
voor bewoners door bewoners

IJopener 
zoekt 
vrienden!
Cruquius en 
Zeeburgereiland 
volop in 
ontwikkeling
Horeca: 
van bio tot  
Hawaï-swing, 
van pubquiz tot 
leesclub 

JJI voor bewoners door bewonersvoor bewoners door bewoners

o p e n e rjaargang 11 nummer 3 juni 2016buurtkrant voor IJburg, Zeeburgereiland, Indische Buurt en Oostelijk Havengebied



Word  
Vriend van 

de 
IJopener!

Heeft u een 
idee hoe u 
ons kunt 
steunen? 
Mail het 

ons!

ANBI-status 
is aange-
vraagd

 Adverteren 
in de 

IJopener
= win-win

De IJopener heeft een eigen Facebook-pagina.  
U vindt ons als ‘IJopener’.
U kunt natuurlijk ook reageren op artikelen of 
eigen ideeën aandragen. Onze redacteurs gaan 
graag met u in gesprek. Tot ziens op Facebook!

Het is niet onze gewoonte om over onszelf te schrijven in de 
IJopener. We schrijven veel liever over de pizzabakker die met 
kinderen voetbalt, over de coach die prachtige ballades zingt, 

over ontwikkeling van gebieden als het Zeeburgereiland en Cruquius en 
over creatieve horecaondernemers. Al elf jaar schrijven we als vrijwillige, 
onafhankelijke redactie over wat er zich in onze buurt afspeelt. En dat we 
daarom gewaardeerd worden, weten we uit reacties die we van onze lezers 
krijgen. Maar nu komen we er even niet onderuit om over onszelf te schrij-
ven. 

Verleden
In een onbezorgd verleden ressorteerde onze buurtkrant onder het 
opbouwwerk. Wij zorgden dat er vijfmaal per jaar een veertig pagina’s 
dikke krant kwam, het opbouwwerk zorgde voor de financiën. Nu beperkt 
de overheid zich tot het geven van een kleine subsidie. 

In de loop der tijd namen we dus noodgedwongen steeds meer verant-
woordelijkheden op onze schouders. Dat valt niet altijd mee voor een vrij-
willigersorganisatie, die bestaat uit mensen die vooral willen schrijven en 
fotograferen en tekenen. Helaas bestaat er ook geen wachtlijst meer voor 
adverteerders. En er is hevige concurrentie ontstaan met andere, commer-
ciële buurtkranten in ons verspreidingsgebied.

Toekomst
Maar net als in de artikelen in de IJopener, kijken we liever vooruit dan 
achterom. En dan zien we dat er voor de vijfde editie van dit jaar onvol-
doende geld in kas is. En dat zal volgend jaar niet anders zijn. Onze groot-
scheepse fondsenwerfacties van anderhalf jaar geleden hebben dankzij 
uw gulle gaven voldoende geld opgeleverd om de tekorten van 2014 en 
2015 aan te vullen. Maar nu zitten we dus weer in hetzelfde schuitje. Aan-
gezien de tekorten structureel zijn, zijn we ook op zoek naar structurele 
oplossingen voor de instandhouding van onze buurtkrant. We hebben al 
een paar acties op stapel gezet. We hopen van harte dat u mee wilt doen 
en mee wilt denken.

Vrienden van de IJopener
Wilt u ons financieel ondersteunen en Vriend van de IJopener worden? 
Dat kan op verschillende manieren. In de eerste plaats kunt u een donatie 
storten op onze bankrekening. Als u € 30 of meer stort, krijgt u zes kor-
tingsbonnen van lokale ondernemers. De totale korting bedraagt meer 
dan € 80! Op de volgende pagina vindt u meer informatie hierover.

U kunt er ook voor kiezen voor datzelfde bedrag de krant een jaar lang 
thuisbezorgd te krijgen. Bijvoorbeeld als u een nee/nee sticker op de brie-
venbus heeft of als u niet in het verspreidingsgebied woont. Met een keu-
rig banderolletje erom wordt de krant dan meteen na verschijning bij u in 
de bus gedaan door de postbode of door een van onze redactieleden.

Sponsoring door bedrijven
Bedrijven kunnen de IJopener sponsoren door te adverteren. Daar profite-
ren we beiden van! Maar ook ondernemers kunnen Vriend van de IJopener 
worden. Voor een bedrag van minimaal € 100 komt uw logo (desgewenst 
met bedrijfsnaam) op een voor Vrienden van de IJopener gereserveerde 
plek in de krant te staan. Vijf edities, oftewel een heel jaar lang.

Webwinkel
We gaan een IJopener webwinkel maken, waarin van alles en nog wat 
gekocht en verkocht kan worden. Kunst bijvoorbeeld. En overtollige huis-
raad van niveau. 30% van de verkoopprijs is voor de IJopener, de rest gaat 
naar de verkoper. De webwinkel moet nog ontwikkeld worden, maar we 
willen nu al graag weten wie hier interesse voor heeft. Laat het ons weten!

De IJopener zal zich ook op meerdere terreinen inzetten om te zorgen dat 
er voldoende geld in kas is om elk jaar vijf edities uit te brengen. Zoals u 
dat al elf jaar van ons gewend bent. Is uw organisatie net als wij op zoek 
naar inkomsten, kijk dan op pagina 17 voor een overzicht van de moge-
lijkheden.

Even over onszelf…

NL51 INGB 0006 6548 54 
t.n.v. Stichting 

Buurtkrant IJopener
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ijopener.nl

IJopener 
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De IJopener zoekt vrienden die ons helpen 
de buurtkrant te laten voortbestaan.

5 Respect staat voorop
Zakery Beacher helpt buurtbewoners als ze 
er even zelf niet uitkomen. Zelfredzaamheid 
staat voorop.

6 Wandelen met de scootmobiel
Zien we straks, in navolging van skaters, een 
lint van scootmobielers en rolstoelers door 
IJburg toeren?

6 Meten is weten
Gebouwen, lantaarnpalen, amsterdam-
metertjes, bomen: alles in de stad wordt 
gemeten.

8	 Oceaan	opent	officieel	de	deuren
Gebouw Oceaan stond lang leeg, maar is nu 
weer volop in bedrijf.

10 85 jaar Flevopark
Het Flevopark is jarig en dat wordt gevierd. 
Kleinschalig, zodat het karakter van het park 
niet wordt aangetast.

11	 Bruggetje-Bruggetje

Josien Vogelaar ziet niet alleen veel brug-
gen, maar ook veel vrouwen met fladde-
rende rokjes die daar overheen fietsen.

12	 Zeeburgereiland	komt	tot	leven
In rap tempo wordt het Zeeburgereiland vol 
gebouwd. Er ontstaat een modern, levendig 
stukje Amsterdam.

14	 Nooit	meer	een	saaie	vrijdagavond
Bent u al een tijdje niet meer in de Java-
straat geweest? U zult uw ogen uitkijken: zo 
veel fijne horeca was er nog nooit!

16	 Doodeng!
Een lid van een Vereniging van Eigenaren 
wordt de toegang tot zijn eigen apparte-
ment ontzegd.

17	 Doe	het	zelf!
De terugtredende overheid ziet graag dat 
goededoelenorganisaties zelf op zoek gaan 
naar geld. Een beknopt overzicht probeert 
de drempel te slechten.

19	 Wielerbaan	aan	de	Zeeburgerdijk
Het ging er rond 1901 ruig aan toe op 
die wielerbaan. Texas-Tex werd zelf door 
opstandige bezoekers van zijn paard gerost.

20	 Foto	Zeeburgereiland
Een van de laatste rafelrandjes in onze 
buurt maakt de komende jaren plaats voor 
nieuwbouw.

22 Actie voor blijvers
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat 
immobiele buurtbewoners op 2 of 3 hoog 
kunnen blijven wonen!

23	 De	nieuwe	KHL
De nieuwe eigenaars hebben grootse plannen 
voor het café-restaurant, terwijl het buurt-
karakter van KHL blijft behouden.

24	 Cruquius:	coöperatieve	
gebiedsontwikkeling
Langzaamaan lijken alle betrokken partijen 
dezelfde kant op te willen met Cruquius.

26 ‘Ben ik in Beeld?’

Herkent u uw eigen harige huisgenootje op 
de foto’s? Dat kan. Redactieleden speurden 
de buurt af op zoek naar raampoezen.

28 Pizzabakker+
Kinderen komen er niet alleen om de lekkere 
pizza’s van Bilal te eten. Ze komen ook om 
te helpen en te voetballen.

30	 Lets	yup
Boeken over samen delen, de kolonisatie van 
de stoep en het tot paradijsjes omtoveren 
van beschaduwde balkonnetjes.

32	 Sporenburg	concert	op	eigen	initiatief
Herman Rouw organiseert jaarlijks een con-
cert op het P.E. Tegelbergplein. Nu maar 
hopen op mooi weer!

33	 Column:	Smerig
34	 Qahwa	d’Or:	veel	meer	dan	koffie

Hamid schenkt een gouden bakkie koffie. 
Maar gasten komen ook in zijn zaak tekenen, 
mediteren en schrijven.

34	 Stamgasten	van	Amsterdam-Oost
Onze nieuwe redacteur heeft als lieve-
lingshobby op barkrukken zitten en met 
stamgasten praten. Zo weet ze nu wat een 
kraaldeel is.

35	 Waar	te	gaan	en	wat	te	zien?
Culturele pareltjes voor als u eventjes niet 
naar een grasspriet wilt staren.

36	 Wijksteunpunt	Wonen:	Wet	Doorstroming	
Huurmarkt

37	 Koken	met	Neeltje:	Smeersels	zonder	
e-nummers

39	 Prijsrebus

colofon
IJopener is de buurtkrant voor alle  bewoners van 
de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, het 
Zeeburgereiland en IJburg. De redactie bestaat uit 
vrijwilligers. IJopener is een stichting met statuten 
en een redactiereglement. De  meningen van de 
afzonderlijke auteurs geven niet noodzakelijkerwijs 
de mening van de redactie weer. Wij behouden 
ons het recht voor ingezonden mededelingen in te 
korten.

redactieleden
René Arnoldi, Myra Beckers, Natanja den Boeft, 
Ronald Boonstra, Lida Geers, Erik Haan, Kees 
Hoogeveen, Tineke Kalk, Lieneke Koornstra, 
Mark van der Laan, Elly van der Mark, Guus de 
Mol, Lilian van Ooijen, Saskia Ploeg, Winny Ros, 
Simone Slotboom, Cabriëlla Vinke, Fleur Vos, 
Josien Vogelaar, Neeltje Wiedemeijer

contact
Stichting Buurtkrant IJopener
e-mail info@ijopener.nl
website www.ijopener.nl
telefoon 465 0283
iban NL51 INGB 0006 6548 54 

uitgave
drukwerk Rodi Rotatie, Diemen
oplage 23.000 ex.

volgende editie
deadline: 23 september 2016
verspreiding: vanaf 7 oktober 2016

foto voorpagina
Een van de vele reigers die het Flevopark rijk is, 
staat op het hek van de Joodse Begraafplaats. 
Fotograaf: Fleur Vos

advertenties
zie pagina 38 voor informatie over adverteren
e-mail:  adverteren@ijopener.nl
informatie over adverteren: www.ijopener.nl

IJopener gemist?
Kijk op pagina 38 voor adressen waar u een 
exemplaar van de IJopener kunt ophalen (zo lang 
de voorraad strekt).

ADVERTENTIE

2 3IJOPENER - JUNI 2016IJOPENER - JUNI 2016



IJopener zoekt 
acquisiteur m/v

De functie:
•	 je voert acquisitie bij bestaande en nieuwe 

adverteerders
•	 je belt, mailt of bezoekt adverteerders in 

Amsterdam-Oost en omstreken
•	 je deelt zelf je werktijd in

Je beschikt over:
•	 goede communicatieve eigenschappen
•	 goede beheersing van de Nederlandse taal
•	 een zelfstandige werkhouding

De IJopener: 
•	 verschijnt vijfmaal per jaar
•	 wordt huis-aan-huis bezorgd in IJburg, de 

Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied en 
op het Zeeburgereiland

•	 heeft een oplage van 23.000 exemplaren
•	 is grotendeels afhankelijk van advertentie-

inkomsten

Wij bieden:
•	 provisie over verkochte advertenties
•	 ondersteuning waar en wanneer gewenst

Heb je interesse?  
Wil je meer weten?
Bel 06-50 69 25 65 

of mail info@ijopener.nl

Jansen Vintage biedt 10% korting 

op de unieke collectie vintage 

meubels, lampen en servies bij 

besteding vanaf € 50.

www.jansenvintage.nl
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Karateschool Fightin’ Nabil 

geeft drie gratis proeflessen 

Wado-Ryu karate ter waarde 

van €14,63 weg, geschikt 

voor iedereen: van beginner 

tot gevorderde en van jong 

tot oud!

www.fightinnabil.nl

Vanwege een moeilijke jeugd in Engeland 
kwam Zakery naar Nederland. Hij had 
hier niets en begon als dak- en thuisloze. 

Zijn levenservaring kan hij goed gebruiken bij 
zijn huidige werk. Als autodidact leerde hij zich-
zelf van alles aan. Nu heeft hij een leuke baan 
en voor zijn passie-uren een eigen stichting. Hij 
heeft kinderen – van wie één een succesvol dj is 
– en kleinkinderen. Het gaat dus erg goed met 
hem. ‘Maar ik vind het belangrijker dat het goed 
gaat met de gezinnen die ik help’, lacht Zakery.

Samen DOEN
Spirit helpt gezinnen bij het opvoeden. Zakery: 
‘Ik ben vanuit Spirit gedetacheerd naar een mul-
tidisciplinair team van Samen DOEN.’ In zo’n 
team zitten allerlei eerstelijnshulpverleners van 
onder meer MEE (voor mensen met een beper-
king), HVO-Querido, de Geestelijke Gezond-
heidsgroep, Cordaan en Civic. Samen DOEN valt 
onder de gemeente en heeft door de hele stad 
dergelijke teams. Zakery: ‘We bespreken casuïs-
tiek, een mooi woord voor praktijkvoorbeelden, 
en kijken wie wat kan doen. Als het nodig is, wor-
den tweedelijnshulpverleners ingeschakeld.’ De 
teams leveren op die manier altijd maatwerk. 

Amsterdammers kunnen zich bij Samen DOEN 
zelf aanmelden. Hulpverleners kunnen dit ook 
voor hen doen. ‘Maar dat moet altijd in overleg 
met de cliënten’, vertelt Zakery. 

Sonja werkt bij Werk, Participatie en Inkomen 
(WPI), een  gemeentelijke instelling die naar 
Samen DOEN doorverwijst. Ze schuift even aan 
om over de rol van WPI te vertellen. ‘Wij bege-
leiden weliswaar bij werk en inkomen, maar we 
zien en horen vaak meer. Het kan dus zijn dat we 
cliënten adviseren zich aan te melden bij Samen 
DOEN of dat wij dat voor hen doen.’ Maar het is 
ook mogelijk dat een multidisciplinaire aanpak 
niet nodig is en dat één instelling genoeg is. 

Visie
Na het bespreken van de praktijkvoorbeelden, 
wordt het werk verdeeld. Zakery legt veel bezoe-
ken af bij gezinnen met kinderen in de Indische 
Buurt. ‘Maar ook in het Oostelijk Havengebied. 
Probleemsituaties hebben niet altijd recht-

Respect staat voorop

Zakery Beacher is 
jeugd- en gezins-
coach bij Spirit en 
werkt voor Samen 
DOEN. Hij is vooral 
actief in de Indische 
Buurt en het Oostelijk 
Havengebied. Hij ver-
telt de IJopener over 
zijn werk, zijn visie en 
zijn passie-uren.
TEKST: RENÉ ARNOLDI     
FOTO: FLEUR VOS

streeks te maken met inkomen. Denk aan vecht-
scheidingen.’ Zakery gaat naar een toegewezen 
gezin, maakt samen met de betrokkenen een 
plan en bepaalt in overleg wie er nog meer bij 
moeten worden betrokken. ‘Soms is een langdu-
rig traject nodig, maar het kan ook zijn dat af en 
toe een uurtje sjoelen met iemand in het buurt-
huis voldoende is.’ 

Waar moeten de gezinnen, behalve dat ze hulp 
nodig hebben, aan voldoen? ‘Het belangrijkste is 
zelfredzaamheid. Daarmee bedoel ik dat ze zelf 
beslissingen kunnen nemen. Hulpverleners zijn 
adviseurs, de gezinnen hebben de regie. Het is 
immers hún plan dat wordt uitgevoerd.’ Dit past 
goed bij het adagium van Zakery: ‘Respect staat 
voorop. Behandel mensen zoals jijzelf behan-
deld wilt worden. Alleen dan kan de situatie 
worden verbeterd.’

Passie-uren
Samen met collega-hulpverleners Annelisa en 
Elhoussaine heeft Zakery enkele jaren geleden 
in de Indische Buurt StreetsmArt opgericht. 
Dat is een jongerenorganisatie met een laag-

drempelige inloop. ‘We doen onder meer aan 
talent ontwikkeling, opvang van dak- en thuis-
loze jongeren en leerwerktrajecten. We zijn alle-
drie jongerenhulpverleners en hebben allemaal 
een andere specialiteit. Daardoor zijn we heel 
divers. En, héél belangrijk: we willen een huis-
kamer voor de jongeren zijn.’ 

Het is Zakery’s hobby, hij noemt het zijn passie-
uren. ‘Hierdoor kan ik ook mijn werk bij  Spirit en 
Samen DOEN nóg beter doen. Ik kan de kennis 
gebruiken die ik bij StreetsmArt opdoe en ver-
groot zo mijn netwerk.’ 

Een andere passie van Zakery is zingen. Hij 
doet erg bescheiden over zijn nieuwe videoclip 
waarop hij een prachtige ballade zingt. De clip 
is een mini-speelfilm in zwart-wit, een typische 
film noir. Als hulpverlener is Zakery al bekend, 
maar ook van de zanger Zakery, de Eric Clapton 
van de Indische Buurt, zullen we snel horen!  t 

www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/programma-
samen-0/buurtteams/
www.street-smart.nl/

Voor het raam van StreetsmArt. 3e van links: Zakery Beacher

ADVERTENTIE

Kies voor karate, fitness, yoga, een massage, een schoonheidsbehandeling, vintage home shop-
ping of eten wat de pot schaft. Of doe het allemaal! Donateurs krijgen de korting in de vorm 
van zes op naam gestelde kortingscoupons per mail toegestuurd. Met deze coupons kunnen ze 
zich bij de deelnemende bedrijven melden om hun korting te verzilveren.
Maak uw donatie van € 30 over op rekening NL51 INGB 0006 6548 54 t.n.v. Stichting Buurt-
krant IJopener én stuur een mailtje naar info@ijopener.nl

Zes kortingsbonnen t.w.v. ruim € 80  
voor Vrienden van de IJopener

Bij Ellie Loeve Yoga & Massage krijgt u 

een gratis proefles yoga ter waarde van 

€ 10 óf een korting van € 10 op een 

heerlijk ontspannende massage van 60 

minuten (normale prijs: € 55, nu € 45).

www.ellieloeve.nl

Word donateur van IJopener voor € 30 per jaar en u ontvangt 
voor meer dan € 80 aan kortingsbonnen van lokale ondernemers 
cadeau. Zo steunt u de IJopener zonder het te voelen in uw  
portemonnee!

Wado-Ryu karate ter waarde 

voor iedereen: van beginner 

tot gevorderde en van jong 

Helemaal Huid geeft een kor-
ting van € 15 op een behan-
deling naar keuze vanaf € 50 
uit het gehele schoonheidsas-
sortiment, van verwennen tot 
verjongen, het oplossen van 
huidproblemen, laseren of ontharen.

www.helemaalhuid.nl

Fit aan ’t IJ geeft 25 euro korting op een maand 
onbeperkt trainen, zowel fitness als diverse groeps-
lessen waaronder Pilatus, Bodyshape, Hot Cycling, 
TRX, Boks Combat Training en Fatburning Step 
(normale prijs: € 55 per maand, nu € 30).
www.fitaantij.nl

Fit aan ’t IJ geeft 25 euro korting op een maand 
onbeperkt trainen, zowel fitness als diverse groeps-
lessen waaronder Pilatus, Bodyshape, Hot Cycling, 
TRX, Boks Combat Training en Fatburning Step 

Reserveer bij Koffiehuis Java-

Blend Amsterdam voor twee 

personen ‘Eten wat de pot 

schaft’ op de donderdagavond 

en betaal er maar één. 

U krijgt dus één lekkere 

maaltijd, toetje plus een kopje 

koffie, ter waarde van €13,50, 

voor niets.www.javablendamsterdam.nl

K N S M - E I L A N D  &  I J B U R G
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•	 Maak € 30 over op rekening  
NL51 INGB 0006 6548 54 
t.n.v. Stichting Buurtkrant IJopener

•	 Stuur een e-mail naar info@ijopener.nl

•	 Wij sturen de kortingsbonnen per e-mail 
naar u toe
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Sinds 2015 trekt de bouw enorm 
aan. Ook op IJburg barst het van 
de bouwactiviteiten. Bouwkranen 
torenen hoog boven het maaiveld 
uit. Op straten en stoepen ver-
schijnt zo her en der een kleine 
roze cirkel. Wat daar gaat komen? 
Ondergrondse afvalcontainers 
misschien? IJopener ging op 
onderzoek uit.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA 
FOTO’S: PETER SCHEFFER EN LIENEKE KOORNSTRA

‘Net zoals die grote zwarte schijven met 
een witte stip in het midden, zijn 
die kleine roze cirkels meetpunten.’ 

Aan het woord is Jan Henckel, geo-specialist 
Gegevensbeheer Basisinformatie Gemeente 
Amsterdam. ‘Overal worden metingen verricht 
om fysieke objecten in kaart te brengen zoals 
gebouwen, wegen, spoorwegen, lantaarnpalen, 
amsterdammertjes, bomen en groenvoorzie-
ningen. Die zwart-witte pannenkoeken worden 
vliegschijven genoemd. Op kraakheldere dagen, 
als er nog geen bladeren aan de bomen zitten, 
worden vanuit de lucht van het landschap series 
foto’s achter elkaar in stroken gemaakt, waarbij 
die duidelijk zichtbare vliegschijven als oriën-
tatiepunten dienen. Omdat luchtfoto’s minder 
nauwkeurig zijn, doen we daarnaast ook nog 
landmetingen. Om de meetpunten vast te leg-
gen slaan we genummerde spijkers in de grond. 
Meestal lukt het niet om alles in één dag te 
meten. Daarom markeren we die spijkers met 
een roze cirkel, zodat ze de volgende dag weer 
makkelijk zijn terug te vinden. Als de metin-
gen verricht zijn, halen we de spijkers niet weg, 
want die zijn niet meer los te krijgen. De cirkels 
verdwijnen na verloop van tijd vanzelf door de 
regen.’ 

Op de centimeter nauwkeurig
‘Voor de landmetingen maken we gebruik van 
een tachymeter, een duur woord voor zo’n 
meetapparaat op een geel statief. Behalve een 
afstandsmeter zit er ook een theodoliet in, 
waarmee we hoeken en richtingen kunnen 
meten. Nadat de tachymeter de eigen coör-

Meten is weten

dinaten heeft bepaald, 
kan hij digitaal meten in 
drie dimensies en van 
alle objecten in de omge-
ving de coördinaten verstrekken. Landme-
ters hebben ook de beschikking over GPS-
meetapparatuur.  Daarmee kan centimeter- 
nauwkeurigheid gehaald worden. Het voordeel 
van de tachymeter is dat er geen afhankelijkheid 
is van satellieten, zaken als hoge bebouwing en 
elektriciteitsmasten veroorzaken dus geen ruis.

De verkregen gegevens brengen we, na con-
trole, in kaart. Sinds 1 januari 2016 doen we dit 
op een uniforme, gedetailleerde kaart van heel 
Nederland, de zogenaamde BGT (Basisregis-
tratie Grootschalige Topografie). Doordat deze 
kaart in vakjes is opgebouwd in plaats van in 
lijntjes, zijn zaken nóg duidelijker aan te geven. 
Voor diensten die gebruik maken van de BGT 
is dat superhandig. De plantsoenendienst weet 
zo precies waar die omgevallen boom ligt, de 
brandweer welk huis in lichter laaie staat, enzo-
voort. Ook kunnen aan de BGT door andere 
diensten makkelijk gegevens worden gehangen, 
zoals onveiligheid of voorkomende diersoorten. 
Is een omgeving onveilig dan kan je dat bijvoor-
beeld koppelen aan de lichtsterkte van de lan-

taarnpalen of de aanwezigheid van struiken. 
Vervolgens kan je daar weer het beleid op aan-
passen. Ook hier is meten weten.’

Een kruis erdoor
‘Krijgen wij eenmaal van de BAG, de Basisregis-
tratie Adressen & Gebouwen, melding dat iets in 
aanbouw is, dan moeten wij binnen zes maan-
den na aanmelding de metingen doen. Ook 
als een weg verandert, komen wij er met onze 
meetapparatuur aan te pas. Het is niet zo dat 
altijd alles door een landmeter wordt ingeme-
ten. Grote kans dat de onlangs in het Diemer-
park aangelegde parkeerplaatsen op de BGT zijn 
ingetekend aan de hand van luchtfoto’s. In die 
omgeving heeft een speurtocht naar roze cirkels 
dus geen zin, maar op de Paul Haanstrakade zijn 
ze zeer recent nog aangebracht. Er staan zelfs 
twee vlak bij elkaar. Door een van die cirkels is 
een kruis gezet. Waarom? Omdat op die plek 
al eerder door een ons onbekende landmeter 
landmetingen zijn verricht. Voor onze metingen 
bleek dit punt echter ongeschikt.’ t

TEKST: KITTY SAAL 
WIJKVERPLEEGKUNDIGE BIJ AMSTELRING IJBURG

We weten allemaal dat bewegen 
gezond is. Bewegen heeft een posi-
tief effect op onze stemming en op 

ons lichaam. Vooral als het bewegen vrijwillig 
gebeurt en het een genietmoment is, omdat het 
bijvoorbeeld in groepsverband is.

Bewegen is voor mij geen probleem, wijkver-
pleegkundige is een fysiek beroep. Ik geniet van 
mijn werk en dat ik, terwijl ik daarmee bezig 
ben, fiets, sta, loop en buk. Ik zeg vaak dat ik 
daarom niet naar de sportschool hoef.

Huishouden was vroeger ook een fysieke 
bezigheid. Nu we allerlei hulpmiddelen hebben 
om het huishouden te doen, bewegen we min-
der. Sommigen genieten nog van ramen lappen, 
stofzuigen en dweilen, maar velen zitten op de 
bank en kijken tv terwijl de wasmachine draait 
en de vaatwasser aanstaat. 

Op het moment dat we ouder worden en/of last 
krijgen van chronische ziekten en aandoenin-
gen, wordt bewegen een groter probleem. Ook 
in een jonge wijk als IJburg kom ik veel mensen 
tegen die hierdoor thuiszitten. Hoe kun je zo’n 
groep aan het bewegen en de deur uit krijgen? 

Bij de Buurtkamer is een wandelclub: een 
groep vrouwen die iedere woensdagochtend bij 
elkaar komt en dan een rondje IJburg doet. De 
dames wandelen ongeveer een uur en daarna 
wordt er koffiegedronken. Ze lachen, praten en 
bewegen samen. Prachtig! Dit gun ik iedereen, 

I N G E Z O N D E N

ook de mensen die minder goed ter been zijn en 
er toch even uit willen.

Er is nu een initiatief voor een scootmobiel-
wandelclub. Iedere donderdagmiddag rond 13 
uur wordt er verzameld voor de Albert Heijn 
om vandaaruit een rondje te rijden. Dit geeft 
het gevoel van een gezamenlijke wandeling met 
gelijkgestemden. 

Eigenlijk zouden de scootmobielwandelaars 
begeleid moeten worden door een fysiothera-
peut die ook nog wat oefeningen met ze doet om 
meer profijt te hebben van die scootmobielwan-
deling. Zij kunnen dan oefeningen doen om alle 
spieren die nog te gebruiken zijn aan te spannen 
en weer te ontspannen. Dit is niet alleen leuk, 
het houdt ook hart en bloedvaten in conditie, de 
bloeddruk gaat wat omlaag en de longen gaan 
beter werken. Al deze gezondheidsvoordelen 
krijgt men er dan gratis bij.

Ik hoop dat deze scootmobielwandelclub een 
succes wordt en dat meerdere mensen zich aan-
sluiten bij dit initiatief. Het lijkt mij leuk dat er 
straks, net als bij de fridaynight skate, een hele 
stoet van scootmobielen en rolstoelen als een 
lint door IJburg trekt. En daarachter de rollator-
wandelclub.

IJburg in beweging, het maakt niet uit op welke 
manier en met welk hulpmiddel.

Dat zou toch geweldig zijn. t

Wandelen met de scootmobiel

ADVERTENTIES

Hanneke (45 jaar en eenzaam)
Lekker eten en wandelen, daar houdt Hanneke van. Maar vanwege haar 
psychiatrische klachten hee� zij weinig vrienden om zich heen. Hierdoor 
komt zij nauwelijks nog de deur uit. Ze zou het heerlijk vinden om weer 
eens een wandeling te maken of naar een goed restaurant te gaan. 

Ga jij samen met Hanneke op pad?
De Regenboog Groep hee� naast Hanneke nog vele andere kwetsbare 
Amsterdammers die wachten op een maatje of een coach! Word vrijwilliger 
en vecht met ons mee tegen eenzaamheid. Mail naar: 
vrijwilligerswerk@deregenboog.org of meld je aan via www.deregenboog.org

De brandweer weet 
zo precies welk 
huis in lichter  
laaie staat

Uitvaartbegeleiding volledig naar wens
en met veel respect.
Anne-Marie Boogaarts
Telefoon 06 81 81 84 69 (24/7)
Email anne-marie@funeralquest.nl
Adres Bogortuin 93, 1019 PE Amsterdam
Website www.funeralquest.nl

FUNERAL QUEST

6 7IJOPENER - JUNI 2016IJOPENER - JUNI 2016



Parel Voerman, Ruud Fiere, Hugo Niesing, 
René Poortman en Akke Visser, alle vijf 
bewoners van het Borneoeiland, vonden 

het hoog tijd worden dat er iets werd besloten 
over de toekomst van gebouw Oceaan. Niet 
alleen omdat het een stukje geschiedenis ver-
tegenwoordigt, maar ook omdat het eiland wel 
wat reuring kan gebruiken. In tegenstelling tot 
de andere eilanden van het Oostelijk Havenge-

mers geen genoegen mee. Ruud Fiere: ‘Na een 
artikel in het Parool kregen we wel een gesprek 
met de Key, maar verder kwamen we niet. We 
hebben heel lang moeten onderhandelen voor 
we het plan konden concretiseren. Via Facebook 
en nog meer buurtborrels hebben we voor dit 
plan veel sympathie weten te krijgen. Omdat 
andere horecaondernemers hun handen ervan 
aftrokken, kregen we uiteindelijk het voordeel 
van de twijfel. We kregen in november de sleu-
tel.’

De verbouwing
Eenmaal binnen bleek dat het gebouw volko-
men ontmanteld en vuil was achtergelaten. 
Langzaam maar zeker herrijst een feniks uit de 
as. Als je in de ruimte rondkijkt, zie je al een zit-
hoek, een bar – waarvan het espresso-apparaat 
nog niet functioneert – en tafels en stoelen. Aan 
de vloer wordt nog gewerkt. Onlangs is er een 
compleet nieuwe afzuiginstallatie geïnstalleerd. 

Voor de aanschaf van apparatuur en de huur 
van het pand is geld nodig. Waar komt dat van-
daan? Er is met een crowdfundingactie binnen 
zes weken maar liefst € 13.965 opgehaald, meer 
dan waarop was ingezet. Er is ook een tientjes-
actie: voor een tientje per maand adopteer je 
één vierkante meter van het gebouw. Inmiddels 
hebben zich al honderd mensen aangemeld. 

Gebouw Oceaan is een histo-
risch pand uit 1951. Het is het 
voormalige havenkantoor van 
de Nederlandsche Stoomvaart 
Maatschappij Oceaan (NSMO). 
Dit is het enige gebouw op het 
Borneo-eiland dat herinnert aan 
de havenactiviteiten van de jaren 
zeventig. Ruim vier jaar gebeurde 
er niets. Daar komt nu verande-
ring in.
TEKST: LIDA GEERS 
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN EN LIDA GEERS

Oceaan opent officieel de deuren

Hun portretten hangen in de Wall of Fame. Als 
beloning krijgen tientjesleden het eerste drankje 
gratis bij een bezoek aan Oceaan. 

Het is de bedoeling dat de inrichting een beetje 
de uitstraling van een strandtent krijgt. Iedereen 
die rieten strandstoelen of andere zaken die aan 
strand relateren, heeft en wil afstaan, is welkom.

Echte buurtplek
Het plan is om er een echte horecagelegenheid 
van te maken, waar iedere dag gezonde daghap-
pen worden geserveerd. Er zullen biologische 
producten worden gebruikt en er wordt zelfs 
aan gedacht de drijvende tuinen van Robert 

Jasper Grootveld als moestuin in te richten, 
waarop vrijwilligers aan de slag kunnen. De pro-
ducten kunnen dan in Oceaan worden gebruikt. 
In de eerste plaats om mensen met natuurlijke 
voeding in aanraking te brengen, maar ook om 
ze te leren hoe alles groeit en bloeit en wat daar-
bij komt kijken. 

Oceaan wordt gerund door Parel en René, die 
op dit moment iedere woensdag een buurtdiner 
hebben op hun boot, ‘de Vlieland’. 

Er is al een kok voor Oceaan gevonden, maar 
het is volgens de organisatie zomaar denkbaar 
dat er ook gastkoks aan het werk gaan. Op dit 
moment is vrijdags na 17 uur de borrel. In de 

In juni start de online biologische 
buurmarkt Locafora een Afhaal-
punt in restaurant Oceaan. Loca-
fora is een platform voor lokaal, 
biologisch voedsel. Eigenlijk een 
ouderwetse zaterdagse buurt-
markt, maar dan in een moderne 
online variant.
TEKST: SIMONE SLOTBOOM 
FOTO’S: DICK BOSCHLOO EN STICHTING  
BIOLOGISCH GOED VAN EIGEN ERF 

A l eerder lan-
ceerde Loca-
fora met suc-

ces een Afhaalpunt 
op de Kadijken en 
nu volgt het Borneo-
eiland. Initiatief-
nemer Iris van de 
Graaf vindt de rol van 

toekomst zal het res-
taurant dagelijks 
geopend zijn, op de 
maandag na. De echte 
opening staat gepland 
op 25 juni. Nu wordt 
er proefgedraaid en 
komen er iedere vrij-
dag gemiddeld vijftig 

mensen een borrel drinken. Verwacht wordt 
dat het een echte buurtontmoetingsplek wordt. 
Het moet een verbindende factor worden in 
de wijk, waar de mensen elkaar ontmoeten en 
ook op straat zullen herkennen. Er komen ook 
werkplekken waar flexwerkers overdag met hun 
laptop terecht kunnen. Verder zullen er allerlei 
leuke evenementen worden georganiseerd, ook 
voor jongeren. Van exposities tot gezellige buur-
tavonden. t

www.facebook.com/openoceaan
info@oceaan.amsterdam
www.oceaan.amsterdam

Locafora in Oceaan
supermarkten op ons bord veel te groot. Loca-
fora is een schakel tussen consument, boeren 
en lokale producenten. Een marktplaats voor 
gezonde verse voeding. Biologische producten 
zijn direct te bestellen met één klik op de knop 
en af te halen in de buurt. De aanbieders van 
producten op de website huren als het ware een 
virtueel kraampje en bepalen zelf hun prijs. Op 
dinsdag bestellen en betalen, betekent op zater-
dag afhalen. De website biedt een ruime keuze 
aan brood, beleg, vlees, vis, zuivel en groente.

Door deze formule verdient de boer meer en 
is de consument vaak voordeliger uit. Ook zijn 
de producten supervers, want er wordt geoogst 
op bestelling. Dit betekent ook minder restafval, 
wat weer ten goede komt aan het milieu. Daar-
naast zijn door deze manier van werken ook bij-
zondere, gevoelige producten verkrijgbaar zoals 
raapsteeltjes en rabarber. Deze zijn vaak niet in 
de supermarkt te vinden omdat ze niet lang in 
het schap kunnen liggen.

Iris roemt ook de smaak van de producten. De 
biologische rucola bijvoorbeeld is niet alleen 
kakelvers maar ook veel lekkerder dan die uit 
grootwinkelbedrijven. En Iris weet waarover ze 
het heeft. Ze werkt al vijftien jaar voor Stichting 

Biologisch Goed Van Eigen Erf met lokale boe-
ren die rechtsreeks aan de consument verkopen. 
Ze ondersteunt hen met promotiecampagnes 
en de ontwikkeling van nieuwe afzetkanalen.

Locafora is daar één van en Iris en haar zaken-
partner Jan Belon fungeren louter als een soort 
marktmeester die bepaalt wie welk kraampje in 
welke buurt krijgt. Het concept van Iris en Jan 
brengt de bewoners van het Oostelijk Haven-
gebied en omstreken op een vernieuwende 
manier terug in de tijd, de tijd waarin de boeren 
hun gezonde oogst zelf verkochten op de markt, 
zonder tussenkomst van derden. 

www.locafora.nl/amsterdamborneokade

bied is hier helemaal geen horeca gevestigd voor 
buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. Nadat 
de NSMO het gebouw had verlaten, woonde en 
werkte Robert Jasper Grootveld er. Hij maakte 
hier onder andere zijn drijvende tuinen, die nog 
steeds in de buurt te zien zijn. Na zijn vertrek 
werd het een restaurant. De laatste huurder is 
met schulden vertrokken en heeft een gestript 
gebouw achtergelaten. Inmiddels is er vier jaar 
niets meer gebeurd. Te lang vond de actiegroep.

Stichting opgericht
Hugo Niesing bracht de groep met elkaar in 
contact en gezamenlijk is een plan van actie 
uitgewerkt. De één vond dat de saamhorigheid 
in de buurt een belangrijk uitgangspunt was, 
de ander dat het perspectief bood voor een 
nieuwe horecaonderneming, maar nu in dienst 
van de buurt. Er werd een voorzichtige start 
gemaakt met een buurtborrel voor de deur van 
het gebouw. Dat was op 21 maart 2015. Er kwa-
men tweehonderd mensen. Er werd besproken 
wat de mogelijkheden zijn en gepeild of daar 
interesse voor is. Ideeën werden verzameld, een 
plan geschreven en besloten Stichting Oceaan 
op te richten. Men zocht contact met de eige-
naar van het gebouw, woonstichting de Key. 
Deze wilde in eerste instantie niets weten van 
een buurtinitiatief. Daar namen de initiatiefne-

Parel Voerman en René 
Poortman gaan het nieuwe 
restaurant in Oceaan 
runnen
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We lopen een rondje door het Flevo-
park: Gina en Rens van de vereniging 
Vrienden van het Flevopark, hond 

Mikkie en ik. Rens en Gina zitten in de werk-
groep voor het jubilieumfeest. Ze organiseren 
het feest in samenwerking met de stichting Het 
Park, van de bewoners van de vissershuisjes. Via 
het bospaadje langs de Joodse Begraafplaats 
wandelen we langs de vijver en vandaar naar de 
mammoetboom. 

Mammoetboom? Rens: ‘Ja, dat is de sequoia.’ 
Het blijkt te gaan om een nog niet zo heel grote 
boom, die in het kleine grasveldje tussen de 
grote ligweide en de oever van ’t Nieuwe Diep 
staat. ‘Een boom die heel groot en wel duizend 
jaar oud kan worden’, licht Rens toe. Dat blijkt te 
komen door de zachte bast. Voor Rens staat de 
boom symbool voor de gewenste duurzaamheid 
van het park. 

Akoestisch feest
Gina: ‘De mammoetboom wordt de uitvalsbasis 
voor het feest. Hier komt in elk geval de infor-
matiemarkt en een debat over de toekomst van 
het park. De hoofdactiviteiten vinden plaats 
rondom de sequoia. Er is ook een picknick. Daar-
voor moet je het eten wel zelf meenemen.’ Ieder-
een kan, in overleg met de werkgroep, zijn eigen 
activiteiten organiseren. Het moet gaan om rus-
tige activiteiten met bij voorkeur niet-versterkte 
muziek. Het park is het podium en de vereniging 
wil daar zorgvuldig mee omgaan.  

85 jaar 
Flevopark
20 september is de verjaardag van het 
Flevopark:  het park wordt 85 jaar. Dat 
moet worden gevierd. Daarom wordt 
er een feest georganiseerd door de 
Vereniging Vrienden van het Flevopark. 
Het jubileum vindt plaats in het 
weekend van zaterdag 17 en zondag 
18 september.

‘We zijn nu bezig met het benaderen van het 
instituut voor natuureducatie en duurzaam-
heid (IVN) voor wandelingen door het park, en 
met Oost-Indisch Groen. Er komen activiteiten 
als zingen, dansen, yoga en mindfulness. Verder 
komt er in elk geval een nachtvlinderobserveer-
avond in de vissershuisjes. Met het feest wil de 
vereniging laten zien hoe leuk het park is.’ 

De bedoeling van de jubileumviering is om op 
een kleinschalige manier de natuurwaarde van 
het park te bevestigen.

Omdat het pannenkoekenhuisje nog steeds 
dicht is, strijken we neer naast de speeltuin. We 
worden haast aangevallen door een vlaamse 
gaai, die rakelings langs onze hoofden scheert. 
Rens: ‘Het wordt steeds drukker in Amsterdam 
en dat is ook te merken in het Flevopark.’ Gina 
voegt eraan toe dat er meer mensen komen, 
zowel van de camping als van het Science Park. 
Daar is op zich niets op tegen, maar de functie 
van het park als rustige groene plek komt zo wel 
onder druk te staan. 

 Handhaving
Rens: ‘We zijn helemaal niet tegen festiviteiten 
in het park, alleen moet het wel bij het karakter 
van het park passen. We zijn bijvoorbeeld tegen 
grootschalige festivals en versterkte muziek. 
Dan kun je nog 1001 activiteiten organiseren. 
Als je dat als beleid hebt, is het ook duidelijk 
voor de handhaving. Het park is voor iedereen 
maar niet om de grond aan te stampen.’

Rens en Gina merken op dat je steeds vaker 
grote groepen in het park ziet. Zo was er met 
Pinksteren een particulier feest met meer dan 

honderd mensen, en die namen een genera-
tor mee. Rens: ‘We zien dus nu dat op mooie 
dagen mensen in groepen van honderd komen 
en gewoon de auto in het park parkeren. Dat 
zou niet moeten kunnen. Dat betekent dat de 
paaltjes, die er vroeger ook stonden, weer terug 
moeten. Zodat het duidelijk is dat de ontheffing 
alleen is voor de mensen die in het park wonen.’ 
Dat vraagt natuurlijk wel om handhaving, vin-
den ze. Waar zijn de parkwachters gebleven? t

www.facebook.com/VriendenVanHetFlevopark
www.flevopark.nl

De Vereniging Vrienden van het Flevopark bestaat 
sinds 2014 en zet zich in voor een natuurlijk 
Flevo park. De Vereniging heeft op dit moment 
160 betalende leden. Voorzitter is Goos van der 
Sijde. De kerngroep bestaat uit zes personen. 
Daarnaast zijn er veel belangstellenden via Face-
book. De Vereniging roept buurtbewoners op 
hun ideeën voor het vieren van het jubileum te 
sturen naar de coördinator van de werkgroep:  
laurensvdlinden@gmail.com

Zonder versterkte muziek 
kun je nog 1001 activiteiten 
organiseren

TEKST: SASKIA PLOEG 
FOTO: FLEUR VOS
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wijk te herkennen zijn. ‘De studentenkoopwo-
ningen worden in juni allemaal in één keer vrij-
gegeven. Dat is bijzonder, de wijk krijgt er dan 
van de ene op de andere dag een groot aantal 
bewoners bij.’

Silo’s
Ik werk mijn fiets door de zanderige paden en 
beland bij de drie silo’s. Deze waren, vanaf de 
IJburglaan en de S116 gezien, een tijdlang in 
het oog springende gebouwen. Nu ze omringd 
raken door nieuwbouw, zijn ze niet langer een 
directe eyecatcher. Maar van dichtbij maken de 
drieëntwintig meter hoge kolossen nog steeds 
een enorme indruk. De silo’s zijn restanten van 
de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam 
Oost. Ze hebben een historisch karakter en zul-

I N G E Z O N D E N

Zeeburgereiland komt tot leven
De ontwikkeling van Zeeburger-
eiland heeft door de economische 
crisis even stilgestaan. Nu de 
economie weer aantrekt, wordt 
er hard gewerkt om de geplande 
woningen te realiseren. 
TEKST: CHANTAL VAN MIERLO 
FOTO’S: ALBERT OOSSOREN

ADVERTENTIE

Een nieuwe stadswijk komt tot leven. Het 
Zeeburgereiland krijgt het karakter van 
een modern en levendig stukje Amster-

dam met een hoog wooncomfort en ruimte voor 
eigen initiatief. Daarbij heeft het grote ambities 
op het gebied van energie-efficiëntie en burger-
participatie. Naast woningen komen er bedrij-
ven, winkels en veel voorzieningen. De buurt 
wordt speels ingedeeld. Kortom, een buurt die 
geschikt is voor ‘the next generation’. 

Het RI-Oostgebied is het gedeelte dat als eerste 
bebouwd wordt. Tijd om er een kijkje te nemen.
Het IJburgcollege II, de Montessoribasisschool 
en een kinderdagopvang zijn er inmiddels 
gevestigd. De eerste grote gebouwen herrijzen, 
een aantal herenhuizen is al bewoond en er ligt 
een voetbalveld. Verder is het terrein nog braak-
liggend. Shovels en werkbusjes rijden af en aan. 
Een groepje kinderen speelt op de bouwplaats, 
terwijl hun moeders vanuit hun tuinen toezicht 
houden.

Ik ontmoet Albert Oossoren (32), hij is DLP’er, 
deskundige leidinggevende projecten. Hij is in 
voor een praatje. Albert draagt zorg voor het uit-
graven van een parkeergarage. Het project moet 
over een half jaar gerealiseerd zijn. Een pomp-
systeem loost momenteel grondwater uit de 
bouwput naar de sloot langs de Zuiderzeeweg. 
Er wordt ook op arseen gemonsterd. Vooralsnog 
is het grondwater schoon bevonden en verloopt 
het project voorspoedig. 

Op mijn vraag hoe de ontwikkeling van het RI-
Oostgebied er nu voor staat, antwoordt Albert 
dat alle bouwprojecten snel vorderen. ‘Er zijn 
veel bouwbedrijven op de bouwplaats aanwe-
zig. Het is een kwestie van alles omhoogtrekken.’ 
Volgens hem zullen er in de komende periode 
veel gebouwen en woningen worden opgeleverd 
en zal binnen de kortste keren een heuse stads-

idee dat past in de visie van Eric van den Burg, 
wethouder van Ruimtelijke Ordening, die zegt 
dat het Zeeburgereiland zo wordt ingericht dat 
het uitnodigt tot bewegen en tot onderling soci-
aal contact. 

Verbindende functie
Het wordt mij nu ook duidelijk hoeveel ver-
bindende functies het Zeeburgereiland heeft. 
Allereerst tussen het Oostelijk Havengebied en 
IJburg. Vaar- en fietsroutes vanaf het IJ, Water-
land en Diemerdijk komen bij het Zeeburger-
eiland bijeen. En de Schellingwouderbrug, de 
Amsterdamsebrug, de Enneüs Heermabrug en 
de Piet Heintunnel zijn directe uitvalswegen. 

Als je daarnaast denkbeeldig van de Hout-
havens tot IJburg fietst, dan besef je dat het 
Zeeburgereiland een rijke aanvulling van deze 
Amsterdamse rand zal zijn. Ja, deze oppervlakte 
heeft absoluut potentie om wonen, werken, cul-
tuur en sport bijeen te brengen. En om veel acti-
viteiten naar zich toe te trekken. Ik pak mijn fiets 
bij de hand en ik rijd met de wind in de rug over 
de Amsterdamsebrug naar huis. Wéér beseffend 
dat ik in een omgeving woon, die zich geweldig 
doorontwikkelt. t

HOE STAAT HET RI-OOSTGEBIED ERVOOR?
•	 er is een voetbalveld aangelegd 
•	 een aantal individuele zelfbouwkavels aan het 

Binnen-IJ wordt al bewoond
•	 de Montessorischool en het kinderdagverblijf 

zijn in gebruik
•	 de appartementen voor conservatorium-

studenten zijn bewoond
•	 de groene boulevard langs het Buiten-IJ is 

zo goed als gereed en de contouren van het 
sportpark worden zichtbaar 

•	 een tijdelijk containergebouw van het IJburg 
College is voorlopig op het sportpark gezet

•	 de gezinswoningen om het sportpark heen 
zijn in ontwikkeling

•	 de plannen voor de klimsilo worden momen-
teel uitgewerkt

•	 restaurant/bruine kroeg Magnetico heeft in de 
rode loods de deuren geopend

•	 de 364 studentenwoningen in de smiley en 
het Nautilusgebouw worden rond juni opge-
leverd

DE ZES DEELGEBIEDEN 
Het RI-Oostgebied is een van de zes deelgebie-
den van Zeeburgereiland. De andere deelgebie-
den zijn de Sluisbuurt, de Baaibuurten (Oost en 
West), de bedrijvenstrook en de Oostpunt. In 
deze gebieden is zowel op korte als op langere 
termijn verdere bouw van de stadswijk gepland.
Het RI-Oostgebied is het centrale gedeelte van 
het Zeeburgereiland. Het is vernoemd naar de rio-
leringsinstallaties die zich hier vroeger bevonden. 
Je passeert dat als je uit de Piet Heintunnel naar 
ringweg A10 rijdt. 
De Sluisbuurt is het gebied tussen de Piet Hein-
tunnel, de Zuiderzeeweg en de Zuider IJdijken. 
Het is momenteel nog een zandterrein. Het is 
beschikbaar gesteld voor landzeilen. In 2018 zal 
er gestart worden met de bouw van drieduizend 
woningen plus commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen. 
De Baaibuurt West en Oost zijn gelegen naast 
tramlijn 26 en zijn momenteel voor tijdelijke stu-
dentenhuisvesting. 
Aan de oostkant van Zeeburgereiland bevindt 
zich de zogenaamde Oostpunt. Deze regio wordt 
vooralsnog niet ontwikkeld naar woongebied. 
Het terrein blijft beschikbaar voor tijdelijke initia-
tieven, zoals het jaarlijkse Magneetfestival.

TIJDLIJN VAN HET ZEEBURGEREILAND
•	 het terrein van Zeeburgereiland was rond 1890 

een depot voor bagger uit de vaargeul naar de 
Oranjesluizen en het OHG

•	 rond 1910 was het in gebruik als militair ter-
rein met schietbanen en met een landingsbaan 
voor watervliegtuigen

•	 in 1940 werd het terrein door de Duitsers over-
genomen en uitgebouwd tot een basis met 
bunkers, munitieopslagplaatsen 

•	 na de oorlog werd het gebied gebruikt als 
oefengebied voor dienstplichtigen

•	 in 1957 werd Zeeburgereiland door de bouw 
van de Amsterdamsebrug en de Schellingwou-
derbrug goed bereikbaar

•	 begin jaren zeventig werden de meeste mili 

 
taire gebouwen gesloopt en nam de Riool-
waterzuivering Oost het eiland in gebruik

•	 in 1982 werd de rioolwaterzuiveringsinrichting 
Oost naar het eiland verplaatst

•	 door de bouw van een nieuwe rioolwaterzui-
veringsinstallatie in het Westelijk Havenge-
bied, kwam het Zeeburgereiland in 2006 voor 
bewoning beschikbaar 

•	 in 2005 ging tramlijn 26 rijden, in eerste 
instantie met één halte op het Zeeburgereiland 
ter hoogte van de Zuiderzeeweg

•	 in september 2014 werd de eerste paal van de 
nieuwe woonwijk de grond in geslagen 

•	 vorig jaar werd de halte Bob Haarmslaan aan 
de route van lijn 26 toegevoegd 

WEETJES
•	 heel Zeeburgereiland meet een totale opper-

vlakte van honderd hectare
•	 het Zeeburgereiland gaat ruimte bieden voor 

meer dan vijfduizend woningen aan meer dan 
tienduizend inwoners

•	 vaar- en fietsroutes vanaf het IJ, Waterland 
en Diemerdijk komen bij het Zeeburgereiland 
bijeen 

•	 de Schellingwouderbrug, de Amsterdamse  

 
Brug, de Enneüs Heermabrug en de Piet Hein-
tunnel zijn de slagaders van het gebied

•	 rond het hele Zeeburgereiland ligt een dijk, 
deze wordt groen ingericht en voorzien van 
een fiets- en voetpad

•	 het is de bedoeling dat het sportpark deels 
openbaar wordt, eén van de velden is beschik-
baar voor de buurt als de sportvereniging het 
terrein niet nodig heeft 

INRICHTING
•	 Het RI-O gebied zal speels en gevarieerd wor-

den ingericht. Rondom het groene hart komen 
gestapelde gezinswoningen en aan de bui-
tenring van de wijk zal een aantal opvallende 
gebouwen verrijzen. De Akropolistoren, op de 
noordpunt, direct onder de Schellingwouder-
brug krijgt 55+ bewoners.

•	 Tussen de IJburglaan/ S116 en de drie silo’s is 
de bouw van Nautilus gaande. Het gebouw 
voorziet in woon-/werkwoningen. Deze 
woningen zijn naar de wensen van de toe-
komstige bewoner afgewerkt. Kunstenaars en 
zzp’ers zullen zich hier huisvesten. 

•	 Langs de IJburglaan/ S116 staat het Smiley-
gebouw. De woningen voldoen aan alle eisen 
van de hedendaagse studenten met onder 
andere razendsnel internet en gemeenschap-
pelijke buitenruimten. 

•	 De Montessorischool Zeeburgereiland gaat 
samen met opvangorganisatie SKON een 
Integraal Kind Centrum (IKC) vormen. Dat 
betekent dat er een flexibele dagopvang voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar is bewerkstelligd. 

•	 Er wordt onderzocht of de drie silo’s als klim-
hal kunnen worden ingericht.

•	 Voetbalvereniging Zeeburgia zal er zich vesti-
gen en krijgt drie voetbalvelden.

waarop nog niet te vertoeven valt, zal over een 
aantal maanden een hoop bedrijvigheid plaats-
vinden.

Oostpunt
Ik beland op het Oostpunt, letterlijk het meest 
oostelijke punt van Zeeburgereiland. Dit terrein 
heeft nog geen bestemmingsplan. Daarom krij-
gen tijdelijke initiatieven, zoals het Magneetfes-
tival, hier zolang de ruimte. Onder mij gaat de 
A10 de tunnel in. Als ik vanaf de Oostpunt zo om 
me heenkijk, besef ik dat het Zeeburgereiland 
zich behoorlijk uitstrekt. De driehoek is goed 
herkenbaar; vanaf hier in westelijke richting tot 
aan het Kriterion tankstation, bij de afslag naar 
de A10 en in oostelijke richting tot aan de Oran-
jesluizen. Terwijl ik de Oostpunt verken, krijg ik 
een ingeving. Althans, het lijkt me een mooie 
bestemming voor dit deelgebied: een boulevard 
zoals is ontwikkeld bij de nieuwe Amsterdamse 
wijk het Amstelkwartier. Of een kade zoals de 
Veemkade van ons Oostelijk Havengebied. Met 
ruimte voor krantenkiosken, ijskramen, friet-
tenten, een tapasrestaurant, een kippentent of 
een steakhouse. Dat zou een geweldig welkom 
Amsterdam inwaarts zijn. Het is in elk geval een 

len het beeldmerk van Zeeburgereiland worden. 
De zandbak rondom de silo’s zal over enige tijd 
veranderd zijn in groene grasvelden, bedoeld 
voor de voetbalvereniging Zeeburgia en voor 
allerlei activiteiten. Op dit zanderige terrein, 

A Sluisbuurt
B RI-Oostgebied
C Bedrijvenstrook

D Oostpunt 
E Baaibuurt-West
F Baaibuurt-Oost
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Bar Joost  
Molukkenstraat 33 
Op 12 juni 2012 opende buurtcafé Joost zijn 
deuren. Sindsdien heeft zelfklussende eigenaar 
Bas niet stilgezeten. De drietallige tap is recent 
vervangen door een negentellende tap en de zit-
plekken buiten tegen het raam zijn vervangen 
door houten bankjes en een glazen omheining, 
waar meer mensen van kunnen genieten. 

‘Café Joost is een typisch biercafé’, vertelt bar-
man Jelle, ‘we hebben alleen maar Amsterdams 
speciaalbier. Op één biersoort na: Wispe, uit 
Weesp, maar dat is ook nog in de buurt.’ 

Bij Joost kun je eenvoudige hapjes krijgen zoals 
worst en kaas. In de middag willen ze wel een 
tosti voor je maken. Jelle: ‘Op vrijdagmiddag 
hebben we gehaktballen van de overkant (slage-
rij Bartels), sommige mensen komen er speciaal 
voor langs.’ 

Buurtbewoner Wouter komt graag in Joost: ‘Het 
is in de buurt, fleurt onze hoek van de Indische 
Buurt op. Hip, voor jong en oud. Gezellig. Huis-
kamer. Speciaalbier.’ Buurtbewoner Laurens 
beaamt dit: ‘Lekker bier, van kleine lokale brou-
werijen. Bas is een gouden gast en staat altijd 
open voor muzikanten die iets willen organise-
ren. Joost is de verlenging van je woonkamer.’ 

Op 4 juni viert Joost zijn tweejarig bestaan met 
een feestje én hun eigen gebrouwen biertje: De 
Sjaak, vernoemd naar de opa van de eigenaar.  

Best verkocht: Bruut bier en Two Chefs. 
Publiek: tussen de 25 en 35 jaar gemiddeld 
Drukste avonden: donderdag en vrijdag

Rum Barrel, caribbean bar 
Javastraat 143
Als eerste rumbar van Nederland met meer 
dan honderd rumsoorten, doet Rum Barrel iets 
gewaagds. En dat heeft Nederland nodig, vindt 
eigenaar Erik die zelf een groot rumliefhebber 
is en het aanbod van de gemiddelde bar als te 
bescheiden ervaart: ‘Er is een rum voor ieder-
een. Omdat er zoveel verschillende stijlen zijn.’ 
Rum Barrel richt zich op cocktails, rum en com-
fortfood. Daarnaast verkopen ze sigaren, cho-
colade en koffie uit de Caraïben. Het eten wordt 
er vers gemaakt en heeft volgens Erik vooral een 
‘Hawaï-swing’.   

Best verkocht: Havana-rum (in cocktails) 
Publiek: cocktail- en rumfanaten 
Drukste dagen: vrijdag en zaterdag  

De jonge admiraal  
Javastraat 149HS 
De jonge admiraal is een café waarbij duur-
zaamheid centraal staat. Meubels van de kring-
loop, bio-bier en melk van de lokale zorgboer-
derij. ‘Alleen de koffie is niet biologisch,’ vertelt 
eigenaar Danny de Jong, ‘omdat dit ten koste 
gaat van de smaak.’  

Best verkocht: cappuccino 
Publiek: studenten, starters, hipsters 
Drukste dagen: weekend

The Walter Woodbury Bar 
Javastraat 42 
Walter Woodbury was een pionier die in Neder-
lands-Indië het eiland Java als een van de eer-
sten fotografeerde. Daarom is dit café in een 
prachtige koloniale stijl ingericht. ‘De lijstjes die 
we hebben opgehangen uit die tijd zijn bijna 
allemaal gejat,’ vertelt barvrouw Sara terwijl ze 
wijst op de zwart-wit foto’s aan de muur. 

Walter Woodbury’s valt op door zijn uitge-
breide menukaart met daarop gerechten uit ver-
schillende landen en een groot assortiment gin-
tonics. Het is het favoriete café van buurtbewo-
ner Peter: ‘Topsfeer, goed personeel dat plezier 
heeft in hun werk, goed eten, goede prijs, goed 
bier, top gin-tonics. Hun hamburger is de bom!’

Best verkocht: de Woody-burger 
Publiek: gemêleerd 
Drukste dag: vrijdagavond  

Bar Basquiat  
Javastraat 88-90 
De relatief nieuwe Bar Basquiat wordt sinds de 
opening afgelopen december druk bezocht. Het 
pand waarin voorheen een supermarkt geves-
tigd was, is in de stijl van de in de jaren tachtig 
bekende kunstenaar Jean-Michel Basquiat inge-
richt en geeft met de roze lederen banken een 
Amerikaanse indruk. Op het grote terras kun je 
op alle dagdelen zon pakken. 

Naast een uitgebreide bier- en cocktailkaart 
serveert Basquiat streetfood. Achter de bar prijkt 
een draaiende slush puppie machine: ‘Komt uit 

Twente,’ legt barman Teun uit, ‘we hebben de 
varianten rosé en radler, en ja er zit alcohol in.’ 

De toiletten zijn verstopt in de muur, wie voor 
het eerst komt moet even zoeken. Buurtbewo-
ner Yaron: ‘Bar Basquiat is mijn favoriete bar, de 
zoete aardappelfriet is er geweldig.’   

Best verkocht: IJwit 
Publiek: mix van iedereen die in de buurt woont  
Drukste avond: vrijdagavond 

Hartje Oost  
Javastraat 23  
Een klein terras van amper zes tafeltjes en een 
serre aan het eind van de zaak waar zich een 

Wat drinken? Een 
cocktail met rum, 
Twentse slush puppie 
met alcohol of een 
vrijdagmiddagborrel 
met gehaktballen: je 
kunt kiezen wat je 
wilt in de Indische 
Buurt. Een overzicht 
van de leukste cafés.   
TEKST: LILIAN VAN OOIJEN     
FOTO’S: FLEUR VOS

Nooit meer een saaie vrijdagavond
vrouwenkledingwinkel bevindt, maakt Hartje 
Oost tot een bijzondere plek. Buurtbewoner 
Sanne: ‘Ik ben fan. Leuke combi van een lunch- 
en koffietentje en fijne merken voor een sneaky 
shoppingsession.’ 

Eigenaresse Eline selecteert specifieke kleding 
met een verhaal, veelal vintage. Ze serveren vers 
sap in de soorten rood, oranje en groen, met 
daarin de groente en fruit van het seizoen. De 
superfoodbar is vegan en ook verkopen ze sui-
kervrij bananenbread.   

Best verkocht: cappuccino 
Publiek: stoere vrouwen tussen de 25 en 60 jaar, 
tweeverdieners, zelfstandigen, creatieven
Drukste dag: zaterdag

Bar BasquiatBar Joost

Hartje Oost

Ouderen met dementie die  
thuis wonen, kunnen ook  
tijdelijk terecht in het Flevohuis:
• om de partner te ontlasten
• als de mantelzorg even wegvalt
• ter overbrugging tot verhuizing

Meer weten? 020 592 54 20 

Logeren in 
het Flevohuis

www.zgao.nl

• Elke dag lessen
• Gecertificeerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

KNSM-laan 303 .  iyengaryogazeeburg.nl
bel voor proefles: 06 - 2547 1615

ADVERTENTIES
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Nalatenschappen

Steeds meer mensen nemen goede 
doelen op in hun testament

Contact via notarissen en private 
bankers

Doe het zelf!

 9 100% Pijnloos Permanent Ontharen

 9 NIEUW: Soprano Ice Laser

 9 Alle huidskleuren

 9 Gewoon in de zon

 9 10.000+ Behandelingen 

 9 Voor M / V

 9 HBO-gediplomeerde Huidtherapeuten

 9 Gecontracteerd door Zorgverzekeraars 

Dé Ontharings Experts  
van Amsterdam

Boek nú gratis proefbehandeling op  
helemaalhuid.nl

Jaap Speyerstraat 2 | Amsterdam 
020 737 1423

Vermogensfondsen

Financiering van projecten 
die passen bij de doelstelling

Er gaat tijd zitten in de 
voorbereiding zoals het schrijven van 
een projectplan en het indienen van 

de aanvraag

Laat zien wat je doet: maak 
een mooi rapport met 
foto’s van je project!

Evenementen en acties

Eenmalig of bijvoorbeeld jaarlijks

Levert goodwill en publiciteit op

Je kunt samenwerken met 
andere organisaties/bedrijven

Verkoop van artikelen

Op vlooienmarkten of tijdens 
evenementen

Via je website / webshop

Steeds meer mensen nemen goede 
doelen op in hun testament

Verkoop van artikelen

Op vlooienmarkten of tijdens 

Crowdfunding

Voor acties met een beperkte 
looptijd kun je gebruikmaken 

van crowdfunding websites, zoals:

www.voorjebuurt.nl 
www.fondsvooroost.nl 
www.lokalefondsen.nl 

www.kennisbankfilantropie.nl 
www.fondsenzoeken.nl

Levert goodwill en publiciteit op

Je kunt samenwerken met 
andere organisaties/bedrijven

Sponsoring door  
bedrijfsleven

In ruil voor tegenprestatie (bijv. 
logo vermelding, advertenties)

Ook sponsoring in natura  
(materialen, diensten)

Let ook op sponsoracties van 
je bank

Donaties van  
particulieren

Eenmalige donaties

Vrienden / leden / abonnees

Vaste bijdrage per maand  
of per jaar 

Eenmalige donaties

Ieder 
bedrag 
is wel-
kom!

Evenementen en acties

Eenmalig of bijvoorbeeld jaarlijks

Mensen 
vinden 

het leuk om 
aan een crowd-

fundactie mee te 
doen en het 
resultaat te 

volgen

Verkoop van artikelen

Op vlooienmarkten of tijdens 

Leuke 
manier 

om betrok-
ken mensen 

te ont-
moeten

Sponsoring door 

In ruil voor tegenprestatie (bijv. 
vermelding, advertenties)

Ga op 
zoek naar 

bedrijven in 
de buurt die 
jouw organi-
satie willen 

steunen

van crowdfunding websites, zoals:

Vraag de 
ANBI-status 
aan! Je kunt 

dan inkomsten 
uit nalatenschap-

pen belasting-
vrij ontvan-

gen

Evenementen en acties

Eenmalig of bijvoorbeeld jaarlijks

Levert goodwill en publiciteit op

Ga op 
zoek naar 

bedrijven in 

Voor acties met een beperkte 
looptijd kun je gebruikmaken 

van crowdfunding websites, zoals:
Leuke 

Vrienden / leden / abonnees

Vaste bijdrage per maand 

Mensen 
vinden 

het leuk om 

Ook sponsoring in natura 
(materialen, diensten)

Let ook op sponsoracties van 

doelen op in hun testament

Contact via notarissen en private 

Vermogensfondsen

Financiering van projecten 
die passen bij de doelstelling

voorbereiding zoals het schrijven van 

doelen op in hun testament

Contact via notarissen en private 

Vermogensfondsen

Financiering van projecten 
die passen bij de doelstelling

voorbereiding zoals het schrijven van 

Via je website / webshop

doelen op in hun testament Op vlooienmarkten of tijdens 

Schakel je een 
professionele 

fondsenwerver in?

Je laat zien dat je 
fondsenwerving serieus neemt 

Je vergroot je kans op succes 

Er zijn kosten mee gemoeid. Zo’n 
10-15% van het ontvangen 

bedrag is redelijk. 

Spreek wel een 
maximum af!

In Amsterdam-Oost zijn tal van 
vrijwilligersorganisaties die extra 
geld nodig hebben om bestaande 
activiteiten voort te zetten of 
nieuwe plannen te realiseren. 
Gelukkig zijn er ook mensen, 
bedrijven en fondsen die geld ter 
beschikking stellen van goede 
doelen.
TEKST: ELLY VAN DER MARK 

Er is geld genoeg in Nederland. Dat was 
de boodschap tijdens de in april door 
het stadsdeel georganiseerde workshop. 

Zo wordt per huishouden jaarlijks tweehonderd 
euro aan goede doelen gegeven. Zowel particu-
lieren als bedrijven als vermogensfondsen zijn 
bereid geld te steken in mooie initiatieven. Maar 
hoe en waar kun je dat geld vinden?

Op internet is veel inspirerende informatie 
beschikbaar. Een speurtocht naar geld lijkt dan 
zelfs een leuke bezigheid! Zo kun je bij crowd-
fundingpagina’s als voorjebuurt.nl je project 
aanmelden. Je kunt precies zien hoe lang een 
project nog loopt, hoeveel geld er is opgehaald 
en of het doel bereikt is.  

Ook gemeenten ondersteunen actief burger-
schap en filantropie door middel van lokale 
fondsen. In ons verspreidingsgebied zet Fonds 
voor Oost zich in voor een ‘mooiere, groenere, 
meer veilige, kleurrijke of schonere buurt’. 

Wie niet op zoek is naar geld voor goede doe-
len, kan ze sponsoren. Minstens zo leuk! t

Het Fondsenboek (Walburg Pers) is een nuttige 
investering. Daarin staan niet alleen 749 vermo-
gensfondsen, maar het geeft ook een handleiding 
hoe je vermogensfondsen kunt benaderen. Met 
voorbeelden van projectplannen, begrotingen  
en aanvragen. O ja, én valkuilen!

fondsenwerver in?

fondsenwerving serieus neemt 

Je vergroot je kans op succes 

Houd 
wel zelf 

overzicht 
en verant-

woor-
ding! 

voorbereiding zoals het schrijven van 
een projectplan en het indienen van 

Laat zien wat je doet: maak 

voorbereiding zoals het schrijven van 

Enthousi-
asme en lef 

zijn belangrijke 
ingrediënten bij 
het vinden van 
ondersteuning 

van je  
projecten! 

ADVERTENTIE

Doodeng! 
Een Vereniging van Eigenaren-lid 
wordt de toegang tot zijn apparte-
ment ontzegd.

TEKST: ANNEMARIE 
GOVERS-SCHOTTEN 
ADVOCAAT BIJ  
AMSTELADVOCATEN

De gedachte alleen al dat de heer Veenstra 
weer zou terugkeren naar zijn woning 
maakt de andere VvE-leden misselijk. 

Ze vinden het letterlijk doodeng. ‘Het was een 
hel om thuis te zijn, wij voelen ons kwetsbaar en 
zitten in een soort val’, kreeg ik te horen. 

Dit gesprek vond plaats vlak voor de zitting bij 
de rechtbank Amsterdam. Tijdens deze zitting 
zou de dagvaarding worden besproken die de 
VvE (ergens in Oost) bij een van haar leden, de 
heer Veenstra, had laten betekenen. In deze dag-
vaarding werd de rechtbank verzocht de heer 
Veenstra de toegang tot zijn woning te ontzeg-
gen op grond van de jarenlange ernstige overlast 
die hij de overige VvE leden bezorgde. 

Sinds 2001 verwaarloosde hij zijn apparte-
ment. Hij bevuilde de gemeenschappelijke gang, 
schold naar andere appartements eigenaren, 
veroorzaakte ernstige geluidsoverlast, stank-
overlast (wiet en sigaretten), richtte vernielin-
gen in het gemeenschappelijk trappenhuis aan, 
schoof ’s nachts met meubelstukken en zorgde 
voor levensbedreigende situaties door het spe-
len met vuur. 

Omdat de heer Veenstra niet had gereageerd 
op de dagvaarding werd het verzoek toegewezen 
door de rechtbank en is hem inderdaad de toe-
gang tot zijn woning ontzegd. Een en ander was 
niet heel ingewikkeld aangezien hij vervolgens 
verplicht was opgenomen in een Amsterdamse 
kliniek waar hij voorlopig een tijdje zou ‘vastzit-
ten’. 

Veenstra diende echter een verzet dagvaarding 
in, hetgeen tot gevolg had dat de procedure her-
opend werd en er een datum voor een zitting bij 
de rechtbank werd gepland. Lang verhaal kort; 
Veenstra beroept zich op overmacht, hij zou zijn 
leven hebben gebeterd en wil graag terug naar 
zijn woning. 

Als Veenstra zou terugkeren naar zijn woning 
zullen de spanningen tussen hem en de bewo-
ners blijven bestaan, zal er altijd stress zijn. 
Daarvoor is er door de jaren heen immers te veel 
gebeurd. De bewoning door de heer Veenstra 
maakt de eventuele verkoop van de apparte-
menten bovendien onmogelijk. Bij verkoop zal 
immers melding moeten worden gemaakt van 
de procedures die zijn gevoerd. Geen mens die 
die appartementen koopt. 

In het licht van alles wat er is gebeurd en de 
houding van de heer Veenstra jegens de VvE, kan 
niet anders dan worden geconcludeerd, dat de 
heer Veenstra zijn woning niet meer mag betre-
den en hem een verbod dient te worden opge-
legd om nog langer van zijn woning gebruik te 
maken. Dat is beter voor iedereen. 

Uitspraak over twee weken.

annemarie.govers@amsteladvocaten.nl

I N G E Z O N D E N
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Het is zondag 28 juli 1901. Geroezemoes klinkt vanaf de tribunes 
van de nieuwe wielerbaan aan de Zeeburgerdijk. Over enige 
ogenblikken zal op deze baan de eerste officiële wedstrijd plaats-

vinden. Op deze warme dag raken de gemoederen nog verder verhit wan-
neer het startschot valt en wereldkampioen schaatsen Jaap Eden weg-
sprint. Hij zal de wedstrijd niet winnen.

Een oude nieuwe baan
Rond de vorige eeuwwisseling was het baanwielrennen populair in Neder-
land. In 1895 verscheen in het Willemspark, in Amsterdam Zuid, een hou-
ten wielerbaan. Zes jaar later werd deze baan afgebroken en opnieuw 
opgebouwd aan de Zeeburgerdijk. De baan verrees op de plek waar nu 
het Makassarplein ligt. Toen lag het buiten de stad – de Zeeburgerdijk 
was nog niet bebouwd. De nieuwe tramlijn 6 zou bezoekers moeten 
gaan aanvoeren.

Wedstrijden vonden plaats op zondagmiddag. Na afloop reden de 
winnaars behangen met kransen in open rijtuigen over de Zeeburger-
dijk.

Bloed en bedoeïenen 
Vanaf het begin ging het er zo ruig aan toe bij de wielerwedstrij-
den – men reed elkaar graag in de wielen – dat er regelmatig bloed 
vloeide. Kranten schreven dat men net zo goed naar een stierenge-
vecht kon gaan.

Behalve wielerwedstrijden vonden er ook andere spektakels 
plaats in het stadion aan de Zeeburgerdijk, zoals touwtrek- en 
hardloopwedstrijden. Op Koninginnedag waren er vliegerwed-
strijden. In 1902 trad een groep van zeventig bedoeïenen op. 
Zij gaven een show met vier sprintezels, twaalf renkamelen en 
twintig Arabische hengsten.

Cowboys en indianen
In de zomer van 1914 was op de wielerbaan een optreden van 
Texas-Tex met zijn indianen te bewonderen. Over de hele stad 
hadden affiches deze spectaculaire wildwestshow aangekon-
digd. Zo zou Texas Tex met zijn paard racen tegen een gang-
maakmotor.

Twee uur na de geplande aanvangstijd was de show nog 
niet begonnen. Het publiek begon te morren, vooral de beruchte 

bezoekers die bekendstonden als ‘De Derde Rang’. De bootwerkers en 
ander ruw volk konden hun ongenoegen over het uitblijven van de show 
maar met moeite bedwingen. Voor aanvang van de wedstrijd hadden zij 
zich bij de herberg Jaap Hannes, aan de andere kant van de Zeeburgerdijk, 
al stevig ingedronken en nu hielden ze het niet langer. Ze stormden de 
baan op en ranselden Texas Tex van zijn paard af. Hierbij sloegen ze hem 
met stukken hout die ze uit de baan rukten. Het was het begin van het 
einde van de baan.

De finish
In 1915 kwam er een einde aan de wieler- en andere activiteiten op de wie-
lerbaan. Het baanwielrennen nam af in populariteit en er was bouwgrond 
nodig voor de Indische Buurt. De wielerbaan werd afgebroken om slechts 
voort te leven in de herinnering. t

bronnen: www.geheugenvanoost.nl Deze site verwijst naar de publicaties 
Geschiedenis van de Indische Buurt en Indische Buurt, van Seeburgh tot Zeeburg.
stuyfssportverhalen.wordpress.com
schravendeelr.wordpress.com 
Op beeldbank.amsterdam.nl vindt u tientallen foto’s van de wielerbaan

ADVERTENTIES

Aan de Zeeburgerdijk in de Indische Buurt lag aan 
het begin van de vorige eeuw een wielerbaan. De 
wielerwedstrijden die daar plaatsvonden waren 
korte tijd zeer populair. Dat gold ook voor andere 
spektakelstukken die op de baan werden opgevoerd. 
Soms liep het uit de hand.
TEKST: MARK VAN DER LAAN

‘Texas-Tex van zijn paard gerost’

Courant Het Nieuws van den Dag

Wielerbaan aan  
de Zeeburgerdijk

Jazz aan de haven
Op 3 juli te zien in het Bimhuis, maar al daarvoor, 
op donderdag 23 juni, aan de Haven van IJburg: 
de Jazz Vanguards en de Jazz Connectors. Deze 
tienkoppige combo’s, met een bezetting van 17 tot 
77 jaar, spelen een gevarieerd repertoire van tradi-
tionele jazz, latin en wervelende bewerkingen van 
hoogtepunten uit de jazzgeschiedenis.
Na de succesvolle kickoff van Jazz aan de Haven 
door de Jazz Focus Big Band, volgen twee work-
shops op deze jazz-sessies. De workshops komen 
voort uit de Jazz-afdeling van Muziekschool 
Amsterdam. Ze staan onder leiding van twee inter-
nationaal vermaarde musici, bandleider en saxofo-
nist Daniel Mester en Karsu Dönmez.
De Jazz Vanguards worden begeleid door de trom-
pettist Florian Sperzel, the World Famous Glenn 
Miller Orchestra en the Konrad Koselleck Big Band. 
Wekelijks zwepen deze twee Jazzcats de work-
shops op tot steeds betere prestaties. Het swin-
gende resultaat en de spannende avonturen spat-
ten er op 23 juni van af. 

Café ED
Krijn Taconiskade 372, IJburg Haven
donderdag 23 juni, 20 uur, 
www.cafe-ed.nl 
Toegang gratisBeestenboel

zkt. dierenvriend
Help jij de kinderboerderij met het verzorgen van 
dieren en het verwelkomen van bezoekers? 

ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost. 
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor 
mensen en organisaties in de buurt.

Kijk op viia.nl voor meer informatie en 
andere vacatures of bel 020 495 22 50.

18

I N G E Z O N D E N

18 19IJOPENER - JUNI 2016IJOPENER - JUNI 2016



De Zuider IJdijk is een rafelrand van Amsterdam 
op het Zeeburgereiland. De komende jaren 
worden in het gebied woningen gebouwd.  
De bestaande bebouwing gaat wijken voor 
nieuwbouw.

Foto: Kees Hoogeveen
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uitvaartbegeleiding de Ode
Levantkade 51 (KNSM-eiland)
www.ode-uitvaart.nl
T 020 4190882
dag & nacht

NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN

Z e i l s c h o o l
Z a a l v e r h u u r

Jachthaven Piet Hein
Veemkade 267      020 - 419 30 05

WWW.NAUTIEK.COM

ADVERTENTIES

ADVERTENTIES

A ls ik binnen kom lopen voor een inter-
view met de nieuwe eigenaren, de 
gebroeders Krabben, kijkt Gerard mij 

verschrikt aan. ‘Verdorie, nu is broer Jan net ver-
trokken voor een vergadering over de 5 mei vie-
ring.’ Zelf is hij nog even met de kassa bezig. De 
broodjes krijgt hij wel gemakkelijk ingevoerd, 
maar nu de rest nog. Even later komt er een 
vuilnisman binnen: of die gescheurde vuilnis-
zakken van hier zijn, ze puilen namelijk uit met 
flessen. ‘Van het afscheidsfeestje van de vorige 
eigenaars’, beaamt Gerard die een hoe langer 
hoe roder hoofd krijgt. ‘Ze konden niet meer in 
de container.’ ‘Geen probleem’, knikt de vuilnis-
man, ‘als het vandaag maar opgeruimd wordt.’ 

Een nieuwe start
Ook als we eindelijk zitten, wordt Gerard (57) 
nog voortdurend gestoord. Er komen zelfs nog 
telefoontjes binnen voor zijn oude werk, Pop- 
& Cultuurpodium P3 in Purmerend. Hoewel 
Gerard de nodige horeca-ervaring in Amster-
dam heeft, als eigenaar van Mazzo, het Bruine 
Paard, Weltschmerz en als bedrijfsleider van de 
KFC Bijlmerplein, was het zijn broer die hem 
belde om te vragen of hij zin had om samen met 
hem KHL over te nemen. 

Als uitvoerend producent van SAIL was Jan al 
lang verliefd op het pand. Tijdens de afgelopen 
SAIL liet Trees, op dat moment nog de eigena-
res van KHL, tussen neus en lippen door mer-
ken dat zij en Richard eigenlijk wel iets anders 
zouden willen doen. Eerst had Gerard nog zijn 
bedenkingen. Lag het niet wat uit de route? 
Was het er niet te winderig? En hij had toch een 
leuke baan? Hij kon daar toch fluitend op zijn 
fiets naartoe? Maar uiteindelijk won de uitda-
ging het: nog voor de laatste keer, voordat hij 
ophoudt met werken, het kunstje doen waar hij 
zoveel van houdt: de horecakant van een café 
voor zijn rekening nemen. Broer Jan zal al het 
regelwerk doen. Samen nemen ze de program-
mering voor hun rekening, want beiden koes-

De nieuwe KHL
Dat ze de naam KHL hebben overgenomen, geeft 
al aan dat de nieuwe eigenaren het buurtkarakter 
(gedeeltelijk) willen behouden. Maar waar staat het 
bijvoeglijk naamwoord ‘nieuwe’ voor? 
TEKST EN FOTO: TINEKE KALK

terden al heel lang de 
wens om zich onder 
meer op dat gebied te 
profileren. 

Kneuterig oud-
Hollands en 
 exotisch  
Van 22 augustus tot 4 
september wordt er 
verbouwd. Er komt 
een nieuwe bar en 
alles wordt geschil-
derd in nieuwe kleu-
ren. Wel met behoud 
van het volkse karak-
ter van het pand, want 
ze zijn geen wijzen uit 
het Oosten. Het café 
voor blijft de buurt-
functie houden die het altijd had. De achter-
zaal wordt wat ingrijpender verbouwd: er komt 
onder andere een vast podium. Elke donderdag-
avond en zondagmiddag zullen daarop muzi-
kale optredens plaatsvinden waarbij de muziek-

stijlen variëren van Nederlands tot Zuid-Ameri-
kaans. Met goed fatsoen kunnen ze er natuurlijk 
ook niet onderuit om een keer een pubquiz te 
organiseren. ‘En deze zomer met zijn allen op 
een groot tv scherm kijken hoe Dafne Schippers 
goud haalt op de Olympische Spelen?’ Gerard 
snapt mijn wens en knikt: ‘Als het even kan, gaat 
dat gebeuren’. 

Eens per maand kan er gedanst worden op 
videoclips en wordt de zaal omgetoverd tot 

een restaurant waarbij op het podium gekookt 
wordt door elke keer een andere kok. En ook het 
terras aan de zijkant wordt uitgebreid en voor-
zien van windschermen. ‘En jullie eigen menu-
kaart?’, vraag ik nieuwsgierig. ‘Dat wordt, net als 
de muziek, een mix van oud-Hollands en exo-
tisch’, vertelt Gerard, ‘waarbij de gerechten klein 
zijn zodat je je eigen maaltijd kan samenstellen, 
de hele dag door!’ 

Ze zouden zo maar een niche in de markt ont-
dekt kunnen hebben, bedenk ik aan het eind 
van het interview. Want zeg nu zelf: kneuterig 
oud-Hollands is in ons stukje Amsterdam op 
zichzelf al bijna een exotische bezienswaardig-
heid geworden. t

www.khl.nl

Eens per maand kan 
er gedanst worden op 
videoclips en wordt de 

zaal omgetoverd tot 
een restaurant
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De heer en  mevrouw Bakali wonen sinds 
de oplevering 31 jaar geleden in een 
ruime flat in de Bankastraat. Voor die 

tijd woonden ze op een driekamerwoning in de 
Balistraat. Die woning werd te klein toen ze vier 
kinderen hadden, vandaar de verhuizing. 

De familie is thuis in de Indische Buurt, kent de 
mensen en de winkels na al die jaren.

Vader ging een aantal jaren geleden in gezond-
heid sterk achteruit. Hij moest dialyseren. Vorig 
jaar werd een onderbeen geamputeerd. Als hij 
naar het ziekenhuis moet, komen er twee per-
sonen om hem de trap af te dragen. Mevrouw El 
Bakali heeft reuma. Kortom, op de derde etage 
wonen is een zware belasting.

Dochter Fatima reageert op woningnet 
namens haar ouders, maar dat schiet niet op.  Er 
zijn weinig aangepaste huizen en veel gehandi-

Er zijn  veel oudere Indische 
Buurters die slecht hun huis in 
en uit kunnen omdat de trap een 
haast niet te nemen horde is. 
Om deze mensen te behouden 
voor de buurt is de traplift een 
noodzaak in de oudbouw. Men-
sen zijn in hun woningen op 2 
of 3 hoog komen wonen toen 
ze jonger en gezond waren en 
ook geen idee hadden dat het in 
de toekomst een  probleem zou 
worden. Daarom is de traplift een 
uitkomst. Maar het WMO-loket 
voorziet niet in meer dan één 
traplift.
TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER 
FOTO: FLEUR VOS

capte mensen die daar willen wonen. 
De familie heeft het huis aangepast: de drem-

pels moesten weg, en ze legden tegels. De bad-
kamer en de wc werden aangepast. Ze zouden 
veel en veel liever blijven  wonen in dat huis 
waarin zoveel geïnvesteerd is.

Maar een traplift? ‘Nee’, zei de dame die het 
WMO-loket bemande, ‘we mogen maar voor 
één etage een traplift toezeggen. Ik vind  het  ook 
niet juist, maar de regels zijn  nu eenmaal zo.’

Er gaat een gerucht dat er ergens in een loods 
trapliften staan te verroesten. Als het 
waar is, is het een schande. Traplif-
ten hoeven ook helemaal niet weg-

Actie  voor blijvers

gehaald te worden als de bewoners waarvoor hij 
is aangebracht er niet meer wonen. De traplift 
is voor zes woningen een voorziening, laat hem 
gewoon zitten. Hij is voor meer dan alleen een 
gehandicapt mens inzetbaar.

Misschien kan de gemeente tot een verge-
lijk komen met de woningbouwvereniging. De 
woningen stijgen in  waarde voor de woning-
bouwcorporatie en de gemeente kan de wens 
om mensen langer thuis te laten wonen gemak-
kelijker waar maken.

Waar wachten we nog op? t

Trapliften tot 3 hoog, drempels weg, steun daar waar 
nodig! Laat ze blijven! Amsterdam, zorg voor een  
WMO budget. Een oude boom moet je niet verplanten. 

BLIJVERS MOETEN KUNNEN BLIJVEN!  
Geef ze de kans!

Ja, wij steunen onze buren die gelukkig oud willen  
kunnen worden in hun huidige woning. 

Naam

Adres

Handtekening

Wilt u uw steun betuigen met deze actie? Stuur dan 
een e-mail naar: neeltjewie@versatel.nl of vul onder-
staande steunbetuiging naar op naar Neeltje Wiede-
meijer, Linnaeushof 55hs, 1098 KN Amsterdam

STEUNBETUIGING

De heer Bakali kan bijna zijn woning op 3 hoog niet 
meer uit doordat hij aan een rolstoel gekluisterd is.
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De affiches en folders van de project-
ontwikkelaars laten ons zien hoe het 
Cruquiusgebied gaat worden: een 

levendig, gezellig gebied met veel loop die eco-
nomische activiteit suggereert. Gaat dat lukken? 
Die vraag raakt aan FabCity, de tijdelijke campus 
op de kop van het Java-eiland, waar meer dan 
400 jonge studenten, professionals, kunste-
naars en creatieven samenkomen om stedelijke 
vraagstukken te onderzoeken. Een aantal van 
hen kwam terecht bij CruquiusCirculair, een ini-
tiatief dat de coöperatieve gebiedsontwikkeling 
van Cruquius nastreeft. Leon Paquay, een van de 
initiatiefnemers, vertelt: 

Het gaat om studenten Urban Design 
aan het Saxion College in Deven-
ter. Ze komen zich oriënteren op het 

thema circulariteit en kijken wat wij hier doen; 
hoe wij proberen iets van het karakter van het 
Cruquius gebied te behouden en tegelijk de wijk 
een nieuw thema mee te geven, namelijk circu-
lariteit en zelfvoorzienendheid.

Voor de studenten hebben we een aantal spre-
kers uitgenodigd waaronder David Hamers, 
werkzaam bij het Planbureau voor de Leefom-
geving, een adviserend orgaan van de overheid. 
Hij sprak over identiteit van gebieden. Gebieds-
ontwikkeling is vaak het opkopen van (agra-
rische) grond, opspuiten, bouwrijp maken en 
een grootschalige bouwproductie realiseren. Zo 
werden de afgelopen jaren duizenden wonin-
gen gebouwd met een hoog rendement voor 
gemeente en projectontwikkelaars. Wijken zon-
der duidelijke signatuur en waar de bewoners 
van die wijken er iets van moesten proberen te 
maken.

Cruquius:                coöperatieve gebiedsontwikkeling

Er is in de IJopener al vaker over geschreven: het Cruquiusgebied gaat 
op de schop. Inmiddels wordt er druk gesloopt, gebouwd en ingevuld. 
Leon Paquay, een van de initiatiefnemers, praat ons bij.
TEKST EN FOTO’S: RONALD BOONSTRA

lijk. Je kunt op buurtniveau organiseren hoe je 
met voedselvoorziening, mobiliteit, onderwijs, 
afval, werk en cultuur wil omgaan en daar geza-
menlijk naartoe werken.

Marktconforme rechthoekige dozen
Punt is dat de gemeente Amsterdam zich uit 
het proces van stadsontwikkeling hier in het 
Cruquiusgebied heeft teruggetrokken. Er is een 
zogenaamde Spelregelkaart opgesteld waar-
aan de grondeigenaren en ontwikkelaars zich 
moeten houden. Zij kunnen elk hun eigen per-
ceel ontwikkelen, zolang ze zich maar aan de 
regels houden met betrekking tot bouwhoogte, 
parkeervoorzieningen enzovoort. Dat klinkt 
leuk, maar er is geen visie, geen overkoepe-
lende gedachte. Er wordt niet nagedacht over 
een identiteit, niet over de werkgelegenheid en 
buurtfuncties. Vooralsnog bestaan de huidige 
plannen uit marktconforme rechthoekige dozen 
met woningen en parkeerplaatsen. Deze appar-
tementen worden neergezet en door de schaar-
ste ongetwijfeld verkocht en verhuurd.

Risico
In de voorbije jaren, toen de bouwproductie 
door de financiële crisis stilviel, is er ruimte 
gekomen voor andere partijen, voor experi-
ment, om het anders te doen. Er zijn toen bot-
tom-up-initiatieven gekomen waarbij burgers 
zelf gingen bouwen. Veel planologen, architec-
ten, ambtenaren en ontwikkelaars zitten nog erg 
in de groef van top-down- en rendementsden-
ken. Maar burgerinitiatieven als de onze zijn een 
derde partij aan het worden en hechten waarde 

aan community-building, buurteconomie en 
culturele voorzieningen.

Er is een risico dat het de verkeerde kant uit-
gaat met die ontwikkeling zoals die nu plaats-
vindt. Alle partijen zijn het erover eens, ieder in 
zijn eigen bewoordingen, dat het een levendig 
woon-werkgebied moet worden. En een ontwik-
kelaar als Amvest is niet ongevoelig gebleken om 
op een andere manier op het Cruquiuseiland te 
bouwen. Er komen bijvoorbeeld groene daken 
op de appartementen evenals WKO-installaties 
met warmtewisselaars.

Bij de plannen van andere ontwikkelaars 
zien we minder voortuitstrevende plannen. 
Daar wordt voornamelijk voortgeborduurd 
op bestaande bouwpraktijken. Twee, drie, vier 
kamerappartementjes als in Amersfoort-Oost. 
Het is jammer als dit werkelijkheid wordt in Cru-
quius.

Plannen van Amvest
Amvest gaat samen met de bouwbedrijven TBI/
Koopmansgroep zowel de oude Sigma-verf-

fabriek herontwikkelen als de Remepa-loods, 
waarvan wij tussen haakjes de sloop vorig jaar 
hebben weten te voorkomen. Dit samen met een 
aantal historische elementen zoals het pompge-
bouw, het ketelhuis en het huisje Insulinde. In 
het pompgebouw komt een horecavoorziening, 
in het ketelhuisje heeft men een bakkerij voor 
ogen en bij het huisje Insulinde, dat herbouwd 
wordt, denkt men aan een kinderdagverblijf. 
De helft van de verffabriek wordt ontwikkeld als 
‘creatieve ruimte’ en de rest wordt woningen. 
De Remepa-loods heeft de potentie om het hart 
van de buurt te worden. We zouden daar graag 
een multifunctionele ruimte zien, waar een dag-
markt kan plaatsvinden, een concert gehouden 
kan worden, of een buurtbijeenkomst. Maar in 
de plannen staan nu woningen met parkeer-
plaatsen getekend.

Hele stukken zijn dus nu al ingevuld. Amvest 
is in de huidige eerste fase een mix van huur- 
en koopwoningen aan het bouwen, waarbij 
de huren gaan lopen van 700 tot 900 euro, en 
andere woningen in een nog duurder segment. 

Maar Amvest is intussen ook een partij die zich 
voor langere tijd commiteert aan het gebied. Ze 
geven aan de komende twintig jaar de apparte-
menten zelf te gaan verhuren en bouwen ook 
hun hoofdkantoor hier in de wijk. Het is belang-
rijk om met hen in gesprek te blijven.

Broeikas 2.0 project
Wat we bedoelen met die circulariteit kan ik uit-
leggen met een tweetal voorbeelden. We werken 
nu met de studenten aan een Broedkas 2.0 pro-

ject, als opvolger van de nu aanwezige broed-
plaatsen, een doorstart omdat aan de huidige 
broedplaatsen een eind komt. Een project met 
een mix aan functies. Naast ateliers en atelier-
woningen (in casco-bouw zodat mensen zelf 
hun woningen kunnen afbouwen), zal er ook 
ruimte zijn voor muziekeducatie, cultuur, een 
restaurant, urban farming. We hebben een per-
ceel daarvoor op het oog en gaan hierover met 
Amvest in gesprek. Kijken of we de gemeente en 
Amvest warm kunnen krijgen voor dit idee.

Het wordt een groot glazen huis, licht te bou-
wen, met daarin kleinere eenheden van bijvoor-
beeld hout. Zoiets is onder andere al gedaan 
met een hogeschool in Dronten. Je ziet dan een 
grote glasoverdekte binnenruimte waar studen-
ten elkaar ontmoeten als op een campus, en 
daarin de werkruimten en andere voorzienin-
gen. In een dergelijk gebouw kan tevens gesta-
peld groenten verbouwd worden voor de buurt. 
Daarnaast: in een gebied als Cruquius waar het 
een groot gedeelte van het jaar nogal waait, zijn 
aangename overdekte publieke ruimtes wel-
kom.

Vluchtelingen
Aan het begin van de Cruquiusweg, aan de Van 
Lohuizenlaan, komen 150 containerwoningen 
voor studenten en vluchtelingen/statushou-
ders. Het zou fijn zijn als er voor deze mensen, 
en dan doel ik met name op de vluchtelingen, 
wordt vooruitgedacht. We moeten ervan uitgaan 
dat ze blijven. Dat betekent meer dan alleen bed, 
bad en brood: er moet ruimte worden gemaakt 
in de samenleving. Het mooiste zou zijn als deze 

mensen opgenomen kunnen worden in de eco-
nomie van de wijk. Maar dan moet die wijk wel 
economische activiteiten in zich hebben en niet 
alleen een woon- en slaapplaats bieden. 

Dus de volgende stap zou moeten zijn: hoe 
laat je nieuwkomers wortelen in onze samen-
leving? Kunnen ze ergens aan de slag? Dat zijn 
dingen die je met de buurt moet opnemen. Ook 
de status houders hebben een vak geleerd dat 
ze willen uitoefenen. Waar kan dat? Ze willen 
Nederlands leren. In welke onderwijsvoorzie-
ningen kunnen ze dat doen? Waar gaan ze spor-
ten? Muziek maken? 

Dit zijn allemaal functies die ontbreken in de 
momenteel voorliggende plannen van deze 
buurt. CruquiusCirculair beschouwt het als haar 
taak voorbeelden te geven van projecten elders, 
die als alternatief te presenteren en dat alles te 
agenderen zoals dat tegenwoordig heet. En ik 
schuif nu de vluchtelingen naar voren als voor-
beeld, maar je begrijpt dat je dat ruimer moet 
zien.

Lunchbijeenkomsten
CruquiusCirculair als coöperatie wil de 
gemeente, de projectontwikkelaars en grond-
eigenaren dus stimuleren om onze ideeën 
welwillend te bekijken. Daarnaast hebben we 
natuurlijk ook ondernemers nodig, kunste-
naars, makers, ontwerpers en creatieven die al 
die mooie plannen van ons ook willen en dur-
ven uitvoeren. En voor een deel zijn die al bezig 
in het gebied. Het is bottom-up, niet alleen een 
zaak van heimachines, hijskranen en steigers. 

Er moeten veel mensen iets in zien en mee-
doen, om gezamenlijk de derde partij te gaan 
vormen, naast de gemeente en projectontwik-
kelaars. Als mensen willen meedenken en mee-
doen kunnen ze zich bij ons aansluiten. Een 
goed begin is om naar de lunchbijeenkomsten 
te komen die we regelmatig organiseren. Wan-
neer die er zijn, is te vinden op onze 
website: www.cruquiuscirculair.nl

Cruquius is een ander verhaal, hier is een 
(industrieel) gebouwde omgeving en het gaat 
erom hoe je die met respect voor de aanwezige 
identiteit transformeert. De stedebouwkundige 
waarde van een dergelijk gebied is niet altijd 
direct zichtbaar en die moet dus aangetoond en 
benadrukt worden. Dat dit kan, willen we met 
CruquiusCirculair laten zien.

Traditie vasthouden
Om een wijk interessant te maken voor bewo-
ners en de buitenwereld, zeker als het om een 
rommelige doodlopende straat gaat, heb je een 
duidelijke identiteit en een verhaal nodig. Je 
moet je onderscheiden, opvallen en je link met 
de historie gebruiken. Cruquius was een wijk 
waar gewerkt en geproduceerd werd, die traditie 
willen we vasthouden door in de wijk ruimte te 
houden voor kleinschalige bedrijven, vakmen-
sen en ondernemers. Gekoppeld aan het thema 
circulariteit in een omgeving die een duidelijke 
signatuur heeft, met energie-efficiënte gebou-
wen en urban farming voor de zelfvoorzienend-
heid. Dat is wat de toekomst nodig heeft en dat 
is in het Cruquiusgebied ook heel goed moge-
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Geen kat die er niet in slaagt overal de 
beste plekjes te bemachtigen. De eerste 
zonnestraal die binnenvalt weet hij te 

vinden. Languit strekt hij zich erin uit om ver-
volgens de kop op de pootjes te leggen en lang-
zaam de ogen te sluiten. In het huis waar zijn 
mandje staat, vlijt hij zich prinsheerlijk neer op 
de vensterbank van het raam waar de zon op 
staat. Als raampoes vormt hij een fraaie decora-
tie, die het straatleven ontgaat of juist nauwlet-
tend gadeslaat. Sommige exemplaren laten zich 
uitgebreid bewonderen, andere maken zich in 
geval van vreemde blikken juist schichtig uit de 
voeten. 

Is de zon verdwenen dan ook hij. Buiten ste-
vent hij doelbewust af op de net geparkeerde 
auto, trefzeker springt hij op de nog warme 
motorkap en reduceert de glimmende bolide 
vervolgens tot toiletspiegel. Binnen nestelt hij 
zich op de verboden zitbank, vervolgens gaat 
hij liggen sfinxen op de heilige tafel en ten slotte 
staat iedereen oogluikend toe dat hij zich gewe-
tenloos te slapen legt op het dressoir, tussen de 
sfeerverlichting, de hebbedingetjes en de foto’s 
van dierbaren in. 

Mijn voormalige huisgenootje was vooral 
een schootgeval. Zodra ik achter de computer 
plaatsnam, kwam hij aanzetten. Mijn schoot, 
lekker warm en heerlijk zacht, ging voor hem 
boven alles. De meeste tijd nam hij daar genoeg-
lijk spinnend de theemutshouding aan en kon ik 
rustig mijn tekstjes bij elkaar tikken. Maar soms 
eiste hij al mijn aandacht. Ging hij pal voor de 
monitor zitten met op zijn snoet de onvermijde-
lijke uitdrukking ‘Ben ik in beeld?’

Een enkele keer vlijde hij zich op mijn toetsen-
bord. Ik weet niet meer zo goed welke woorden 
er toen op mijn scherm verschenen. Maar sinds-

dien kan ik me wel voorstellen hoe de vulkaan 
Eyjafjallajökull die met zijn uitbarstingen in 
2010 een groot deel van het vliegverkeer lam-
legde, aan zijn naam is gekomen.

De computer is inmiddels vervangen door een 
laptop. De poes heeft dat niet meer meegemaakt 
zodat de tweestrijd met een schootcomputer 
door hem niet hoeft te worden aangegaan.

Ze zeggen wel eens dat poezen zich niet aan 
mensen hechten. Dat is onzin. Zelfs buurtpoe-
zen komen in een drafje naar mij toe, hun staart 
als een vlaggetje omhoog. Evenals honden her-
kennen ze je al van verre aan je stap. 

Of een hond een baas heeft en een kat per-
soneel? Ik heb zowel op honden als op katten 
gepast. En me daarbij vaker het personeel van 
de hond gevoeld. De hond moet immers worden 
uitgelaten, vier keer per dag zelfs. Een hele dag 
alleen thuis laten kun je de trouwe viervoeter 
onmogelijk. Daarom nemen veel mensen hem 
mee op bezoek. En dat moeten de gastheer en 
gastvrouw maar leuk vinden. 

In hun behoefte aan een aai verschillen kat-
ten niet van honden. Maar opnieuw verstaan de 
mauwers daarbij de kunst voor zichzelf te zor-
gen veel beter. Met kop en lijf strelen ze zichzelf 
aan jouw been, bij voorkeur als je in de keuken 
bezig bent. De hond laat zich daar evenzeer 
graag vinden, gretig ontfermt hij zich over de 
toegeschoven pannen die hij voor het oog onbe-
rispelijk schoon likt. Het laat zich nu begrijpen 
waarom je de hond in de pot vindt als al het eten 
op is, alhoewel Vlamingen in dat geval de kat in 
de ketel aantreffen. Onze zuiderburen zien ook 
geen kat op straat terwijl wij er geen hond zien, 
of geen kip, of geen mens.

Een poes is sowieso veel voorzichtiger dan een 
hond. Als de eerste naar buiten loopt, gaat hij 
na enkele bedachtzame pasjes op zijn kont zit-
ten om vanaf die plek al rondkijkend en rond-
snuffend de omgeving in zich op te nemen. 
Een hond stuift meteen naar buiten. Kom je op 

‘Ben ik in beeld?’
bezoek bij iemand met een hond, dan komt hij 
direct aangestormd en springt tegen je aan. Een 
poes doet dat niet. In het uiterste geval kan het 
zomaar gebeuren dat hij zich niet eens laat zien.

Toch kleeft er aan een poes een heel groot 
nadeel. Soms wil hij je blij maken met een dode 
mus. Als mijn kater zo’n ontzield vogeltje de keu-
ken in sleepte, dacht ik niet aan iets wat bijna 
niets waard is en evenmin aan een lekker hapje 
voor op een toastje. Nee, dan was het meer ‘Och 
arm’ en ‘Help!’ t
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TEKST: LIENEKE KOORNSTRA 
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN, WINNY ROS, ELLY VAN 
DER MARK, TINEKE KALK, LIENEKE KOORNSTRA
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IJdock Advocaten B.V.
Veembroederhof 109
1019 HD  AMSTERDAM

Routebeschrijving
Vanaf Centraal Station kunt u ons lopend in tien minuten bereiken. U kunt ook de tram of bus 
nemen. Als u met tram 26 gaat dan stapt u uit bij tramhalte Kattenburgerstraat. Komt u met de 
bus dan stapt u uit bij bushalte Jan Schaeferbrug. Wij zijn gevestigd in het atrium dat u bereikt via 
de glazen schuifdeur (zie het pijltje op de foto). U ziet ons op de hoek.

Met de auto komt u bij ons via de ring A10. Neem afslag Zeeburg (S114) en rijd de Piet Heintunnel 
in. Aan het einde van de tunnel gaat u rechtsaf de Piet Heinkade op. Na circa vijfhonderd meter 
gaat u weer rechtsaf het Withoedenveem op (als u navigatie heeft dan gebruikt u deze straatnaam). 
U parkeert in de parkeergarage aan uw linkerhand. Bij de eerste uitgang de trap op naar boven en 
rechtsaf naar de glazen schuifdeuren. Wij zitten op de hoek.

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR

) 020 - 421 2145
@ secretariaat@ijlaw.nl
: www.ijlaw.nl 
     www.facebook.nl/advocaten      www.facebook.nl/advocaten 

IJdockAdvocaten-flyer.indd   2 26-05-15   09:07

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR

Iedere dag inloopspreekuur  
van 14.00 uur tot 16.30 uur en  

op andere tijden na telefonische afspraak

Wij doen huurzaken (huurachterstand, huisuitzetting), familie- en 
jeugdzaken (echtscheiding, omgang, alimentatie, uhp en ots), arbeids-
zaken (ontslag, achterstalling loon) en bezwaarzaken. Ook helpen wij u 
als u problemen heeft met uw inkomen zoals een ingetrokken uitkering 
van de DWI, UWV of SVB.

Bel 020 - 421 2145 o
f mail naar 

secretariaat
@ijlaw.nl

IJdockAdvocaten-flyer.indd   1 26-05-15   09:07

Elke dag van 14.00 uur tot 15.30 uur 
of bel 020 - 421 2145
voor een afspraak!

Voor particulier en ondernemer!
Particulieren: 
Omgang, echtscheiding, alimentatie, OTS/UHP, (jeugd)straf-
recht, huurrecht, uitkeringen (ZW, WIA, bijstand, Wajong, etc.), 
arbeidsrecht en dagvaardingen.
 

Ondernemers: 
Algemene voorwaarden, incasso’s, arbeidsrecht, contracten- en 
bestuursrecht, huur, (bedrijfs)onroerend goed, V.O.F., B.V., 
stichting en vereniging.
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Veembroederhof 109 (tram 26 vanaf CS)
secretariaat@ijlaw.nl & www.facebook.nl/advocaten

ADVERTENTIES

REAL ESTATE CONCEPTS  &  RESULTS

Gebouw Y10
IJburglaan 628 -650 te Amsterdam

TE HUUR
 
Een eigen kantoor
Al vanaf 23 m2  

www.amsterdamsecompagnie.nl 
t  +31 10 225 15 11

vanaf  
€ 372,24 

per maand

Rommelmarkt Eltheto  
met live muziek
Op 25 juni, 30 juli en 27 augustus is er weer de 
Eltheto rommelmarkt. De muziek is nog een ver-
rassing!
Welkom allemaal van 12 tot 15 uur in de Eltheto, 
Javastraat 118.
Soep, pannenkoeken, koffie met gebak in aan-
grenzend Eetlokaal LT. 
Wil je een kraam? Of heb je spullen?
Mail even naar: 
elthetorommelmarkt@gmail.com
www.facebook.com/elthetorommelmarkt/

Leen een boek om de hoek bij 
Wijkservicepunt Sporenburg
Inwoners van het Oostelijk Havengebied kunnen 
voortaan in hun eigen buurt op zoek naar een 
leuk boek. Het Wijkservicepunt Sporenburg opent 
samen met de OBA elke maandag- en donderdag-
ochtend van 10 tot 12 uur de deuren van de Buurt-
bibliotheek. 
De bibliotheek bevindt zich in de prachtige serre 
van het Wijkservicepunt, waar u ook kunt genieten 
van een kopje thee of koffie. 
Als service voor oudere lezers heeft de Buurtbiblio-
theek een aanbod van groteletter-boeken. 
Kom langs en word gratis lid!

Buurtbibliotheek
Wijkservicepunt Sporenburg
Baron G.A. Tindalstraat 27
1019 TS Amsterdam 
Tel. 590 83 69

Zomerconcert ‘Wien, Weib und 
Gesang’ door 55+ koor Zeeburg 
Zingt
Op zondagmiddag 19 juni kunt u genieten van 
een muzikaal onthaal met een luchtig operette-
programma en andere romantische liederen. 
Het ruim 25 leden tellende koor staat onder leiding 
van Catharina Bonsel en wordt op de piano bege-
leid door Josée de Koning.
Aanvang: 14 uur. 
Toegang € 6 inclusief koffie of thee.
Plaats: Verenigingsgebouw Kindervreugd, Kramat-
weg 31a, Amsterdam-Oost, 50 meter van tram-/
bushalte Insulindeweg. 
Info: 419 54 51/06-46 68 20 88 
of adelante@live.nl

B ilal bakt bij ons in de straat de pizza’s. 
Voordat hij bij de pizzeria kwam werken, 
was het er een beetje een treurige boel en 

wij van de straat vroegen ons regelmatig af of dit 
het zoveelste restaurant op deze plek werd dat 
al weer snel over de kop zou gaan. De eigenaren 
leken niet veel ziel in de zaak te steken en ons 
aanvankelijk enthousiasme over pizza’s op loop-
afstand sloeg om in gelatenheid.

En toen gebeurde er iets wonderlijks. Bilal 
kwam en het tij keerde langzaamaan. Zijn 
 pizza’s zijn heerlijk, maar bovenal is de pizzeria 
een buurtplek geworden waar met name de kin-
deren graag komen.

Kan ik helpen?
Hoe wordt een café of restaurant een levendige 
buurtplek? In het geval van De Pizza komt dat 
vooral door het contact tussen de kinderen en 

Pizzabakker +

Mijn buurmeisje van zes is op 
vakantie geweest naar Italië. Als 
ik vraag naar haar ervaringen was 
alles leuk. Bij de vraag naar de 
pizza’s die ze er heeft gegeten, 
heeft ze wel een kanttekening: 
‘Ze waren niet zo lekker als die 
van Bilal!’
TEKST EN FOTO: NATANJA DEN BOEFT

Bilal. Terwijl we zitten te praten, komt er een 
verregende jongen binnen. ‘Kan ik nog helpen?’, 
vraagt ’ie. Hij krijgt een glimlach maar helaas, 
alles is aan kant en de oven brandt, over een 
half uur zijn de eerste pizza’s klaar. Dan de regen 
maar weer in.

Bilal: ‘Het begon ermee dat ik kinderen liet 
schrikken. Ze moesten daar vaak heel erg om 
lachen. Zo brak het ijs. Daarna ging ik ook wel 
eens naar het plein en nog een tijdje later leek 
het alsof ze me accepteerden en ging ik mee-
doen met voetballen.’

Volgens kinderen die ik spreek, houdt Bilal de 
sfeer op het plein leuk. Best handig met al die 
verschillende clubjes vrienden die de doelen 
willen gebruiken. En hij is grappig en relaxed.

Van lieverlee komen de kinderen ook graag in 
de pizzeria, waar ze helpen met kleine klusjes. 
Zo werd onze pizza laatst thuisbezorgd door 
een tienjarige ober. In ruil krijgen ze een ijsje, of 
tomaatjes.

Bij mij schiet de gunfactor omhoog als de pizza-
bakker en ik elkaar al groeten als we elkaar aan 
de andere kant van de stad op de fiets kruisen. 
Een praatje en een lach en het steevaste ‘extra 
tomaatjes op de pizza?’ – wij gaan de straat niet 
meer uit voor onze pizza’s.

Oven opstoken, voetballen, pizza’s bakken 
Van dinsdag tot en met zondag komt Bilal aan 
het begin van de middag naar de Levantkade 
en steekt het vuur in de oven aan. Dat moet een 
paar uur branden voor de oven helemaal en tot 
in alle hoeken op temperatuur is. Tijdens het 
opwarmen van de oven zet hij de ingrediënten 

klaar. En gaat dan naar buiten om te voetballen 
met de kinderen die zo langzaamaan uit school 
zijn gekomen. 

Is de oven warm en komen er bestellingen, dan 
is het verder natuurlijk pizza’s bakken geblazen. 
Dat kan behoorlijk aanpoten zijn. Soms moet 
je als klant best lang wachten en is het voor 
de bediening en Bilal enorm zweten. Want die 
houtgestookte oven geeft heerlijke pizza’s, maar 
meer dan vier tegelijk worden er niet in gebak-
ken. Meestal is de sfeer goed en uiteindelijk 
heeft iedereen zijn eten. 

Aan het einde van de dag maakt Bilal de kas op. 
Eigenlijk is hij de ongeschreven manager van 
de tent, hij houdt de boel draaiend en levendig, 
samen met de serveersters. Hij is blij met het 
team. En met de bedrijfsresultaten die ze samen 
voor elkaar krijgen. 

Toekomst
Bilal kwam bijna tien jaar geleden in Amster-
dam wonen om hotelmanagement te studeren. 
Wat ‘ie leuk vindt bij De Pizza is het contact met 
alle gasten, jong en oud. In zijn eigen hoek bij de 
oven en toch contact en gezelligheid in het res-
taurant. Ooit wil hij wel een eigen zaak. Pizza’s 
liggen dan wel voor de hand. t 

De Pizza, Levantplein 38

‘Extra tomaatjes op de pizza?’

I N G E Z O N D E N
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Een eigenzinnige winkel met een groot aanbod literatuur en kinderboeken. Daarnaast vindt u er veel over 
filosofie, yoga, poëzie en natuurlijk de geschiedenis van het Oostelijk Havengebied; verder Art House 
dvd’s, yoga-hulpmiddelen, een OV-chipkaart oplader en prettige zitjes voor een goede koffie of thee. 

KNSM-laan 303  |  020-419 30 23  |  open van dinsdag t/m zondag  |  info@boekhandelvanpampus.nl
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TEKST: TINEKE KALK

De opkomst van de deeleconomie, het 
stadstuinieren en de toe-eigening van 
de stoep: het hoort tegenwoordig alle-
maal bij de lifestyle van de stedeling.

Alles zullen we ‘eerlijk’ delen
Volgens critici is de deeleconomie vooral een 
zaak van wie bezit heeft. Denk bijvoorbeeld aan 
Airbnb waar de sociale woningbezitter uit zijn 
huis gezet wordt als hij zijn woning verhuurt, 

maar de huizenbe-
zitter grof geld kan 
verdienen aan de 
toerist. 

Dat het contact 
met de buren en 
de gemeenschaps-
zin, dé bijvangst 
van de deelecono-
mie, daarbij vaak 
ontaardt in erger-
nis van de buurt 
en op den duur in 
ontwrichting van 
hele steden, stip-
pen Martine Zeijl-

stra en Robert Visscher, de auteurs van het boek 
Delen doe je zo, de deeleconomie in de praktijk 
wel aan. Toch besluiten ze om deze vorm van 
‘delen’ in hun boek op te nemen. 

Dat heeft uiteraard te maken met hun definitie 
van deeleconomie. Gaat het alleen om het delen 
van spullen, zoals het uitlenen van gereedschap? 
Past een bedrijf als Greenwheels ook onder deze 
noemer? En hoe staat het met het verlenen van 
diensten, zoals in het geval van het platform 
Konnektid dat kennis deelt? De auteurs beslui-
ten te kiezen voor een ruimhartige definitie en 
ja, dan valt Airbnb daar ook onder. 

De auteurs hebben de meeste deelmogelijk-
heden die ze bespreken zelf uitgeprobeerd. 
Naast dat ze hun ervaringen uitvoerig delen, 
zetten ze ook de voor- en nadelen heel overzich-

Lets yup
telijk en eerlijk op een rijtje, tezamen met hand-
zame tips. Het delen van je auto levert je bij-
voorbeeld geld op en je leert daardoor mensen 
uit je buurt kennen. Maar als je auto total loss 
wordt gereden, keert de deelautoverzekering 
slechts de dagwaarde uit. Bij oude auto’s werken 
de streepjes op de benzinemeter niet meer opti-
maal, dus hoe controleer je of er genoeg benzine 
is getankt? Een handige tip is om voordat je je 
auto uitleent hem helemaal vol te tanken!  

 Als je het boek leest, ben je verbijsterd over 
de vele deelmogelijkheden op elk gebied: van 
Wheeliz, het ruilen van aangepaste auto’s voor 
rolstoelgebruikers (helaas alleen nog in Frank-
rijk) tot de site Ikeahackers.net waarbij je met 
behulp van video’s en instructies nieuwe din-
gen kunt maken van spullen van Ikea. En wie 
heeft er ooit gehoord van Airpnp.com: het 
gebruik maken van het toilet van een local? In 
heel Nederland zijn er helaas nog maar acht van 
zulke plekken, melden de auteurs. Als ik erach-
ter probeer te komen waar die acht plekken zich 
bevinden, blijkt dat in plaats van Airpnp.com 
alleen maar Airbnb.com op het scherm ver-
schijnt. Helemaal verbaasd ben ik daar niet over: 
ik ben erg van lenen en uitlenen en oké, in hoge 
nood zou ik best een toilet van een vreemde 
bezoeken. Maar mijn eigen toilet ter beschik-
king stellen voor hoge nood? Ik vraag mij ook af 
of de auteurs niet een geintje uithalen met ons, 
lezers. De laatste zin over Airpnp luidt immers: 
‘Het is aan te raden de aanmelding al geregeld te 
hebben als je in hoge nood verkeert.’

Martine Zeijlstra, Robert Visscher: Delen doe je 
zo, de deeleconomie in de praktijk
Forte Uitgevers BV, Baarn, 2015
ISBN 978 95 6250 063 1
176 pagina’s
€ 22,50

Kolonisatie van de stoep  
De stoep als ontmoetingsplek, waar je samen-
komt met je buren en lief en leed deelt, was nog 

niet zo lang geleden vooral het domein van de 
lagere klasse. Met je hele hebben en houden 
zomers buiten zitten werd door de midden- en 
gegoede klasse als ordinair bestempeld. Dat is 
tegenwoordig wel anders: menige yup eigent 
zich de stoep toe, waarbij hij door middel van 
zijn design buitenmeubilair duidelijk maakt dat 
hij niet van de straat is. 

In het boek De Stoep, ontmoetingen tussen huis 
en straat van Eric van Ulden, Daniel Heussen en 
Sander van der Halm, wordt de stoep van ver-
schillende kan-
ten belicht. Teza-
men met de vele 
mooie foto’s heb-
ben deze heren 
een interessant 
boek gemaakt 
over een feno-
meen waar we 
vaak terloops aan 
voorbij lopen.

Vijfhonderd jaar 
geleden werd de 
stoep bedacht 
door de stedelijke 
gegoede burgerij 
die passanten en rijtuigen toch liever op enige 
afstand van hun chique grachtenpand hield. 
Pas in de negentiende eeuw werd de aanleg 
van trottoirs een aangelegenheid van de lokale 
overheid. Dat er in de smalle straten van de Pijp 
nauwelijks ruimte voor stoepen werd gemaakt, 
kwam doordat in die tijd het creëren van afstand 
tussen het private en publieke domein voorbe-
houden was aan de middenklasse en gegoede 
burgerij. Maar de afgelopen jaren staat de stoep 
– vanwege de belangrijke rol die hij speelt in het 
ontstaan van sociale contacten tussen bewoners 
– weer volop in de belangstelling. 

In het hoofdstuk Contact en herkenning, de 
stoep in stadssociologisch perspectief, komen 
de resultaten van een aantal onderzoeken aan 
bod: bewoners bij wie veel identiteitsuitingen 

– een ander woord voor bankjes, plantenbak-
ken, etcetera –  op de stoep staan, blijken meer 
burencontacten te onderhouden. Uit onderzoek 
blijkt dat hoe meer controle en toe-eigening van 
de stoep plaatsvindt, hoe prettiger de bewo-
ners zich erbij voelen, met als bijvangst minder 
inbraak. Als voorbeeld worden aan het eind van 
het boek twee geslaagde cases op IJburg bespro-
ken: de Surinaamse Markerhuisjes en Leef–
arcada op Haveneiland-West. 

Eric van Ulden, Daniel Heussen, Sander van der 
Halm: De stoep, ontmoetingen tussen huis en 
straat
Nai010 Uitgevers, Rotterdam, 2015
ISBN 978 94 6208 209 0
240 pagina’s
€ 29,50

Groen doen
Volgens Mascha Schacht, de auteur van Stads-
tuinieren, zijn er bloemen, struiken, kruiden en 
groentes die het altijd doen. Veel hoeft het alle-

maal niet te kosten. Je 
kunt met petflessen 
je eigen hydrocul-
tuursysteem maken. 
Je hoeft helemaal 
geen auto te hebben 
of te delen om pot-
aarde op je balkon-
netje op vierhoog te 
krijgen (er bestaat 
zoiets als briketten 
die nauwelijks iets 
wegen). En of je nu 
een blakerend balkon 
op het zuiden hebt of 
een schaduwtuintje 

waar nooit zon komt, als je de raadgevingen van 
Mascha maar opvolgt, bevind je je in no-time in 
je eigen kleine stadsjungle. 

Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen 
om te gaan buurttuinieren. In het gelijknamige 

boek van Peter Kouwenhoven en Barbara Peters 
wordt uitgelegd hoe je dat het beste kan doen. 
Van de voorbereiding (compleet met een mini-
boekje ambtenarentaal) tot de verschillende 
mogelijkheden (van samsamtuin tot proeftuin) 
tot antwoorden op prangende vragen (zoals of je 
voor kuipen, bakken of kisten moet kiezen als je 

op vervuilde grond wilt gaan tuinieren). 
Wie trouwens wat dieper wil graven, doet er 

goed aan het boek Botanische revolutie, de plan-
tenleer van Charles Darwin aan te schaffen met 
hoofdstukken als De vreemde eetgewoontes van 
planten, Een plantaardig incesttaboe, Seksuele 
voortplanting through the looking-glass en De 
plantaardige psychologie! 

Norbert Peeters: Botanische revolutie, de planten-
leer van Charles Darwin
KNNV Uitgeverij, Zeist, 2015
ISBN: 978 90 5011 578 0
336 pagina’s
€ 24,95

Mascha Schacht: Stadstuinieren
Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2015
ISBN: 978 90 2156 176 9
160 pagina’s 
€ 19,99

Peter Kouwenhoven, Barbara Peters: Buurttuinie-
ren, samen gaan voor leuk&lekker
KNNV Uitgeverij, Zeist, 2015
ISBN: 978 90 5011 552 0
160 pagina’s
€ 21,95
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vond dat als hij iets wilde doen, dit het geschikte 
moment was. En zo geschiedde. Binnen vijf 
dagen resulteerde het in de geboorte van het 
eerste Sporenburg-concert. En tot hun verba-
zing met groot succes. 

Succes smaakt naar meer, dus besloot Her-
man het jaar erop weer een concert te geven. Hij 
wilde dat vanwege het mooie weer binnen vier 
dagen gerealiseerd hebben. Die vlieger ging bij 
de gemeente niet op. Herman was veel te laat 
met het aanvragen van de vergunning. Gelukkig 
kreeg hij toenmalig wethouder Tjeerd Herrema 
aan zijn zijde die het een en ander voor hem 

regelde. Dit op voorwaarde 
dat hij zich in het vervolg 
zou houden aan de tijd die 
staat voor het aanvragen 
van een vergunning. Her-
man: ‘Het weer was mijn 
grootste angst, dus besloot 
ik het jaar erop een tent te 
huren, zodat de vleugel in 
ieder geval droog stond. 
En dat doe ik nu ieder jaar. 
In principe is het niet een 
vaststaand evenement. 
Maar als de zomervakan-
tie voorbij is en je een tijd 
niets hebt gedaan, komt 
het verlangen naar een uit-
daging weer boven.’ 

Herman vindt het groeien 

E ind 1999 kwamen Herman en zijn part-
ner in het Oostelijk Havengebied wonen. 
Herman wilde net zoals Ton, die steden-

bouwkundige is en volgens Herman heel veel 
voor het Oostelijk Havengebied heeft betekend, 
ook iets voor de buurt doen. Op welke manier 
was voor hem niet helemaal duidelijk. Maar, als 
je musicus bent dan ligt het toch wel voor de 
hand dat je dit op de een of andere manier wilt 
doen in de vorm van muziek en niet denkt aan 
het inrichten van een plantsoen of het maken 
van een kunstwerk. 

In 2003 was het een prachtige zomer en Ton 

TEKST EN FOTO: SIMONE SLOTBOOM

M ijn oma Beppie was een ouderwetse 
werkster. Zo een die het hele huis 
even lekker onder handen nam. Type 

niet lullen, maar poetsen. Droog afnemen, daar 
deed ze niet aan. Als er geen emmer sop aan te 
pas kwam, was het niet schoon. Glassex? Dat 
spul wilde ze niet in huis hebben. Dat was voor 
luie huisvrouwen. Soda, groene zeep, ammo-
niak en brandspiritus voor de ramen moesten 
het zijn. Zelfs de fittingen van de lampen kre-
gen regelmatig een sopje.

Ik denk vaak aan haar als ik openbare gebou-
wen of kantoren bezoek. Daar heerst een 
nieuwe trend: professioneel schoonmaken. 
Dat klinkt fantastisch, maar mijn oma zou er 
maar één woord voor hebben gehad: viezeri-
ken. Van mijn ma weet ik wat de term behelst. 
Zij heeft ook het sopvirus. Ze grapte altijd dat 
er een sopdoek aan haar hand zat vastgegroeid. 
En ook al zegt ze nu dat ze een stuk makkelij-
ker is geworden, haar huis is altijd kraakhel-
der. Ze werkte tijdelijk voor een schoonmaak-
bedrijf, maar de trainingen die daar gegeven 
werden, vond ze hilarisch. Droog afnemen was 
het credo. Microvezeldoeken het toverwoord. 
Te gebruiken zonder schoonmaakmiddel. Ook 
voor de vloer op een handig steeltje. En dus 
leven we in een Swiffer-tijd waarin smoeze-
lige bureaus, toetsenborden die wemelen van 
de bacteriën, deurkrukken die nooit een sopje 
zien en kranen met vieze kalkrandjes de norm 
zijn.

Nu is tijd geld natuurlijk en zijn de onder-
houdscontracten die afgesloten worden geba-
seerd op minimale tijd. De klussen worden aan-
besteed en de laagste prijs wint de opdracht. 
Vroeger gruwde ik al van basisschool de Riet-
landen aan de Van Eesterenlaan, waar maar 
tien minuten per klaslokaal voor schoonmaak 
beschikbaar was. De toiletten daar rook je op 
de gang al. En ook al stond het schoolbestuur 
erom bekend pakken met geld te hebben en 
volop te beleggen, aan hygiëne werd niet veel 
besteed. Dat mochten de ouders oppakken. In 
het kader van betrokkenheid bij het onder-
wijs van je kind. Al was er op de intekenlijsten 
weinig animo voor de schoonmaakklussen. Ik 
heb dus heel wat toiletschoonmaakdiensten 
gedraaid en de nodige sopdagen in de klas 
waarin al het speelgoed en materiaal ontsmet 
werden. Onder het mom van ouderparticipa-
tie. Al was het meer een verkapte bezuiniging, 
om niet te zeggen een vorm van chantage. Want 
je wilt toch graag dat je kind in een frisse omge-
ving zit, nietwaar?

Het Centrum Voor Vrije Tijd (CVT) in het Ed 
Pelsterpark op IJburg, dat verhuurd wordt 
door stadsdeel Oost, is ook een schoolvoor-
beeld van efficiënte schoonmaak. Het prach-

tige complex in gebouw Solid 18 staat er nog 
geen vierenhalf jaar, maar verdient nu al het 
label ‘groezelig’. Zo’n vijf miljoen euro stopte 
het toenmalige stadsdeel Zeeburg in de realisa-
tie van het CVT. Maar de 2.600 vierkante meter 
netjes houden, ho maar. Dat is kennelijk zonde 
van de centen. Professioneel poetsen voor wei-
nig is nu eenmaal in. En wat op papier prachtig 
klinkt, stinkt in de praktijk. Het resultaat is er 
dan ook naar. Vieze randjes en hoekjes en gore 
kringen en vlekken, voegen waar je soep van 
kunt koken en stofwolken in de sportzalen. 
Uit de dojo kom je na een karateles standaard 
thuis met zwarte voeten, ook al pakt de sensei 
regelmatig zelf de stofzuiger voor het begin van 
een training. De toiletten verdienen een stic-
ker: betreden op eigen risico. Al zijn ze nog zo 
prachtig en luxe vormgegeven, voor geen goud 
wil ik daar mijn flesje water bijvullen.

Het rare is dat bijna niemand er iets van zegt. 
Misschien is het zo gewoon geworden dat we 
het amper meer zien. En kijk ik nog door de 
ogen van twee generaties poetsvrouwen die 
niet meer van deze tijd zijn. Zij leefden vol-
gens het aloude principe ‘fris en rein zal mijn 
keukentje zijn’. Maar tegenwoordig is schoon-
maken een innovatief proces, en geen ouder-
wets ambacht meer. En de waardering voor 
het vak vertaalt zich naar ons aller openbare 
ruimte. Schoonmaakwerk is ondergewaar-
deerd en onderbetaald. Hoe anders was dat 
in de tijd van mijn oma. Voor een familie van 
advocaten, rechters en notarissen hield ze alle 
kantoorpanden en woonhuizen spic en span. 
Ze werd op handen gedragen. Toen ze na haar 
pensionering ziek werd en niet meer kon wer-
ken, bleven ze op bezoek komen. Altijd met 
een envelop met inhoud om hun waardering te 
tonen. En zelfs na haar dood kwamen ze mijn 
opa nog centjes brengen. Het respect dat ze 
over en weer voor elkaar hadden, was ontroe-
rend en de relatie voor beide kanten lonend op 
veel meer vlakken dan loon voor werk. Maar 
de Beppies zijn nu met een lampje te zoeken. 
En dat komt door ons. Want anno 2016 kun je 
niet meer trots zeggen: ik ben schoonmaker. 
En dat… dat is pas echt smerig.

Herman Rouw geeft buurtconcert
Dit jaar is het de veertiende keer dat het Sporenburg-concert zal 
plaatsvinden op het P.E.Tegelbergplein, eiland Sporenburg. Dit concert 
wordt georganiseerd door pianist en dirigent Herman Rouw, geholpen 
door zijn partner Ton Schaap. De hele organisatie doen zij zelf, inclu-
sief het ontwerpen van de affiches en het rondbrengen van de flyers.
TEKST: LIDA GEERS     FOTO’S:  KEES HOOGEVEEN EN LIDA GEERS

naar het concert geweldig. Hij houdt van oefe-
nen en het concert geeft hem een boost voor het 
jaar dat komen gaat. ‘Je moet erover nadenken 
welke stukken je gaat spelen en of je al of niet 
een gast uitnodigt.’ 

Pianist het allermooist
Herman is geboren in Groenlo en komt volgens 
eigen zeggen niet echt uit een muzikale familie. 
‘Mijn opa was bakker en zat bij de fanfare, wat ik 
fantastisch vond. Als klein kind was ik ook gefas-
cineerd door kerkmuziek. Dus toen ik als zeven-
jarige de kans kreeg bij het kerkkoor te zingen, 
vond ik dat geweldig. In dezelfde tijd werd er 
bij ons in het naburige dorp een muziekschool 
opgericht. Mijn vader, die hoofd van de school 
was, werd gevraagd of hij kinderen kende die het 
leuk zouden vinden op de muziekschool les te 
krijgen. Hij kende er in ieder geval één: ik. Wij 
hadden een stokoude piano thuis en mijn vader 
gaf mij op voor pianoles.’ 

Herman had geluk dat het meteen klikte met 
Jan Deckers, zijn bevlogen pianodocent. ‘Ik 
voelde mij welkom bij hem. Op mijn dertiende 
gaf ik mijn eerste concert. Geweldig!’ Toen de 
muziekschool tien jaar bestond werd aan hem 
gevraagd of hij samen met een orkest Beetho-
vens pianoconcert nr. 2 wilde spelen. ‘Dat was 
fantastisch. Ik lag nog in bed toen mijn vader 
trots mijn kamer binnenkwam om te vertellen 
dat ik met mijn concert de krant had gehaald.’ 

Vanaf zijn dertiende wist Herman dat hij musi-
cus wilde worden en dat pianist hem het aller-
mooist leek. Zijn ouders hadden wel enige twij-
fels omdat het niet een beroep is waarvan je met 
zekerheid kan zeggen dat het ook brood op de 
plank brengt. Uiteindelijk gingen zij toch over-
stag en Herman ging naar het conservatorium 
in Utrecht. Zijn lerares was Edith Lateiner-Grosz 
van wie hij meteen wist dat hij bij haar wilde stu-
deren. Na een jaar vertrok Edith Lateiner naar 
Amsterdam en Herman volgde haar. 

Java-eiland 

Sumatrakade 377 - 379   |   1019 PM  Amsterdam

Openingstijden

ma. | di. | vr. 09.00 - 19.00 uur

wo. 13.00 - 19.00 uur

do. 09.00 - 17.00 uur

Behandeling volgens afspraak

tel. (020) 41 93 583
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Ballen in de lucht
Gaandeweg werd hem wel duidelijk dat je 
bevoorrecht bent als je na je studie op het con-
certpodium belandt. Maar dat het meer in de 
lijn der dingen ligt dat je om de kost te verdienen 
je hele leven les zal moeten geven. ‘In feite heb ik 
dat ook steeds gedaan en om je de waarheid te 
zeggen: ik vind het nog leuk ook. Ik houd ervan 
met mensen om te gaan en ze vaardigheden bij 
te brengen.’ 

Naast piano heeft hij ook koordirectie gestu-
deerd. Omdat hij houdt van veel balletjes in de 
lucht houden, heeft hij ook daarin zijn bevoegd-
heid gehaald. ‘Ik heb tijdens die opleiding veel 
geleerd. Dirigeren heeft namelijk heel veel 
aspecten: duidelijkheid, inspiratie, pedagogiek, 
repeteren. Het moeilijkst is het sociale aspect.’ 

Sinds enige tijd is Herman gespecialiseerd in 
het coachen van jong talent op de Podiumafde-
ling van de Muziekschool Amsterdam. Leerlin-
gen uit het Amsterdams Jongens en Meisjes Koor, 
dat sinds 1998 onder zijn leiding staat, werken 
regelmatig mee aan concerten in het Concertge-
bouw en aan uitvoeringen van de Nederlandse 
Opera. Verder dirigeert hij de Schola in de kapel 
van het OLVG en Kamerkoor Musica Amster-
dam. ‘Muziek in de klas’ is een van de laatste 
projecten waaraan hij zich verbonden heeft. t

info: hrouw@xs4all.nl

‘Ik houd ervan met mensen om 
te gaan en ze vaardigheden bij 
te brengen’

Smerig
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Take flight
Tentoonstelling met werk van kunstenaars die 
hun land ontvluchtten door oorlogsgeweld. Ze 
komen uit Syrië, Eritrea en Irak en wonen en 
werken nu in Amsterdam, meestal met veel min-
der materialen dan ze gewend waren. Wat deze 
kunstenaars bindt, is het geloof in de kracht van 
de verbeelding in tijden dat alles hopeloos lijkt.

CBK, Oranje Vrijstaatkade 71
t/m 9 juli , wo, vrij, za 11-17 uur, do 11-20 uur, 
gratis

WegWerpWereld
Twee uitersten ontmoeten elkaar: ber-
gen afval en twee dansers, een kunst-
vorm waar afval doorgaans verre van 
is. Thema is – niet verbazingwekkend 
– onze wegwerpmentaliteit en de hoop 
op een beter leven. Als publiek zit je 
met je neus op de feiten van het afval 
van een dansend stel, terwijl twee vuil-
nismannen wanhopig proberen de 
boel netjes te houden. Pijnlijk herken-
baar?

Fab City,  Javakade 201
za 18 en zo 19 juni, 12, 12.30, 13.30, 14, 
14.30, 15, 16.30, 17 uur

Waar te gaan en wat te zien?

SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT

Op een barkruk zitten is door de jaren 
heen uitgegroeid tot een van mijn lieve-
lingshobby’s. De mensen die ik aan (en 

achter) de bar leer kennen, zijn een eindeloze 
inspiratiebron. 

Bas en Robin leggen uit wat een kraaldeel is:

Van een andere dame leer ik dat ‘Nyckelpiga’ 
Zweeds is voor lieveheersbeestje. Zo leer je nog 
eens wat. En mijn Duits kan ik nog eens grondig 
ophalen met Andreas. 

Als ik me eindelijk door mijn borrels heen 
geploegd heb, en het juist mijn beurt is om een 
rondje te geven, is de avond alweer voorbij, want 
om acht uur sluit ‘t Nieuwe Diep. En stamgast of 
geen stamgast, iedereen moet dan naar huis. 
Alleen stamhond Mimi  blijft nog even rustig 
onder een bankje liggen. t

Stamgasten van Amsterdam-Oost
Andreas uit Duitsland, en Rico met stamhond 
Mimi. 

Remko vertelt over de zwaan in de plomp, die 
denkt dat ‘ie een meerkoet is. Over hoe vroeger 
het vee aan deze kant van de stad aangevoerd 
werd en dat er een gekke kunstenaar woonde in 
een van de huisjes naast het oude gemaal. 

Erik weet daar nog aan toe te voegen dat de rei-
gers die in de hoge bomen wonen, hele honden 
op kunnen tillen. En, ook niet geheel onbelang-
rijk, dat de laurierstruik hier in de tuin de beste 
laurier ooit is. 

Naarmate de avond vordert, vult het terras 
zich. Na twee uur zit ik tussen een hele groep 
vrolijke stamgasten. De Oorlammen en Tsjechi-
sche biertjes verschijnen als vanuit het niets, en 
zelfs de paar druppels regen mogen de pret niet 
drukken. 

TEKST EN ILLUSTRATIE: MYRA BECKERS

Het is een plakkerige dinsdagmiddag. In het 
Flevopark ligt distilleerderij en proeflokaal ‘t 
Nieuwe Diep. Er zijn waarschijnlijk niet veel 
plekken in Amsterdam zo idyllisch als deze – op 
het terras, aan het water, in de zon, met een bier-
tje of een borrel. 

‘Heeeeeey Remmie’ roept Barman Erik met-
een, als de eerste stamgast binnen komt lopen. 
Zijn bier en jenevertje worden zonder er verder 
woorden aan vuil te maken op de bar gezet. 

Volgens Remko is het allerleukste aan ‘t Nieuwe 
Diep dat er zoveel verschillende mensen komen. 
En, hoe verschillend ze ook mogen zijn: alle 
stamgasten kunnen goed met elkaar overweg. 
Het stampubliek zit hoe dan ook aan tafel der-
tien. Maakt niet uit welke tafel. Het is een bont 
gezelschap: Jos uit Haarlem, Bas en Robin (voor 
al uw timmerwerk, van parket tot plafond), 

Qahwa d’Or: veel meer dan koffie

Op het Javaplein is een 
aantal zaken gevestigd 
die geen schijntje zon-
licht krijgen omdat ze 
zich precies in de scha-
duw van het immense 
Badhuis bevinden. De 
IJopener haalt Qahwa 
d’Or van buurtonder-
nemer Hamid uit de 
schaduw. Qahwa d’Or 
betekent in het Ara-
bisch ‘koffie van goud’, 
maar is meer dan koffie 
alleen.
TEKST: RENÉ ARNOLDI  
FOTO’S: FLEUR VOS

De tafeltjes en stoelen voor buiten en het 
opvallende retrobord staan binnen, 
want vandaag, maandag, is Qahwa d’Or 

officieel gesloten. Toch is de zaak exclusief open 
voor een groepje dames dat een wekelijkse lees-
club heeft. Een leesclub? Maar de bibliotheek is 
hier tegenover? ‘Ze komen hier al heel lang’, ver-
telt Hamid. ‘Ze mediteren wat, tekenen wat en 
schrijven vooral. Daarna lezen ze dat aan elkaar 
voor. En ondertussen drinken ze koffie. Leuk 
toch?’

Koffie
Hamid is geboren in Marokko. Op zijn zeven-
tiende jaar kwam hij met zijn ouders naar 
Amsterdam. Na een aantal verhuizingen ves-

aan bewoners die heel goed met elkaar omgaan.’ 
Hij voelt zich er als bewoner en als ondernemer 
thuis. Hij komt graag in het Flevopark. ‘Dat is 
prachtig. Liever geen grote festivals daar, want 
dat schaadt de natuur.’ 

In Qahwa d’Or schenkt hij niet alleen koffie en 
thee, je kunt het ook meenemen. Hij verkoopt 
heel veel smaken. ‘Maar alleen eerste kwaliteit. 
Het woord d’Or zit niet voor niets in de naam 
van mijn winkel.’ 

Hamid repareert nog steeds espressomachi-
nes, maar nu alleen nog voor zijn eigen klanten 
die zo’n machine thuis hebben. ‘Je moet een 
espressomachine eigenlijk zien als een cv-ketel. 
Die heeft ook regelmatig een onderhoudsbeurt 
nodig.’

Ondernemers
Tijdens het interview is de zaak gewoon open. 
‘Het is hier altijd gezellig. De koffie is heerlijk. It’s 
worth for coming’, zegt een van hen. Een ander 
gaat nog verder: ‘Het is de lekkerste koffie die 
ik ken. Net als de thee. Hamid maakt alles met 
liefde.’ Beiden lopen met hun take away de win-
kel uit. 

Behalve de leesclub doet Hamid nog meer 
speciale dingen. Zo heeft hij een netwerkje voor 
ondernemers dat regelmatig in zijn zaak bij 
elkaar komt. ‘Uiteenlopende zzp’ers. We wisse-
len uit wat we doen. Uiteindelijk heeft iedereen 
daar profijt van.’ Hij is ook bezig een erkend leer/
werkbedrijf te worden. Hij gaat stagiaires oplei-

den voor het horeca-
vak. ‘En alle etnische 
groepen zijn welkom. 
Ik ben ondernemer in 
de Indische Buurt. En 
daar wonen ze alle-
maal!’ 

Als ik vertrek zitten 
er al mensen op door 
henzelf buiten gezet 
meubilair koffie te 
drinken, ook al is het 
terras officieel niet 
open. t

www.qahwador.nl

tigde hij zich in 1994 definitief in de Indische 
Buurt. Hij begon de Nederlandse taal goed te 
leren en studeerde elektronica op de technische 
school. 

Tijdens zijn studie had hij bijbaantjes. Zo ging 
hij als ondernemer horloges verkopen. ‘Het 
maakte me eigenlijk niet zoveel uit wat ik ver-
kocht. Ik wilde bezig zijn. En ondernemen zit in 
mijn bloed.’ Dat hij uiteindelijk terechtkwam in 
de reparatie van espressomachines lag voor de 
hand. ‘Ik houd van techniek en van koffie.’ 

Indische Buurt 
Hamid begon zijn koffiezaak in 2010. Hij koos 
bewust voor zijn eigen buurt, de Indische Buurt. 
‘Het is net een dorp, met een grote diversiteit 

‘Het is de lekkerste 
koffie die ik ken’

De komst van Xia
Theatergroep Wunderbaum maakt scherp, 
maatschappelijk betrokken theater. Het gezel-
schap werkte vier jaar aan The New Forest, een 
serie voorstellingen over Grote thema’s. Die 
thema’s verbeelden ze op zeer menselijke wijze 
en met veel humor. Tijdens het Holland Festi-
val zijn de eerste en de laatste voorstelling uit 
de serie te zien in het openluchttheater van Fab 
City 
In De komst van Xia gaan de acteurs samen met 
een groep Amsterdammers op zoek naar de 
samenleving van de toekomst, een nieuwe uto-
pie met een sterke leider, Xia.

Fab City, Javakade 201
vr 24 en za 25 juni, 21.30 uur
€ 26 / € 18

�e future of Sex
Met Arnon Grunberg en Johan Simons onder-
zoekt het gezelschap de toekomst van sex in de 
digitale wereld. Nu we telefoon en computer 
mee naar bed nemen, wordt het genieten van 
elkaars lichaam wellicht geheel overbodig? Met 
Arnon Grunberg als Seksrabbijn des Vaderlands.

Muziekgebouw aan ‘t IJ, Piet Heinkade 1
za 18 en zo 19 juni, 20.30 uur
€ 26 / € 23 / € 18

Cultuur in de zomer: er is veel, het stikt van de festivals. En tegelijker-
tijd lonkt het buitenzijn en starend naar een grasspriet verwijlen in een 
park. Wij grasduinden wel door het aanbod in Oost en delen wat wij 
zelf de moeite waard vinden.

Wunderbaum in het Holland Festival
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Koken met Neeltje

U vindt ons vlak bij winkelcentrum Brazilië,
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.
C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam,  020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl

Met de mooiste tekening,
foto of leuke tekst is jouw

superkado in 2 dagen klaar!

Vader wordt

deze Vaderdag
superblij

Zodra het mooi weer is wil ik meer zuur in 
mijn smaakpalet. En dan koop ik van die 
bakjes vissalade, selderiesalade of kip-

salade. Ze zijn eigenlijk vrij duur en bovendien 
vaak niet zo lekker als je hoopte.

En opeens had ik een helder moment: je kunt 
ze ook zelf maken! En dan met meer vis, minder 
mayonaise en geen enkel e-nummer.

Mijn eerste poging was tonijnsalade. Blikje 
tonijn uit laten lekken en mengen met een volle 
eetlepel zelfgemaakte mayo (of uit een potje, 
maar ja, dan heb je natuurlijk wel e-nummers), 
een heel fijn gesneden groen uitje, een lepel 
kappertjes en wat fijngesneden dille, wat peper 
en voilá. Veel lekkerder. 

Eenmaal de smaak te pakken dacht ik: echte 
tonijn kan ook. Vers is veel te duur, maar uit de 
diepvries… En dan is het niet duurder dan uit 
blik, maar wel veel lekkerder.

Je kunt eindeloos variëren, bijvoorbeeld met 
zalm (liefst ook uit de diepvries), garnalen of 
makreel.

Smeersels zonder e-nummers
Fijngeraspte venkel in plaats van dille is ook heel 
lekker. En een lepeltje tomatenpuree in de zalm-
salade is evenmin te versmaden en het ziet er zo 
mooi uit.

Voor de kipsalade neem ik het liefst gerookte 
kip. Fijnsnijden en mengen met half mayonaise 
en half zure room. Een halve teen knoflook uit 
de knijper en wat oregano erbij, en de salade is 
een feestje.

Met dezelfde receptuur (mayo en zure room) 
kun je natuurlijk ook groentesalades maken. 
Alles kan, maar voor mij zijn bietjes favoriet 
onder de groenten.

Minder calorierijk zijn de vegetarische smeer-
sels. De lekkerste vind ik deze: een puntpaprika, 
een handje walnoten, een scheut granaatap-
pelsiroop (of een lepel granaatappelpitjes), een 
teen knoflook en een scheut olijfolie. Alles in de 
keukenmachine en je hebt fantastisch broodbe-
leg. 

En alweer: geen e-nummers.

ADVERTENTIE

I N G E Z O N D E N

I N G E Z O N D E N

ADVERTENTIES

Wijksteunpunt Wonen Oost
Wijttenbachstraat 34-H
tel. 462 03 30
www.wswonen.nl/oost
oost@wswonen.nl
Inloopspreekuren: 
maandag 19-20 uur,  woensdag 9-12 uur

Op 1 juli 2016 wordt een nieuwe wet van 
kracht: de Wet Doorstroming Huur-
markt. Door een wijziging van het Bur-

gerlijk Wetboek zijn de mogelijkheden tot tij-
delijke verhuur verruimd. De termijn wordt nu 
maximaal twee jaar voor zelfstandige en maxi-
maal vijf jaar voor onzelfstandige woningen. 

Particuliere verhuurders mogen in alle geval-
len tijdelijke huurcontracten van twee jaar aan-
bieden (ze moeten er alleen wel zelf om denken 
de huur drie maanden van tevoren op te zeg-
gen, anders wordt het alsnog een contract voor 
onbepaalde tijd). 

Corporaties daarentegen mogen tijdelijke con-
tracten alleen aanbieden aan bepaalde doel-
groepen. Dit was al zo voor gehandicapten, 
ouderen en studenten (‘campuscontract’), en 
wordt nu uitgebreid met de doelgroepen huur-
ders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege 
werk of studie, promovendi, jongeren tot 28 jaar, 
huurders in de noodopvang en grote gezinnen 
(bestaande uit meer dan acht personen). 

Ook wordt het mogelijk te koop staande huur-

woningen tijdelijk te verhuren en wordt de 
‘diplomatenclausule’ aangepast en verruimd, 
waardoor een woning bij afwezigheid van de 
eigenaar/huurder tussentijds verhuurd kan 
worden, eventueel aan meerdere elkaar opvol-
gende huurders, totdat de eigenaar of eerdere 
huurder weer terugkeert naar de woning.

 Bij twijfel aan de rechtmatigheid van een tij-
delijk contract, neem contact op met het Wijk-
steunpunt Wonen. Wij hebben tweemaal per 
week spreekuur aan de Wijttenbachstraat 36, 
op maandag van 19 tot 20 uur en op woensdag 
tussen 9 en 12 uur. Ook kunt u ons bereiken via 
oost@wswonen.nl of op tel. 462 03 30.

Huurtoeslag boven liberalisatiegrens?
Heeft u huurtoeslag, huurt u een woning van 
een corporatie en bent u door de huurverho-
ging boven de grens van € 710,68 rekenhuur 
(kale huur + enkele subsidiabele servicekosten) 
gekomen? Dan is er niet zoveel aan de hand. 
U behoudt uw huurtoeslag, de huurverhoging 
wordt alleen niet gecompenseerd door meer 

Wet Doorstroming Huurmarkt

Moestuintjes op het Proefeiland
Tijdens de financiële crisis bleven veel bouwkavels 
op IJburg langere tijd onbebouwd waardoor bewo-
ners initiatieven met moestuintjes en speelplekken 
startten om de buurt groener, levendiger en gezel-
liger te maken. Nu ineens moet alles plaatsmaken 
voor huizen en hoge appartementsgebouwen, 
helaas voor de moestuinders en de lucht- en ruim-
tegenieters onder ons.
De gemeente stond echter open voor de vraag van 
de moestuinders op het Steigereiland om hen een 
vaste plek te geven. De aangewezen plek daarvoor 
is het Proefeiland op Steigereiland-Noord waar dan 
ook ruimte voor speelplekken en meer groen zal 
zijn. 
Dat is natuurlijk geweldig nieuws; een mooi groot 
stuk moestuingrond met een aangrenzende pluk-
tuin met fruitbomen, fruitstruiken, kruiden en 
snijbloemen waarvan iedereen kan plukken. En 
natuurlijk met een heerlijk zitje in de luwte voor 
een kopje thee met de buurtkat.
Hoewel er beperkte ruimte is, is er nog wel plek 
voor meer groene vingers. Dus meld je gerust aan 
bij onze Moestuinvereniging Proefeiland als je 
geïnteresseerd bent. 
Zolang de vaste tuin er nog niet is, maken we 
gebruik van de huidige moestuinbakken achter de 
Zuiderzee-School. Er is nog een aantal bakken over 
dus laat het weten als je daar ook interesse in hebt.
Het doel van de Moestuinvereniging is bijzondere, 
mooie en lekkere groenten, fruit en bloemen kwe-
ken in je eigen tuintje maar ook deelnemen aan 
gezamenlijke tuinactiviteiten zoals zorgdragen 
voor ‘ons’ moestuingebiedje en de pluktuin. Deel-
nemen aan de toekomstige tuin is dus niet geheel 
vrijblijvend. 
Geïnteresseerd, nog vragen of wil je graag mee-
denken over de ontwikkeling van de tuin? 
Stuur een e-mail met vermelding van  je naam, 
adres en telefoonnummer naar Paulien Mouwen: 
mouwenpaulien@gmail.com

huurtoeslag omdat u al het maximale bedrag 
kreeg. 

Is uw huur boven deze grens uitgekomen ter-
wijl u geen huurtoeslag had en wilt u er nu – 
door gewijzigde omstandigheden waardoor uw 
inkomen is verlaagd – wel aanspraak op maken? 
Dan heeft u mogelijk een probleem. Huurtoeslag 
aanvragen is dan in principe niet meer mogelijk. 

Wel is het in sommige gevallen mogelijk bij uw 
verhuurder een verzoek tot huurverlaging in te 
dienen tot net onder de grens. Heeft u daar hulp 
bij nodig? Kom dan naar het Wijksteunpunt 
Wonen. t

36 37IJOPENER - JUNI 2016IJOPENER - JUNI 2016



www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19
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w w w . t h e p h o t o f a c t o r y . n l
C. van Eesterenlaan 15    -    020 - 419 72 00

een verre  bl ik Prijsrebus
 Als u alles goed invult, ontstaat er een wijze les van Lao Tse. Stuur de 
oplossing vóór 23 september naar ons op.  
Mail: info@ijopener.nl, post: Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.

De gelukkige winnaar ontvangt van �e Photo Factory deze schitterende 
Pentax verrekijker met asferische lenselementen (zorgen voor perfecte 
scherpte) en meervoudig gecoate lenzen (voor een zeer helder beeld) 
t.w.v. € 99.

De winnaars van de Kerkenpadpuzzel in de aprileditie van de IJopener 
zijn Casper van Schelven en Daan Stremmelaar. Zij krijgen van The Photo  
Factory een 50 x 70 cm canvas van een foto naar keuze.

PUZZELMAKER: ELLY VAN DER MARK

Leuk koor, 21 leden, heeft plek voor alle stem-
men. Vrouwen en vooral mannen (extra) welkom. 
Zeer breed repertoire.  
Repetities donderdagavond 20-22. 
Von Zesenstraat 298, Amsterdam  
Info bij dirigente Juliska Yonne, tel. 49 76 043

Alles wat je kwijt wilt of juist wilt hebben, 
kun je in de IJopener zetten.

Kosten: € 5 per regel van ca. 45 tekens.  
Stuur je tekst naar info@ijopener.nl

Gloednieuwe Johnny Loco damesfiets: Londoner 
Deluxe CUC-971-LD-W. Nooit gebruikt. 
Van 829 voor 595 euro. Tel. 06-28 52 41 44

Tweedehands Montana Slow Juicer Model 
PR-179. In prima staat! 89 euro. 
Tel. 06-28 52 41 44

Te Huur: voor natuurliefhebbers voormalig sluis-
wachtershuisje in de Rottige Meenthe (ZW Fries-
land). Bij fietsknooppunt 34 - 36. € 60,- per dag. 
Max. 6 personen. Geen rokers/ huisdieren. 
www.opderuumte.nl

FLEX WERKPLEK te huur in Zeeburg
voor ZZP’er, thuiswerker, freelancer

• Wilt u dichtbij huis een ruime, rustige en betaalbare FLEX
 werkplek huren om prettig te werken?
• Wilt u klanten of zakenrelaties in een representatieve ruimte 
 kunnen ontvangen?

Voor informatie mail naar info@tanarboconsultant.nl of bel op 
dinsdag, woensdag of donderdag op telefoonnummer 020-8202207
Website: www.denieuwevaart.info

Adverteren
Wilt u adverteren in de IJopener? 

Stuur dan een e-mail naar adverteren@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over adverteren op onze 

website www.ijopener.nl

TARIEVEN
Losse advertenties per cm2 € 1,95
Halve pagina  € 800
Hele pagina  € 1.500
Hele pagina achtercover € 1.750
Toeslag vaste plaats  10%
Korting minimaal 5 nummers aaneen  10%

Website startpagina, 200 pixels breed, 
per pixelhoogte  € 1

Website overige pagina’s, 200 pixels  
breed, per pixelhoogte €  0,75 

AFMETINGEN
Breedte 70, 145 of 220 mm
Hoogte  variabel
Hele pagina 260 x 360 mm + 5 mm afloop

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Prijs in overleg: adverteren@ijopener.nl

ADVERTENTIES AANLEVEREN
Advertenties dienen aangeleverd te worden in PDF-
formaat (300 dpi, cmyk-kleuren). De redactie draagt 

geen verantwoor delijkheid voor de kwaliteit van 
door adverteerders aangeleverde advertenties.

ADVERTENTIES

Bezorging
Heeft u een nee/nee sticker op de 

deur en wilt u toch de IJopener lezen? 
Op onderstaande punten kunt u een  
exemplaar ophalen (zo lang de voorraad strekt).

 
Indische Buurt
•	 Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs
•	 Cybersoek, Timorplein 22
•	 Jansen Vintage, Javaplein 31hs
•	 Java Bookshop, Javastraat 145
•	 Openbare Bibliotheek, Javaplein 2
•	 Studio/K, Timorplein 62

Oostelijk Havengebied:
•	 Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
•	 Boulevard Café, Cruquiusweg 3
•	 Bruna, Oostelijke Handelskade 1061
•	 Fit aan ‘t IJ, KNSM-laan 11-13
•	 Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5
•	 Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
•	 Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179
•	 Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage

IJburg: 
•	 Bloem en Zee, IJburglaan 444
•	 Bruna, IJburglaan 561
•	 Gezondheidscentrum Haveneiland,  

 IJburglaan 727
•	 Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29

Oost:
•	 Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
•	 Post Oost, Wijttenbachstraat 36

 
 

Klachten over 
de bezorging 

kunt u melden  
via 

info@ijopener.nl
Welkom bij:

Borneo Architectuur Centrum

tentoonstelling
In het BAC kunt u informatie vinden 
over de historie van de Oostelijke 
Eilanden. Tevens hebben we wisselende 
tentoonstellingen. Voor het programma, 
zie onze site.

Rondleidingen
Elke 2e zondag van de maand organiseert 
BAC een rondleiding door de buurt 
onder begeleiding van een ervaren 
gids. Inschrijven op de site.

vergaderruimte huur
Onze ruimte is ook te huur voor 
vergaderingen & borrels, voor € 100,-
incl. BTW en gratis koffie en thee.

meer informatie:

eva@bouwstudiolukkien.nl
0650.83.82.93
www.bac-amsterdam.nl 
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Meedoen aan activiteiten?  
Wil je iets leren? Bewegen? Of nieuwe mensen ontmoeten? Ook als je 
weinig geld hebt, gezondheidsproblemen hebt of weinig Nederlands 
spreekt.   
Op zoek naar vrijwilligerswerk? 
Je leert veel én betekent iets voor een ander. Voorbeelden: 
taalmaatje, kok, computerdocent of klusjesman.  
Opstap naar werk nodig? 
Hulp bij het maken van je CV, zoeken naar werk, starten van een 
eigen bedrijf en meer.  
 
Kom langs bij Post Oost! 

Participatiecentrum Post Oost  

Post Oost hét participatiecentrum voor 
Amsterdammers uit Oost, adviseert over 
activiteiten in de buurt, bemiddelt naar 
vrijwilligerswerk en biedt een opstap naar werk.   
Wijttenbachstraat 36 hs  
ma - vrij 9 tot 17 uur│info@postoost.nl   
Twitter @PostOost │Facebook PostOost   
www.postoost.nl  

 




