
enkele dingen die ik eerst als problemen of 
noodsprongen zag, nu als positieve kansen 
zie. t

www.wandelcoaching.nl

Wandelen in het nu
tekst: René Arnoldi
foto: Fred Vermorken

July Koster is wandelcoach. Wandelen is de ideale 

therapie, zo heeft ze zelf ondervonden. Tijdens 

het wandelen in de natuur ben je even weg uit 

de jachtige omgeving van de stad. Je kunt je zo 

volledig focussen op je probleem en vooral op de 

oplossing. Tijdens de wandelingen coacht July bij 

dit proces.

July zegt vaak dat ze me niet begrijpt. 
Dat ben ik niet gewend, want normaal 
accepteert iedereen mijn wartaal.

W

T
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IJburg: wijk zonder scheidslijnen. Dit is hoe deze 

nieuwe wijk zich sinds jaar en dag profileert. Is 

IJburg dan het walhalla voor onze mindervalide 

medemens? Helaas blijkt de praktijk weerbarstig.

oegegeven, in de meeste eenge-
zinswoningen kun je alleen met 
een trap op de bovenste verdieping 
komen. Dit zijn dan ook de wo-

ningen waar bewoners normaliter ‘bewust’ 
voor kiezen. Bij de meeste appartemen-
tencomplexen op IJburg is echter zoveel 
mogelijk rekening rekening gehouden met 
rolstoelgebruikers. Liften, hellingbanen, 
ruime hallen. 
Uit onze eigen ervaring is gebleken dat 
de horecagelegenheden op IJburg niet of 
nauwelijks rekening houden met klanten 
in een rolstoel. In sommige restaurants 
bevindt het toilet zich in de kelder, alleen 
toegankelijk via een trap. In andere restau-
rants is keren met je rolstoel onmogelijk, 
laat staan jezelf erin en eruit hijsen. 
Je zou bijna de indruk krijgen dat rolstoel-
gebruikers geen gezellige mensen zijn en 
dus geen behoefte hebben aan een restau-
rant- of cafébezoek. Wij onderzochten dit 
fenomeen. In eerste instantie deden wij 
navraag bij stadsdeel Zeeburg. Wij gingen 
ervanuit dat er wel een soort financiële 
regeling bestond voor horecagelegenheden, 
die gehandicaptenvoorzieningen willen 
aanleggen. Na vier ambtenaren te hebben 
gesproken over dit onderwerp, kwamen wij 
tot een opmerkelijke conclusie: er bestaan 
geen subsidies voor dergelijke horecagele-
genheden. Om die reden is het voor star-
tende ondernemers (en welke ondernemer 
op IJburg is dat niet?) praktisch onmoge-
lijk om hun zaak rolstoeltoegankelijk te 
maken.

Bouwvergunningen
Vaak is bij horecagelegenheden sprake van 
een huursituatie. Als huurder ben je sterk 
afhankelijk van wat je aangeboden krijgt. 
Daarnaast zijn grote verbouwingen in be-
drijfspanden doorgaans niet mogelijk. 
Een andere factor die meespeelt is de aan-
vraagprocedure voor bouwvergunningen. 
Doorgaans verleent een stadsdeel zelf een 
bouwvergunning. IJburg valt in de catego-
rie ‘grootstedelijk’. Daarom verleent niet 
stadsdeel Zeeburg, maar de centrale stad 
Amsterdam bouwvergunningen. Dit ver-
kleint mogelijk de betrokkenheid onder de 
ambtenaren van de centrale stad bij IJburg. 
Daarnaast duren aanvraagprocedures 
voor een bouwvergunning relatief lang in 
verband met bezwaar- en beroepsmogelijk-
heden. Dat werkt enorm vertragend voor 
de doorgaans jonge en enthousiaste onder-

Uit met de rolstoel

tekst: Sandra Lau
foto: Kees Hoogeveen

nemers. Dat is mogelijk een reden dat de 
restaurants op IJburg beperkt toegankelijk 
zijn voor de mindervaliden op IJburg. Is er 
dan geen enkel restaurant op IJburg waar 
rolstoelgebruikers in ontspannen sfeer kun-
nen vertoeven? Toch wel.

Wij spreken met Michiel Steetskamp, één 
van de eigenaren van DOK 48. Dit café-
restaurant aan de Krijn Taconiskade heeft – 
zoals meer horecagelegenheden op IJburg – 
vanuit de bouw bepaalde beperkingen. Om 
die reden was de bouw van een toilet alleen 
mogelijk op de eerste verdieping. Michiel 
vertelt welke oplossing hij en zijn com-
pagnon Pieter Dutman hebben gevonden 
voor rolstoelgebruikers: ‘Een deur verderop 
is een speciaal invalidentoilet beschikbaar. 
Op verzoek begeleiden wij klanten in een 
rolstoel tot aan de deur van het toilet en 
weer terug naar zijn of haar tafel.’ Een 
enorme luxe dus. Binnenkort komt er een 

luifel aan de gevel, dus ook bij slecht weer 
kun je comfortabel heen en terug rijden.

Dankzij welwillende buren is DOK 48 één 
van de weinige horecagelegenheden met 
een inventieve oplossing voor een groeiend 
probleem. Er wacht de wethouder, die 
verantwoordelijk is voor de portefeuille 
Economie, dan ook een schone taak. Door 
afspraken met bijvoorbeeld projectontwik-
kelaars effen je vooraf letterlijk en figuurlijk 
het pad voor de minder-valide IJburgers. 
Een financiële prikkel voor de horecaon-
dernemer doet de rest. Hopelijk werpt een 
langetermijnvisie op dit verschijnsel vruch-
ten af. Dan is over een paar jaar IJburg pas 
echt een ‘wijk zonder scheidslijnen’. t

Café-Restaurant DOK 48
Krijn Taconiskade 328-330
tel. 330 68 17
www.dok48.nl

 Boekhouden voor ZZP’ers
Secretaresse, Telefoniste/receptioniste.

Financieel medewerker
Medisch en juridisch secretaresse

Computer Educatie Amsterdam
020 - 623 39 32
Veembroederhof 105

info@cea-ccc.nl       www.cea-ccc.nl

K A N T O O R O P L E I D I N G E N

Wandelcoach July Koster op pad met de IJopener-verslaggever Café-restaurant DOK 48 is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers
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oproepen en mededelingen culinair

advertenties

•  Kijk voor info en openingstijden op 
delle4stagioni.nl

R.J.H. FORTUYNPLEIN 29,  BORNEOKADE 
1019 WL AMSTERDAM +31(0)20 419 00 20 

AFHALEN MOGELIJK

RISTORANTE - PIZZERIA

2ID
Digitaal ondertekend 
door 2ID 
DN: cn=2ID, o, ou, 
email=myra@2id.nl, 
c=NL 
Datum: 2009.01.22 
13:59:32 +01'00'

365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur

zondags van 14.00 tot 1.00 uur

50% korting op wijn

– zie onze website –

WWW.AVONDVERKOOPSCHENK.NL

Niasstraat 8-12
telefoon 020 - 665 07 89

Koken met Neeltje

Aioli, geel goud
Wandelen voor 50+ers

De werkgroep Anbo te Voet organiseert 
voor 50-plussers recreatieve wandelingen 
in (de omgeving van) Amsterdam van 
2 à 2,5 uur. Vrijwilligers begeleiden de 
wandelingen. 
Het begin- en eindpunt zijn met open-
baar vervoer bereikbaar. Ook niet-Anbo 
leden zijn van harte welkom.

Donderdag 30 juli
Watergang - Broek in Waterland - Noor-
derbegraafplaats. Aanmelden bij Gerard 
Broersma, tel. 633 48 81
Dinsdag 25 augustus
Rondje Marken. Aanmelden bij Henk 
Nieuwenhuis, tel. 611 01 33 
of 06 3098 1746
Donderdag 27 augustus
AMC - Abcoude - Ouderkerk a/d Am-
stel. Aanmelden bij Gerard Broersma,  
tel. 633 48 81

Zangers (m/v) gezocht

Houd je van meerstemmig zingen en 
vind je het leuk om regelmatig op te 
treden in concerten samen met anderen, 
kom dan meezingen in het Achthoekkoor 
(Kamerkoor Ottava). Opgericht in 1997 
als ouderkoor van de Achthoek, inmid-
dels een koor met een stevige basis in 
Zeeburg. Nog altijd zingen er veel ouders 
mee. We hebben ongeveer 20 zangers – 
sopranen, alten, tenoren en bassen – en 
repeteren eens in de twee weken op don-
derdagavond vanaf 20.15 uur. Elk jaar 
zijn er optredens met Kerstmis, Pasen 
en in de zomer. Vaak werken bekende 
instrumentalisten en zangers mee. Er is 
ook een koorweekend. Komend seizoen 
staat op het programma het Requiem van 
Peter Cornelius, de Via crucis van Franz 
Liszt en de Petite messe solennelle van 
Rossini. 
Koorleden moeten een beetje noten 
kunnen lezen, maar voor de rest moet je 
vooral houden van samen zingen en je 
zelf durven laten zien en horen. 
Inlichtingen bij de dirigent Jurjen Vis, 
tel. 418 69 30 of g.n.m.vis@chello.nl

Ingezonden brief

Geachte redactie,

In het aprilnummer was een inge-
zonden brief van mevr. Van de Laar 
opgenomen over de gele markeringen 
op de Veemkade. IJopener had in vorig 
nummer, in mijn ogen terecht, de staf 
gebroken over die foeileleijke dingen. 
Het is uiteraard niet leuk om uit te 
glijden over een natte ijzeren strip. 
Maar is dat een afdoende reden om 
over te gaan tot visuele verloedering van 
onze woonomgeving en tot nodeloze 
betutteling door het stadsdeelraad-
bestuur? Amsterdam ligt vol tramrails 
die bij nat weer glad zijn. Dat is nooit 
een reden geweest de stad vol te gooien 
met die gevaarlijke gele monsters die 
altijd scheef gaan liggen. Een fietsende 
stedeling dient ‘straatwijs’ te worden en 
zijn gedrag aan te passen. Bovendien 
kunnen fietsers, die de ‘riskante’ Veem-
kade willen vermijden, gebruikmaken 
van de twee fraai geasfalteerde, op korte 
afstand evenwijdig aan de kade lopende 
fietspaden van de Oostelijke Handels-
kade. Haal die gele monsters weg en 
neem die op de Verbindingsdam in een 
moeite ook mee. Die zijn daar gelegd 
over de geel geverfde streep die eerder 
goed voldeed om de fietsers op het rech-
ter pad te houden. En dan graag ook de 
vele gele borden met huisnummers, die 
vrijwel allemaal schreef staan, tot visueel 
aantrekkelijker proporties terugbrengen. 
Op die manier kan de Veemkade zijn 
ruimtelijke kwaliteit weer terugkrijgen 
en daarmee de gebruikers een gevoel 
van vrijheid teruggeven. De ergernis 
wekkende vertrutting heeft lang genoeg 
geduurd. Een van de voornaamste rede-
nen om in deze buurt te wonen, is nu 
juist de ruimtelijke en architectonische 
kwaliteiten ervan. Daarom trekken ook 
wekelijks vele buitenlandse bezoekers 
voorbij, in de bus, te voet en, jawel, ook 
op de gehuurde fiets.
 
E. van Uitert 

Steun projecten in  
Suriname!
Word 1 eurolid van AANEEN en help 
zo mee aan de realisatie van projecten in 
Suriname. Als je je aanmeldt, ontvang je 
de unieke Mama’s Verjaardagskalender 
cadeau.
Zie voor meer info:
www.verenigingaaneen.nl

Bridgepartners gezocht 
op IJburg
Marian Fournier en Jaap Willems  zoeken 
bridgepartners (eveneens 60+) van 
 bescheiden spelniveau.
Reacties graag naar jwenmf@xs4all.nl

T

Oeps!

In het aprilnummer van de IJopener werd 
bij het interview met Ireen den Hartog 
van Het Blauwe Huis niet vermeld wie de 
maker is van het kunstwerk op de foto.
De naam van de kunstenaar is Ad de 
Jong, de titel van het kunstwerk is Mode 
6 van Start a new art World, VENDEX 
Mekka, 2009

wee weken terug overkwam het 
me weer. Op de kaart stond brood 
met aioli en tapenade. En voor de 
zoveelste keer werd een soort slasaus 

met wat knoflook op tafel gezet. FOUT!
Aioli is een stevige, vrijwel vaste mayonaise 
met heel veel knoflook.
Frankrijk kent een hele maaltijd die aioli 
heet. De prachtige goudgele saus vormt 
het trotse middelpunt en wordt gegeten 
met gekookte aardappels, gepocheerde vis, 
gekookte seizoensgroente, hardgekookte 
eieren en gekookte ham.
In het zuidwesten van Frankrijk krijg je 
aioli waaraan een beetje cayennepeper 
is toegevoegd met geroosterd brood en 
geraspte kaas geserveerd bij de vissoep. 
Heerlijk.

En nu de echte aioli.
Begin met een eidooier, een snufje zout, 
een theelepel mosterd en twee flinke tenen 
(tot pulp gewreven) knoflook. Bij veel van 
onze exotische groenteboeren kun je die 
een-teens knoflookbollen kopen. Ideaal, 
niet dat gefnutsel met al die velletjes, in 
een keer klaar.
Meng zout dooier en mosterd met de 
knoflookpulp en giet er een paar druppels 
zonnebloemolie bij, roeren en weer een 
paar druppels, dan een klein scheutje. 
Op een moment ‘pakt’ de olie. Dan kan 
je een goede scheut bijvoegen en steeds 
roeren tot de olie opgenomen is. De saus 
wordt steeds steviger. Als je bijna genoeg 
hebt doe je er nog een scheutje olijfolie 
bij. Als je de aioli maakt van uitsluitend 
olijfolie, wordt-ie naar mijn smaak veel te 
bitter. Maak op smaak af met een klein 
scheutje citroensap. t

Wil je niet langer vastlopen, maar doorlopen, 
bel dan voor een gratis kennismakingsgesprek:

Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam

020-4195414
compaancounseling@hetnet.nl

Voor individuele begeleiding bij:

•    Verlies en rouwverwerking
•    Maken van keuzes
•    Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
•    Levensfaseproblematiek
•    Homospecifieke hulpverlening

Doe mee aan de  
optierace op 27 juni
Doe mee aan de optierace tijdens het 
 IJ-festival op 27 juni.
Het is voor jong en oud en er zijn mooie 
prijzen te winnen.
De race is tussen 14.00 en 16.00 in de 
haven op IJburg.
Je kan je tijdens het festival opgeven bij 
de stand van de Watersportvereniging 
IJburg.

advertentie

Door je grenzen te accepteren kun je ze verleggen

YOGA-studio “De stille Oceaan” 

Yogalessen:
ochtend: wo- & vrijdag
avond: ma-, di-, wo- en donderdag

Ellie Loeve

ook op IJburg
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ingezonden column

tekst en foto: Simone Slotboom

roeger was het Mien Ruys Plant-
soen erg saai voor oudere kinderen. 
Er was alleen een kleine peuter/
kleuterspeeltuin met zandbak en 

een stinkend bassin waar niemand vrolijk 
van werd. Maar sinds de komst van een 
buurttafel vinden ook de jongeren Mien 
Ruys super cool. De in een speciaal gecre-
eerd heuveltje ingegraven tafel – waar alle 
buurtbewoners volgens de prognose van 
het Stadsdeel gezellig aan zouden integre-
ren – blijkt de perfecte wheeliebox te zijn. 
De stenen langs het bassin vormen een 
fantastische aanloop om zo in één ruk de 
ergonomisch gevormde tafel op te skaten. 
Alleen geschikt voor de meer gevorderde 
skateboarder, want een crash in de rand 
tussen tafel en bank valt alleen te vermij-
den als je balans perfect is. Zo niet, dan 
breek je gegarandeerd iets. Maar dat maakt 
het alleen maar extra leuk.

Aan de buurtafel heb ik nog nooit iemand 
zien zitten. Misschien vindt men de stank 
van de vijver vol algen niet fris, bevalt het 
uitzicht op een flatgebouw niet of willen 
buurtbewoners liever niet ingebed in een 
grasheuvel vol beestjes zitten. Misschien 
hebben ze wel helemaal geen zin om op 
commando te integreren met andere bewo-
ners aan een tafel in een lawaaierige speel-
tuin. Of misschien zitten de meeste KNSM-
ers gewoon liever op één van de terrassen 
met uitzicht op het water èn bediening?

Klauwen met geld heeft ‘De Verzonken 
Tafel’ gekost, maar hij is dan ook ontwor-
pen door een heuse kunstenares. Voor wie 
het niet zo één, twee, drie kan zien: de tafel 
met bank stelt een abstract gezonken schip 

voor. Geheel in lijn met de buurthistorie 
en het strakke tuinontwerp van Mien Ruys 
zelf. De afbeelding op de tafel is een grafi-
sche weergave van het beeld Amphitrite dat 
vroeger in het nu zo smerige bassin stond. 

Er is dus echt over nagedacht. De gedachte 
achter het ontwerp was dat het een aanzui-
gende werking op de buurt zou hebben. 
Buurtbewoners mochten er niet alleen 
samen aan zitten en eten, maar er ook op 
gaan staan en spontaan een voorstelling 
geven. Want de tafel is multifunctioneel 
en dus ook zeer geschikt als podium of als 
speelobject voor kinderen. Het uitgangs-
punt was een spannende zitbeleving.

Dat laatste is gelukkig wel gelukt, minus 
het zitaspect, al voldoet de tafel niet aan 
enig veiligheidsvoorschrift. Het is hard 
vallen op de stenen tegels of op de rand 
van tafel of bank. Vanaf het gras is hij niet 
meteen zichtbaar en fietsende of rennende 
kinderen die even niet opletten, maken een 
mooie smakker. Geen succes dus voor de 
ukkepukken, maar de jongelui vinden de 
tafel helemaal te gek. Hoe linker hoe beter! 
Ze vliegen behendig de lucht in op hun 
skateboard en landen ofwel op de helemaal 
rond te skaten rand of met een mooie draai 
precies in het midden. Arials, ollies, ma-
nuals en liptricks: op de buurttafel kan het 
allemaal.

Is de kleine tienduizend euro toch nog 
goed besteed! En wie weet, misschien dat 
onze jongeren al skateboardend wel zullen 
integreren. Dan komt alle subsidie via een 
omweg toch nog terecht waar het eigenlijk 
voor bedoeld was. t

V

De verlaten tafel

Sleutelbloem  
in Diemerpark

Op hun wandelingen door het 
Diemerpark ontdekten Carla van 
der Linden en Hans van Doggenaar 
bijzondere, wilde bloemen. Het bleek 
om de in deze omgeving zeldzame 
sleutelbloem te gaan.

Hans vertelt: ‘In de maand april trof ik 
onverwachts de Gulden Sleutelbloem of 
Echte Sleutelbloem aan in het Diemerpark. 
Kort daarvoor had ik hem al gespot in het 
Amstelpark, maar deze is daar waarschijn-
lijk geplant. Dit zal niet het geval zijn ge-
weest met de Sleutelbloem in het Diemer-
park. Het zijn mooie bloemen om te zien. 
De bloem groeit van april tot juni.’
In de Veldgids staat de volgende omschrij-
ving: ‘Kenmerken: 5-20 gesteelde bloemen 
in een eenzijdig scherm op een lange bloei-
steel, 0,8-1,5 cm in diameter, goudgeel, 
met een oranje gevlekte keel, vijflippig, 
gerand. Bladeren in een grondstandige 
rozet, eirond tot langwerpig, bovenkant 
gerimpeld, behaard, onregelmatig gekarteld 
of gegolfd, onderkant lichter.
Standplaats: schrale krijthellingen, schraal 
grasland, droge bossen; op niet te droge 
tot vochtige, voedselrijke, alkalische (kalk-
rijke) leem- en kleigrond. De soort wordt 
in Nederland steeds zeldzamer; in België 
met name rond de Maas en in de zuidelijke 
Ardennen algemeen, elders vrij zeldzaam.
Bijzonderheden: er zijn 2 bloemvormen: 
planten met lange stijlen en planten met 
korte stijlen, die met name langs rand van 
de kroonbuis helmknoppen bezitten. On-
derlinge bevruchting komt voor.’ t

VERF    SIKKENS    FLEXA    LAMINAAT    PARKET    HOUT    IJZERWAREN
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SANITAIR   OP MAAT ZAGEN   LEVERING AAN HUIS   BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren
Dealer o.a. Stanley de luxe – Mirror wall – Cando

Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer

Hout – Plaatmateriaal – Vloeren – Zonwering
Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit

Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113

Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

artifort orange slice

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

artifort little tulip

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

e. jorgensen corona

gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

gispen 412

gelderland gispen leolux montis artifort spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

pastoe base

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

stokke/varièr peel

gelderland gispen leolux montis pastoe artifort stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

martin visser spectrum

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

stokke/varièr tok

De winkel van één van de trouwe adver-
teerders van de IJopener, Jan van Beek, be-
staat vijftig jaar. In het persbericht dat voor 
deze gelegenheid is uitgegeven lezen we:
‘Genoeg redenen voor een feestje: we heb-
ben recent onze showroom twee keer zo 
groot kunnen maken én we zitten alweer 
50 jaar in Amsterdam. En wie jarig is, 
trakteert!’ Aan het woord is Lucas van Beek 
(43), die samen met zijn vrouw Nicolette 
(39) de woonwinkel Jan van Beek Eigen-
tijds Wonen runt aan het Beukenplein in 
Amsterdam. De winkel is vernoemd naar 

50 jaar woonwinkel Jan van Beek

zijn vader, die in 1959 als freelance stof-
feerder begon in Amsterdam Oost met een 
klein winkeltje in stoffen, kleinmeubilair 
en kado-artikelen. Sinds 1980 zit de winkel 
op het Beukenplein en is ‘Jan van Beek’ 
uitgegroeid tot een winkel van naam én 
formaat. 
De nadruk ligt op moderne designmeube-
len van eigen bodem. Daarnaast is er een 
selectief aanbod in Scandinavisch design, 
staan er klinkende merknamen uit Duits-
land en Italië, aangevuld met werk van 
jonge, hedendaagse ontwerpers.

Nicolette en Lucas van Beek

‘Oooh, wat is dit leuk”, is meestal de reac-
tie van de IJburgse bewoners als ze Giada 
Graziani met haar bloemenkar zien.
Don Florito komt op vrijdagmiddag en 
zaterdag wekelijks in IJburg langs de deur 
met het bloemenautootje vol bloemen en 
boeketten. 
Op bestelling kan Don Florito ook bruids-
bloemwerk en -decoraties of andere gele-
genheidsbloemwerken leveren.
Don Florito neemt op 27 juni deel aan 
het Net uit het IJ festival, waaraan veel 
IJburgse ondernemers meewerken. Op die 
dag is het vrolijke bloemenkarretje dus niet 
bij u in de straat maar op het festivalterrein 
in de nieuwe haven te vinden.

www.donflorito.nl

Don Florito neemt een 
bloemetje voor u mee
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ADVOCATEN VAN DOORN, BREUKELAAR 
EN WILLEMSEN
Gratis specialistenspreekuur:
Iedere maandag 16.00 - 17.00 uur
Batjanstraat 5
1094 RC Amsterdam
Tel: 693 55 44

ADVOCATEN GLOBAL RUITENBERG 
Gratis inloopspreekuur:
Iedere woensdag 17.00 - 18.30 uur
Piet Heinkade 215
1019 HM Amsterdam
Tel: 627 27 35

BEMIDDELING AMSTERDAM 
Hulp bij onenigheden tussen buren, 
wanneer deze er zelf niet uitkomen. 
Een bemiddelaar maakt een afspraak 
met beide partijen en probeert (vaak 
met succes) de moeilijkheden tot een 
goed einde te brengen.
Tel: 689 18 59

BURENHULPDIENST 
De Burenhulpdienst is bereikbaar op 
het adres en telefoonnummer van het 
MOC, zoals hierboven vermeld. 
Variabele openingstijden

BUURTSERVICEPUNT 
Indische Buurt
Het MOC is elke dag geopend van
9.00 - 19.00 uur. Alleen op zondag 
gesloten.
1e Atjehstraat 163
Tel: 561 20 60

CHEMISCH AFVAL
Gemeentelijk Informatiepunt 
Tel: 587 62 562

GEZONDHEIDSCENTRUM
De Koempoelan
Spreekuren 8.00 - 16.00 uur
Telefonisch bereikbaar van 
8.30 - 16.00 uur
Voor de cliënten van de 
jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar:
Dinsdag en donderdag op afspraak. 
Makassarstraat 151
Tel: 665 26 81

GGD 
Jeugdgezondheidszorg
Op afspraak
Palembangstraat 52
Tel: 555 58 55

HORECA OVERLAST
Tel: 421 45 67

MELDPUNTEN
Zorg en overlast
Telefonisch spreekuur op maandag
dinsdag en donderdag 9.30 - 12.30 uur. 
Daarbuiten antwoordapparaat. 
U wordt teruggebeld als u inspreekt. 
Stadsdeelkantoor, Cruquiusweg 5
Tel: 567 06 61

POLITIE 
Wijkteam Balistraat
Balistraat 104
Spoedeisende zaken:  
Tel. 112 (gebruikt u dit nummer 
uitsluitend in noodgevallen, misbruik 
wordt gestraft)
Niet-spoedeisende zaken:  
Tel. 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem:  
Tel: 0800 7000

Spreekuren in de buurt

STADSDEELKANTOOR
Openingstijden Publiekscentrum
Maandag 13.00 - 19.00 uur (Burgerlijke 
stand tot 15.30 uur)
Dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 15.30 uur
Bezoek adres: Cruquiusweg 5
Postadres: Postbus 380, 
1000 AJ Amsterdam 
Bestuurssecretariaat Tel: 608 07 25 
Gratis informatienummer: 
Tel: 0800 933 28 74
Algemeen: Tel: 608 07 11

STICHTING ViiA 
Loket zorg en samenleven Zeeburg in 
IJburg
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
IJburglaan 727B (gezondheidscentrum 
Haveneiland)
1087 CH Amsterdam
Tel: 495 22 50

VONK 
Vrouwen werk- en scholings-centrum
Gerardus Majellakerk
Ambonplein 63
1094 PW Amsterdam
Tel: 663 73 52
info@vonkzeeburg.nl

WIJKSTEUNPUNT WONEN GROOT OOST
Inloopspreekuren:
maandag 19.00 - 20.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur
Wijttenbachstraat 34hs
Tel: 462 03 30

spreekuren

tarieven
tarief cm2 € 1,85
toeslag vaste plaats 10%
toeslag achterpagina 25%
korting jaartarief (5 nummers) 10%

advertenties aanleveren
door uzelf verzorgde advertenties in CMYK-
kleuren aanleveren in één van de volgende 
bestandsformaten: JPEG, TIF of PDF
bij aanlevering in PDF-formaat altijd letter-
contouren gebruiken
de redactie aanvaardt geen verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteit van door adverteerders 
aangeleverde advertenties

Adverteren 
in de IJopener

afmetingen
breedte 59, 123 of 187 mm
hoogte variabel

Wilt u adverteren in de IJopener? 
Stuur dan een e-mail naar 
info@ijopener.nl

advertenties opmaken of wijzigen
advertentie opmaken € 75,–
tekst wijzigen € 25,–
lay-out wijzigen € 50,–

zomerprijspuzzel

Is de IJopener niet bij u bezorgd? Dan kunt u een exemplaar ophalen op één van 
de volgende punten:

IJburg: 
•	 Bloem	en	Zee,	IJburglaan	444
•	 Buiten-Binnen,	IJburglaan	1273-1275
•	 Fit	Amsterdam,	Cas	Oorthuyskade	330
•	 Gezondheidscentrum	Haveneiland,
 IJburglaan 727

Oostelijk Havengebied:
•	 Bruna,	Oostelijke	 

Handelskade 1061-1063
•	 Stadsdeelkantoor	Zeeburg,	 

Cruquiusweg 5
•	 Lloyd	Hotel
 Oostelijke Handelskade 34

Indische Buurt:
•	 Openbare	Bibliotheek,	

Soerabajastraat 4
•	 De	Meevaart,	 

Balistraat 48a

Voor het aprilnummer van de IJopener had onze puzzelmaker een puzzel gemaakt die blijkbaar zó ingewikkeld was, 
dat we geen enkele goede inzending binnenkregen. Dat is jammer. We hadden zo graag tien winaars verrast met de 
B(r)agboekjes die APS The Photo Factory ter beschikking had gesteld. 
De oplossing van de aprilpuzzel luidt: Vaarwel mijn Amstelland verwacht een ander heer. Deze zin is afkomstig uit de 
Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel. 
We hopen van harte dat het u deze keer wel lukt de oplossing te vinden. Onder de goede inzenders wordt een prach-
tig handgemaakt album van het Griekse merk Cartissimo t.w.v. € 59.00 inclusief 50 gratis afdrukken van uw mooiste 
foto’s verloot. Ook deze prijs wordt weer geleverd door APS The Photo Factory.

1 * 1 6 1 7 2 8 9 1 * 2 6 8 8 2

2 * 6 8 7 *  12 11 4 * 9 4 6 * 2 6 8 8 2

3 1 1 * 2 4 9 11 * 14 4  15 8 7 * 4 9 * 14 8 13 4

4 3 8 9 4 7 2 11 * 7 14 8 13 4

5 * 4 9 4 * 4 * * 2 6 8 8 2

6 13 11 4 5 4 6 * * 6 14 9 8 8 7

7 * 9 4 3 1 * 8 6 14 * 4 *

8 13 11 * 14  * 6 4 11 7 4 6 * 2 6 8 8 2

9 * 8 7 7 4  * 8 7 7 4 * 15 1 *

10 14 4 4 * * 4  * 6 11 * 13 4 * 9 8 7 2 * 1 4 7

11 * 6 11 * 8 7 2 11 * 7 14 8 * 4

12 * 8 6 * 4 9 1 7 8 * 9 4 * 7

De foto’s zijn afbeeldingen van een straat of plein in Zeeburg. Ieder cijfer in het 
diagram staat voor één letter. Dat kan u helpen bij de verdere invulling, als niet alle 
straten u bekend voorkomen. De verkregen letters vult u in in de onderste vakjes. U 
krijgt dan een deel van een gezegde dat van toepassing is op de vakantieperiode. Vul 
het gezegde aan en u hebt de oplossing van deze puzzel. 
Let er wel op dat onze puzzelmaker, Erik Haan, de IJ als twee letters beschouwt!
U kunt uw oplossing sturen naar IJopener Prijspuzzel, Zeeburgerdijk 175-1, 
1095 AB Amsterdam of per e-mail naar: redactie@ijopener.nl

10 11 * * * 6 6 * * * 11 12 * * 13 * * 2

14 * 7 * * * 9 * * * 15 * 9 * *
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Zeeburgerkade 600
Driekamer appartement
circa 90 m2

Vraagprijs: € 315.000 k.k.

Javakade 16
Vierkamer appartement
circa 120 m2, incl. p.p. 
Vraagprijs € 549.000 k.k.

Sumatrakade 1505
Vier/vijfkamer appartement
circa 115 m2

Vraagprijs: € 485.000 k.k.

KNSM-laan 725
Driekamer appartement
circa 115 m2

Vraagprijs: € 349.500 k.k.

Scheepstimmermanstraat 11
Vierkamer appartement
circa 135 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 449.000 k.k.

KNSM-laan 769
Driekamer appartement
circa 115 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 399.000 k.k.

Lampenistenstraat 107
Woonhuis met carport
circa 110 m2

Vraagprijs: € 399.000 k.k.

Baron G.A. Tindalstraat 17
Vierkamer woonhuis
circa 110 m2

Vraagprijs : € 399.000 k.k.

William Barlowlaan 135
Woonhuis met 7 kamers
circa 220 m2

Vraagprijs: € 749.000 k.k.

Jan Vrijmanstraat 317
Royaal herenhuis  
circa 150 m2, incl. p.p. 
Vraagprijs: € 525.000 k.k.

Lisdoddelaan 48
Prachtige watervilla
circa 220 m2

Vraagprijs: € 1.295.000 k.k.

Kiekstraat 105
Herenhuis met 4 kamers
circa 112 m2

Vraagprijs: € 299.000 k.k.

William Barlowlaan 147
Woonhuis met 6 kamers
circa 250 m2

Vraagprijs: € 759.000 k.k.

Mattenbiesstraat 71
Woonhuis met 5 kamers
circa 133 m2

Vraagprijs: € 499.000 k.k.

Erich Salomonstraat 4bg
Driekamer hoekappartement
circa 75 m2

Vraagprijs: € 235.000 k.k.

Maria Austriastraat 582
Driekamer appartement
circa 93 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 299.500 k.k.

Wilt u uw woning  
verkopen? 
Wij komen graag  
bij u langs voor een  
vrijblijvend gesprek!

Vestiging Oostelijk Havengebied:
Levantkade 125
1019 MJ Amsterdam
telefoon: 020 - 419 45 80

Vestiging IJburg:
IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam
telefoon: 419 39 29

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

makelaars 


