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TEKST: LISA SCHEERDER - ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

Beste lezer van de IJopener,

Als krantenredactie – papier of online – hoop 
je bij iedere uitgave dat er lezers zijn die rea-
geren op onze stukjes. Vaak is dat het geval. 
Ook de IJopener heeft kennelijk (en gelukkig 
maar!) een binding met z’n publiek. De reac-
ties zijn over het algemeen heel zinnig. Soms 
is het een goede tip of ter zake doende kritiek; 
het kunnen ingezonden brieven zijn die een 
vorm van wederhoor bevatten of die reageren 
op interviews die we afdrukten. 
In dit nummer reageren Hans Olykan, be-
stuurslid van de Stichting Herstel Oosterpark, 
en Mark van Dongen, bewoner van de Indi-
sche Buurt, op het vraaggesprek dat we in 
onze vorige editie hadden met de oud-stads-
deelvoorzitter van Oost, Ivar Manuel. Het is 
een pittige reactie, zo eentje waarvan je zegt: 
ja, op die manier had ik het nog niet bekeken. 
Ons nummer van februari, waarin IJburger 
Joris Vermeulen schreef dat de gesuggereer-
de fietsbrug vanaf Zeeburgereiland het beste 
kan ‘aanlanden’ op Borneo-eiland, deed een 
bewoonster daar, Elly van den Braak, naar de 
pen grijpen. Nee, schrijft ze in deze uitgave, 
de beste fietsverbinding gaat over de goeie 
ouwe Amsterdamsebrug, maar dan wel een 
aangepaste versie daarvan.
Dat alles houdt het debat lekker gaande – en 
zo hoort het ook. In dit nummer zijn er weer 
genoeg verhalen waarop u kunt reageren. We 
interviewen buurtbewoner en oud-hoogleraar 
Bram de Swaan. We schrijven over Blijburg: 
waarom, o, waarom moet dat dicht? We in-
ventariseren de bouwhausse en het open-
baar vervoer in ons leesgebied en conclude-
ren: daar is een onbalans. Kijk, blader, lees en 
reageer als u zich daartoe geroepen voelt. De 
IJopener is er voor u: info@ijopener.nl

Namens de redactie,
Joost van der Vaart

RedactioneelSteeds groter
Deze keer is de IJopener wat dieper in de bevolking, de hui-
zen en de toekomstvoorspellingen voor Oost gedoken. Hoe-
veel mensen wonen er eigenlijk in ons gebied, hoe ruim wo-
nen we en met hoeveel? Zijn we een jong stadsdeel, zijn we 
ouderwets, vergrijzen we? Belangwekkende zaken, zo blijkt.

OOST IN CIJFERS

Welke stadsdeelbewoner heeft de 
meeste ruimte om zich heen? Dat 
blijken die van Noord te zijn, ge-

volgd door Zuid-Oost en Nieuw-West. De min-
ste ruimte hebben de inwoners van West, Cen-
trum en Zuid. Oost komt op de vierde plaats. 
Maar als we naar de buurten kijken, staat 
de Indische buurt West in de top drie van de 
dichtstbevolkte gebieden in de stad: na de 
Staatsliedenbuurt en de Van Lennepbuurt is 
het het krapst in de Indische Buurt-West.
Binnen ons verspreidingsgebied is Zeeburger-
eiland het grootste gebied, en dan wordt het 
water niet meegerekend. Zeeburgereiland 
is veel groter dan IJburg, dat hadden we niet 
gedacht. Althans als we het over land hebben. 
Het aantal bewoners is natuurlijk (nog) een an-
der verhaal. Ook interessant is dat de Indische 
Buurt-Oost in oppervlakte drie keer zo groot is 
als de Indische Buurt-West.
De grootste huishoudens wonen in Nieuw-
West, Noord en Zuid-Oost. De kleinste huis-
houdens wonen in Centrum, Zuid en West. Ook 
hier komt Oost op de vierde plaats. De meeste 
woningen per stadsdeel staan dan wel weer in 
Zuid, gevolgd door West en op de derde plaats 
Oost.
In Oost is het aantal bewoners per woning in 
IJburg het hoogst: daar wonen dus de grootste 
gezinnen. IJburg-West is koploper als het gaat 
om trouwen en vervolgens kinderen krijgen. 
Kennelijk wordt er in het Oostelijk Havenge-
bied laat met kinderen begonnen en doen 
deze bewoners dat ook nog eens het liefst on-
gehuwd. 
Op IJburg en op Zeeburgereiland wonen meer 
mannen dan vrouwen: die gebieden hebben 

ook een behoorlijk mannelijke uitstraling. 
In het Oostelijk Havengebied en de Indische 
Buurt wonen daarentegen meer vrouwen dan 
mannen. De meeste pubers wonen in het Oos-
telijk Havengebied, terwijl de meeste jongvol-
wassenen in de Indische Buurt-West wonen. 
En het Oostelijk Havengebied vergrijst: de 
leeftijdsgroep tussen de 50 en de 64 is daar het 
hoogst. 
Het totale aantal inwoners van het gehele 
stadsdeel neemt de laatste jaren toe, evenals 
de sterftecijfers, de vestiging- en de vertrekcij-
fers. Maar het aantal geboortes in Oost neemt 
af. We zijn een mobiel stadsdeel, waar veel 
verhuisd wordt, er toch nog mensen bijkomen, 
maar die krijgen minder kinderen en ze ver-
grijzen. 
Benieuwd hoe we er in 2035 voor staan? Dan 
blijken we volgens de toekomstvoorspellers 
het grootste stadsdeel te zijn. Nu wonen de 
meeste mensen nog in Nieuw-West, Zuid en 
West en komen wij van Oost op de vierde plek. 
In 2035, als de nieuwgeborenen van 2018 de 
leeftijd van 18 jaar bereiken, zijn we langs al 
deze stadsdelen gestoomd en bevinden we ons 
op de eerste plek met 169.838 inwoners. Dan 
zijn er ten opzichte van nu 35.000 inwoners 
bijgekomen. Deze bevolkingstoename vindt 
hoofdzakelijk plaats op IJburg en Zeeburger-
eiland: beide gebieden zullen er de komende 
jaren 11.000 inwoners bij krijgen. Maar ook De 
Omval neemt een flink deel van de toename 
voor zijn rekening: rond de 14.000 nieuwe be-
woners zijn daar te verwachten. Amsterdam 
zal in 2035 in totaal 959.443 inwoners hebben. 
Een op de vijf inwoners zal dan een inwoner 
uit Oost zijn. 
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Eerbetoon aan 
vergeten strijd

Kun je je voorstellen hoe benauwend het 
is wanneer al je bewegingen gevolgd 
en vastgelegd worden? Om altijd in de 

gaten gehouden te worden? Wanneer mensen 
uit je omgeving, die jij als vrienden beschouwt, 
jouw brieven en kaartjes doorsturen om toe te 
voegen aan een steeds verder uitdijend FBI-
dossier over jouw leven? Deze beklemmende 
ervaring probeert Steve McQueen te vangen in 
zijn installatie End Credits over Paul Robeson, 
wiens FBI-dossier duizenden pagina’s beslaat.
Paul Robeson (1898-1976) was een internatio-
naal bekende Amerikaanse zanger en acteur. 
Hij speelde in verschillende films en trad op in 
theaters in Amerika en Europa waar hij gelijk-
tijdig roem vergaarde en in opspraak kwam 
door zijn donkere huidskleur. Ondanks zijn 
succes werd hij zijn leven lang geconfronteerd 

TEKST: ANNA ZUIDMEER

Vanaf 9 juni is in Loods 6 aan de KNSM-Laan, op het Hol-
land Festival, de installatie End Credits van filmmaker en 
beeldend kunstenaar Steve McQueen te zien. Het is een eer-
betoon aan de Afro-Amerikaanse zanger en burgerrechten-
activist Paul Robeson die jarenlang door de FBI bespioneerd 
werd wegens communistische sympathieën.

met racisme, zowel tijdens zijn carrière als in 
zijn privéleven. Zo speelde Robeson in zijn stu-
dententijd in het footballteam van de universi-
teit. Bij een gelegenheid weigerde het team van 
de tegenstander, uit het conservatieve zuiden 
van de Verenigde Staten, echter de wedstrijd te 
beginnen omdat Robeson als donkere student 
meespeelde. Hij werd op de bank geplaatst. 

Activist
Later ontwikkelde de rechtenstudent zich tot 
burgerrechtenactivist en sprak hij zich regel-
matig uit tegen het alomtegenwoordige racis-
me binnen en buiten Amerika. Hij reisde de 
wereld over, steunde de revolutionaire partij 
in Spanje tijdens de Spaanse burgeroorlog en 
sprak zijn steun uit voor de communistische 
Sovjet-Unie. Toen Robeson bij het uitbreken 

van de Tweede Wereldoorlog terugkeerde 
naar de Verenigde Staten, werd hij bestempeld 
als communist. En dat werd hem tijdens de 
Koude Oorlog niet in dank afgenomen. Robe-
son was onder andere actief binnen de organi-
satie ‘American Crusade Against Lynching’, die 
zich inzette tegen het lynchen van Afro-Ame-
rikanen. 
Ondertussen begon de FBI met het aanleg-
gen van een enorm dossier over het doen en 
laten van de activist, in de hoop hem ergens 
van te kunnen beschuldigen. In deze periode 
van McCarthyisme, de periode van politieke 
discriminatie, spionage en ongefundeerde 
verdachtmakingen, bereikte de angst voor 
het ‘rode gevaar’ een hoogtepunt in Amerika. 
De bestempeling van Robeson als communist 
door de Amerikaanse overheid wordt door 
sommigen dan ook gezien als excuus om een 
uitgesproken Afro-Amerikaanse burgerrech-
tenactivist het zwijgen op te leggen.
Kunstenaar Steve McQueen, bekend van on-
der andere de films 12 Years a Slave, Hunger 
en Shame, kwam op zijn veertiende, dankzij 
zijn buurman, voor het eerst in aanraking met 
de nalatenschap van Paul Robeson. In een in-
terview met Donna DeSalvo noemt de kunste-
naar het ‘fascinerend’ dat hij op deze leeftijd 
geen idee had wie Robeson was, terwijl hij een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd voor 
gelijke rechten. McQueen begon zich te verdie-
pen in het leven van de activist, en stuitte al 
snel op duizenden pagina’s FBI-materiaal dat 
vrijgegeven was en nu online stond dankzij de 
Freedom of Information Act. 

Banale gebeurtenissen
De installatie End Credits toont deze documen-
ten, die voorbij scrollen op twee tegenover el-
kaar geplaatste schermen, terwijl verschillende 
acteurs passages voorlezen uit het dossier. Het 
is het niet mogelijk de documenten volledig te 
lezen, maar wel om een paar woorden eruit te 
pikken. McQueen wil de bezoeker hiermee een 
indruk geven van de overweldigende hoeveel-
heid materiaal dat de FBI over Robeson heeft 
verzameld. Sommige documenten beschrijven 
de meest banale gebeurtenissen, zoals een 
bezoek aan het park met zijn vrouw. De film 
duurt dan ook ruim vijf en een half uur. Som-
mige delen van de FBI-documenten zijn zwart 
gemarkeerd om zo de bronnen te beschermen 
die informatie over Robeson en zijn familie 
hebben doorgespeeld aan de FBI.
Op indringende wijze brengt End Credits het 
McCarthyisme weer dichtbij. 
End Credits doet door de scrollende documen-
ten, zoals de titel al doet vermoeden, inder-
daad denken aan een aftiteling. Maar de titel 
zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als 
McQueens manier van het geven van ‘credits’ 
aan Robeson – een eerbetoon aan zijn verge-
ten rol in de strijd tegen racisme. Met deze 
installatie geeft McQueen Robeson een nieuw 
podium vanwaar hij hopelijk nog meer veer-
tienjarigen weet te inspireren. 

9 t/m 28 juni, Loods 6, KNSM-Laan 311, 
inlooptijden: 12, 14, 16 en 19 uur, € 13,50 
studenten/CJP € 10,00 toegang met een 
Cinevillekaart, kaartverkoop: 
www.hollandfestival.nl

Anna Zuidmeer is een Amsterdamse master-
student International Development Studies 
aan de UvA. Ze woont in Watergraafsmeer.
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Het aantal ouderen neemt toe, en die groei brengt problemen 
met zich mee. Om dit onder de aandacht te brengen is het 
van belang dat regelmatig bij de overheden aan de bel wordt 
getrokken. Een aantal vrijwilligersorganisatie zet zich hier-
voor in. Ook in Oost.

TEKST: CORRY ZOLL - FOTO: MARCEL DE CNOCK

Participeren voor ouderen 
niet vanzelfsprekend

Uit CBS-gegevens blijkt dat Nederland be-
gin 2017 3,1 miljoen 65-plussers telde, 
van wie 700.000 80-plussers. Dit aan-

tal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 
zullen er 4,7 miljoen 65-plussers in Nederland 
zijn, ruim een kwart van de totale bevolking, 
onder wie 2 miljoen 80-plussers. De Oude-
ren Advies Raad (OAR) is door de gemeente 
Amsterdam in het leven geroepen om te ad-
viseren over problemen 
waarmee ouderen wor-
den geconfronteerd. In-
middels hebben zich be-
stuurlijke veranderingen 
voltrokken. De rol van de 
stadsdelen is geminimali-
seerd en door wethouder 
Eric van der Burg zijn de 
adviesraden van hun oor-
spronkelijke functie ontheven. Ze zijn echter 
doorgegaan met hun werk. Voor projecten die 
(buurt)participatie stimuleren wordt nog sub-
sidie verstrekt. De budgetten zijn beperkter en 
de criteria voor toekenning en afwijzing zijn 
onduidelijk.

Participatiemaatschappij
In 2013 werd de ‘participatiemaatschappij’ 
tot beleid uitgeroepen. Zo probeerde de over-
heid afscheid te nemen van de groeiende kos-

ten van de verzorgingsstaat. Al snel werden 
de grenzen en de knelpunten duidelijk. Door 
gebrek aan middelen kan niet iedereen aan 
de samenleving deelnemen. Eenzaamheid en 
gezondheidsproblemen zijn het gevolg. De 
veronderstelling is dat waar nodig mantelzorg 
voorhanden is en dat familie en buren moei-
lijkheden kunnen opvangen.
De OAR Oost is nog steeds belangenbehartiger 
en houdt zich intensief bezig met het beïnvloe-
den van het ouderenbeleid in Oost. Verschil-
lende belangenorganisaties en buurtinitiatie-
ven (zoals Buurtsoos Java-eiland, zie kader) 
zijn gelieerd aan de OAR. De OAR Oost maakt 
zich er sterk voor dat de gemeente, het stads-
deel en andere organisaties rekening houden 
met de belangen van ouderen; vooral op de 
terreinen van welzijn, gezondheid, mobiliteit 
en wonen. Daarnaast staat het signaleren van 
schrijnende situaties op de agenda.
De website van de OAR Oost vermeldt verschil-
lende aandachtsgebieden. Voor de woning-
markt zijn dat het inventariseren van beschik-
bare en geplande woningen voor ouderen, 
woongroepen voor ouderen en wonen met 
zorg in verzorg- en verpleeghuizen. Verder het 
ondersteunen van initiatieven in buurten voor 
verbeteringen en activiteiten van bewoners.
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt, zo-
als met de Migrantenorganisaties Oost, Advies 
Raad Diversiteit, Belangenorganisatie Onbe-
perkt Oost, de Werkgroep Toegankelijkheid, 
Civic, Clip, Dynamo, het Alzheimer Café, man-
telzorgondersteuners, cliëntenraden van de 
Zorg- en Verpleegcentra en het Wijkopbouw-
orgaan Oost. Maar ook de zogeheten buurtka-

mers  zijn ontmoetings- en 
activiteitenlocaties. (De 
Buurtbalie is een online 
sociale kaart online in de 
Indische Buurt). De Mee-
vaart in de Indische Buurt 
en buurtcoöperatie Oos-
telijk Havengebied zijn 
belangrijke initiatieven 
waarmee de OAR contac-

ten onderhoudt. Samenwerking binnen het 
netwerk komt wel onder druk te staan, omdat 
het voormalig stadsdeel  steeds meer van het 
werken met gebiedsopgaven uit gaat.

Onderlinge solidariteit
De OAR wil een compleet beeld hebben van 
de problemen van ouder worden in Amster-
dam. Aan veel problemen ligt armoede ten 
grondslag. Door geldgebrek kan de mobiliteit 
verminderen. Dit kan weer effect hebben op 

grotere eenzaamheid en een verslechterende 
gezondheid. Eenzame ouderen hebben bij-
voorbeeld vaak last van depressieve klachten. 
Voor onderlinge solidariteit zijn belangenor-
ganisaties en buurtinitiatieven broodnodig. 
Beeldvorming dat de huidige generatie oude-
ren in rijkdom leeft, leidt tot ontkenning van 
problematiek onder ouderen. Dat Nederlandse 
ouderen relatief laag scoren als het om armoe-
de gaat, komt door de AOW en (een vaak klein 
aanvullend) pensioen. Veel ouderen komen 
daarmee net boven de armoedegrens uit. Wat 
niet wegneemt dat iemand hier uiterst moei-
lijk van kan rondkomen. Er blijft nog een hoop 
werk te verrichten. 

Dit artikel kwam tot stand door de medewer-
king van Tunny Jongejan (OAR Oost), Ruud 
van Wees (Buurtsoos Java-eiland) en Saskia 
Hubelmeijer (Onbeperkt Oost), en de gastvrij-
heid van buurtruimte de Eester.

Ruud van Wees, Saskia Hubelmeijer en Tunny Jongejan

Beeldvorming dat de hui-
dige generatie ouderen 
in rijkdom leeft, leidt tot 
ontkenning van proble-
matiek onder ouderen

Onbeperkt Oost
Onbeperkt Oost is een vrijwilligersteam 
dat met humor en enthousiasme Amster-
dam-Oost toegankelijk wil maken voor 
mensen met een beperking. 
De belangenbehartiging concentreert 
zich op het inventariseren van obstakels 
voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Het 
opheffen van haltes en zelfs hele bus- 
en tramlijnen als gevolg van de Noord-
Zuidlijn wordt nauwlettend in de gaten 
gehouden en aangekaart bij politiek en 
GVB. Minder openbaar vervoer belem-
mert de mobiliteit van mensen met een 
beperking. Dagelijkse belemmeringen 
moeten verdwijnen en voorzieningen 
dienen toegankelijk, bruikbaar en be-
reikbaar zijn.

Buurtsoos Java-eiland
Deelnemers van de Buurtsoos komen 
wekelijks bij elkaar in koffiehuis Java-
Blend. Medebewoners treden op als gast-
vrouw of gastheer. De bewoners zijn in 
de gelegenheid om met koffie of thee el-
kaar te ontmoeten en spelletjes te spelen. 
Maandelijks worden daarnaast op eigen 
kosten uitstapjes georganiseerd, zoals 
boottochtjes door de grachten en mu- 
seumbezoek. Verder worden er sprekers 
van bijvoorbeeld de gemeente en andere 
organisaties uitgenodigd om een praatje 
te houden en de bewoners te informe-
ren. De ervaring leert dat de deelnemen-
de buurtbewoners zich minder eenzaam 
voelen en vooral ook het gevoel hebben 
weer gezien te worden. 
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Stadsdeelgeschiedenis in vogelvlucht: de 
periode van 1981 tot 2010. Vanaf de jaren 
tachtig van de vorige eeuw is Amsterdam 

begonnen met het invoeren van het stadsdeel-
stelsel. Eerst op bescheiden schaal: Osdorp en 
Noord in 1981. In 1987 zijn daar vier stadsde-
len aan toegevoegd en in 1990 nogmaals tien; 
zestien stadsdelen waren er toen. In 1998 is 
door samenvoeging het aantal stadsdelen te-
ruggebracht naar dertien. In 2002 is Centrum 
er als laatste bijgekomen: tot die tijd was Cen-
trum ‘dienst binnenstad’. Deze veertien stads-
delen hadden 322 rechtstreeks gekozen stads-
deelraadsleden. Vanuit deze stadsdeelraden 
werd het dagelijks bestuur van het stadsdeel 
gevormd. In die tijd had Amsterdam zo’n 49 
dagelijks bestuurders. Het college had bijna al 

zijn bevoegdheden overgedragen aan de stads-
delen. Het aantal vergaderingen van het colle-
ge verminderde van twee keer per week naar 
één keer per week. Het aantal vergaderingen 
van de gemeenteraad verminderde van twee 
keer per maand naar één keer in de drie we-
ken. De stadsdeelraden en de dagelijks bestu-
ren begonnen met vergaderen: de stadsdeel-
raad tweewekelijks en het dagelijks bestuur 
wekelijks.

2010-2014
In de periode 2010-2014 is het aantal stadsde-
len verminderd van veertien naar zeven. Deze 
zeven stadsdelen, met 199 rechtstreeks geko-
zen stadsdeelraadsleden en 35 dagelijks be-
stuurders, hadden zich ontwikkeld tot zeven 

zelfstandige gemeentes. De stadsdelen handel-
den naar eigen inzicht. Het leidde er toe dat 
elk stadsdeel zijn eigen kapbeleid ontwierp, 
zijn eigen vuilophaalmethodes er op nahield, 
eigenlijk alles op zijn eigen manier deed. Als 
een wethouder van de centrale stad iets wilde 
dan moesten de neuzen van zeven stadsdelen 
dezelfde kant op gemasseerd worden; er werd 
enorm veel overlegd, of, zoals het in de offi-
ciële rapporten staat: dit hele stadsdeelstelsel 
leidde tot grote bestuurlijke drukte en niet te 
rechtvaardigen verschillen tussen de diverse 
stadsdelen, tot mistige samenwerkingsverban-
den en politici die de weg waren kwijtgeraakt.

2014-2018
Kabinet Rutte-I haalt in 2014, ruim dertig jaar 
na het ontstaan van de stadsdelen, tegen de 
wil van de Amsterdamse gemeenteraad in, 
een kille streep door het stadsdeelstelsel. Per 
19 maart 2014 zijn de stadsdelen afgeschaft 
en vervangen door bestuurscommissies. Die 
bestaan uit vijftien leden (het algemeen be-
stuur), en uit hun midden wordt een dagelijks 
bestuur (drie leden) samengesteld. Bestuurs-
commissies hebben nog wel eigen bevoegdhe-
den, maar veel minder: ze bemoeien zich met 
de inrichting van straten en pleinen, groen 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer een paar maan-
den achter de rug. Hoe staat het er nu mee, wat kunnen we 
verwachten, hoe zal het gaan? Weinigen die het weten. 
De IJopener heeft verleden, heden en toekomst op een rijtje 
gezet en probeert in een aantal blokjes grip op de zaak te 
krijgen.
TEKST: LISA SCHEERDER EN NEELTJE WIEDEMEIJER - BEWERKT BEELD: KEES HOOGEVEEN

Het stadsdeel voor dummies
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en parken, inzamelen van huishoudelijk af’
val en welzijnswerk in de buurt, paspoorten 
en rijbewijzen. Ook voor de financiën veran’
dert er wat. De  bestuurscommissie heeft in 
tegenstelling tot de eerdere stadsdelen geen 
eigen budgetrecht meer. Het college kent de 
bestuurscommissies een budget toe waarmee 
ze de resterende taken kunnen uitvoeren. Het 
budgetrecht ligt bij de gemeenteraad; deze 
stelt de budgetten voor de bestuurscommissies 
vast. Ook wordt in deze periode het gebiedsge’
richt werken ingevoerd. Amsterdam wordt op’
gedeeld in 22 gebieden. Stadsdeel Oost bestaat 
uit vier gebieden: Oostelijk Havengebied en In’
dische Buurt, IJburg en Zeeburgereiland, Oud 
Oost en Watergraafsmeer. Vanaf 2014 worden 
voor de 22 gebieden jaarlijks gebiedsanalyses, 
gebiedsagenda’s, gebiedsplannen en gebieds’
monitors gemaakt. Die worden besproken in 
de bestuurscommissie. 

Vanaf 2018
Nog is er geen tevredenheid over het stadsdeel’
stelsel. De bestuurscommissies blijken niet te 
brengen wat werd verwacht, althans dat vindt 
de gemeenteraad. Wijze mannen worden ge’
vraagd om na te denken over het Amsterdam’
se stelsel. De commissie-Brenninkmeijer komt 
met een advies. Die stelt dat maatschappelijke 
problemen in de Stopera vooral gezien wor’
den als grondstof voor een politiek spel. Er is 
geen inhoudelijk debat over relevante thema’s 
voor de Amsterdammer, maar partijpolitiek 
en (persoonlijke) belangen. Een politiek spel 
dat zich grotendeels afspeelt buiten het zicht 
van de Amsterdamse samenleving.
De Amsterdamse politiek staat ver van haar 
bewoners af. Nodig is dat Amsterdamse poli’
tici de wil en durf hebben om, los van politieke 
belangen, verschillende vormen van democra’
tische vernieuwing uit te proberen. Het col’
lege en de gemeenteraad gaan met het advies 
aan de slag en besluiten de bestuurscommis’
sie af te schaffen, het dagelijks bestuur van 
het stadsdeel voortaan zelf te benoemen en 
door middel van verkiezingen per stadsdeel 
een stadsdeelcommissie in te stellen die het 
dagelijks bestuur mag adviseren. De commis’
sie-Brenninkmeijer probeert de gemeenteraad 
nog op andere gedachten te brengen (er is geen 
fundamenteel ander stelsel nodig), maar col’
lege en gemeenteraad blijven bij hun besluit.
 
Stembus van maart 2018
Intussen is in elk van de zeven stadsdelen een 
stadsdeelcommissie gekozen. Het aantal leden 
hangt af van het aantal inwoners per stads’
deel. In Centrum bestaat de stadsdeelcommis’
sie uit acht leden, in Oost uit zestien. In totaal 
zijn er 91 stadsdeelcommissieleden. Het Oos’
telijk Havengebied en de Indische Buurt, en 
IJburg en Zeeburgereiland, worden vertegen’
woordigd door acht leden. Oud Oost en Water’
graafsmeer leveren de andere acht leden van 
de stadsdeelcommissie.
De leden van de stadsdeelcommissie hebben 
geen controlerende functie meer, geen bud’
getrecht, ze kunnen alleen nog gevraagd en 
ongevraagd adviseren. Moties, amendemen’
ten, initiatiefvoorstellen, het stellen van een 
schriftelijke vraag, het is niet meer mogelijk 
in het nieuwe stelsel. Wel moet het dagelijks 
bestuur alle adviesaanvragen voor het college 
aan de stadsdeelcommissie voorleggen, kan de 
stadsdeelcommissie zelf agenderen, moet de 
stadsdeelcommissie betrokken worden bij het 

gebiedsgericht werken. Ook kan de stadsdeel’
commissie zaken agenderen bij de gemeente’
raad.
Voor de laatste verkiezingen konden we niet 
stemmen voor het dagelijks bestuur. In het nu 
geldende stelsel wordt dit bestuur niet geko’
zen maar benoemd door het college. Het zal 
uit drie leden bestaan en de voorzitter wordt 
eveneens door het college benoemd. In totaal 
dus 21 dagelijks bestuursleden in het nieuwe 
stelsel. Het dagelijks bestuur is het verlengde 
bestuur geworden van de centrale stad en 
heeft geen rechtstreekse relatie meer met de 
stadsdeelcommissie. Het is dus niet meer zo 
dat de nummer 1 van de lijst van de partij die 
in het stadsdeel de grootste is geworden, auto’
matisch stadsdeelvoorzitter wordt.

Bevoegdheden
Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met 
de uitvoering van het collegebeleid en het ge’
biedsgericht werken. Het bestuur heeft voor 
tal van onderwerpen een adviesrecht aan het 
college. Denk aan afval, wonen, verkeer, mo’
numenten, openbare ruimte, bestemmings’
plannen, parkeren, waterbeheer. Het zal op 
verzoek van het college inlichtingen moeten 
verstrekken, het zal door het college betrok’
ken moeten worden bij besluiten die het stads’
deel aangaan. Het dagelijks bestuur behoudt 
de zelfstandige taak van het gebiedsgericht 
werken. Het zal dus de gebiedsplannen blijven 
maken en uitvoeren. Ook zal het dagelijks be’
stuur de participatieve democratie dienen te 
ondersteunen. 

Budget
Tot 2014 is het budget van het stadsdeel steeds 
gegroeid. Dat kwam doordat er steeds meer 
bevoegdheden voor het stadsdeel bijkwamen. 

Eind 2014 bedroeg het budget van stadsdeel 
Oost ruim 200 miljoen. Na de instelling van de 
bestuurscommissie in 2014 en het terughalen 
van de bevoegdheden door het college, daalt 
het budget eveneens. In de periode 2014-2018 
was het totale budget van stadsdeel Oost on’
geveer 20 miljoen. Voor het gebiedsgericht 
werken is per gebied een budget van een half 
miljoen euro.

Verkiezingsuitslag
In het verspreidingsgebied van de IJopener 
hebben GroenLinks, D66, VVD en PvdA elk 
twee zetels gekregen in de stadsdeelcommis’
sie. Dit wijkt iets af van Oud Oost en Water’
graafsmeer. In Oud Oost heeft niet de PvdA 
een zetel gekregen, maar de SP. In de Water’
graafsmeer heeft de VVD geen zetel gekregen, 
maar is deze naar Meerbelangen gegaan. In’
tussen heeft het college, ruim twee maanden 
na de gemeenteraadsverkiezingen, bekend 
gemaakt wie als stadsdeelvoorzitter en dage’
lijks bestuurders zijn benoemd. Opvallend is 
dat het college niet is uitgegaan van de ver’
kiezingsuitslag in de stadsdelen, maar heeft 
gekozen voor een afspiegeling van zichzelf. In 
stadsdeel Oost is de PvdA’er Maarten Poorter 
als stadsdeelvoorzitter benoemd. Ivar Manuel 
(D66) en Rick Vermin (GroenLinks) zijn be’
noemd als dagelijks bestuurders. Als het col’
lege de verkiezingsuitslag in Oost als uitgangs’
punt had gekozen, had het dagelijks bestuur er 
ingrijpend anders uitgezien. De stadsdeelvoor’
zitter zou een GroenLinkser zijn, en de twee 
dagelijks bestuurders een D66’er en een VVD’
er. De PvdA is de vierde partij in Oost en zou 
geen plaats hebben genomen in het dagelijks 
bestuur, laat staan dat deze partij de stadsdeel’
voorzitter had geleverd. 

De nieuwe stadsdeelcommissie. foto: Suzanne Blanchard.

Boven: Philip Monas (IJburg/Zeeburgereiland, D66), Karel van der Weide (Oud Oost, SP), Bastiaan 
Minderhoud (Indische Buurt/Oostelijk Havengebied, PvdA), Paul Paulusma (IJburg/Zeeburgerei’
land, PvdA)
Midden: Pieter de Zwart (Watergraafsmeer, D66), Martine van der Veen (Oud Oost, D66), Maria 
Mos (Watergraafsmeer, GroenLinks), Cynthia Lionahr-Vernie (Watergraafsmeer, PvdA), Jan Jaap 
Knol (Indische Buurt/Oostelijk havengebied, D66), Daphne Meijer (Indische Buurt/Oostelijk ha’
vengebied, GroenLinks), Frans van Vliet (IJburg/Zeeburgereiland, VVD)
Onder: Stijn Nijssen (Oud Oost, VVD), Matthijs Joosten (Oud Oost, GroenLinks), Bas van Vliet (Wa’
tergraafsmeer, Méérbelangen), Merijn Boezer (Indische Buurt/Oostelijk Havengebied, VVD)
Fenna Swart (IJburg/Zeeburgereiland, GroenLinks) staat niet op de foto.



8

Het onbegrijpelijke 
einde van Blijburg 
Sinds mijn verhuizing uit de drukke Am-

sterdamse binnenstad woon ik twee jaar 
op IJburg en voor mij is het gastvrije Blij-

burg, dat op de gekste tijden open is, inmiddels 
een tweede thuis geworden. Oudere dame met 
hond, zoals je me zou kunnen kenschetsen, 
vindt er behalve rust, ruimte en een versna-
pering een heel divers gezelschap van gezin-
nen met kinderen, werkenden achter hun lap-
top, er zijn vergaderingen van bestuurders, er 
wordt getrouwd, er worden zigeunermuziek-
avonden gehouden en festivals georganiseerd. 
Afgelopen Koningsdag alleen al trok 10.000 
bezoekers. Voor elk wat wils. ‘Een creatieve 
vrijplaats’, noemt Blijburg zichzelf op haar 
website.
Mensen die ik spreek over Blijburg noemen 

het: ‘de plek waar hun twaalfjarig dochtertje 
met een schepje in het zand en de modder 
speelde en groot werd’, ‘de oase van Amster-
dam’, ‘de plek waar mensen die niet naar het 
buitenland gaan hun vakantie vieren’. Daar 
voegde een echte IJburger aan toe: ‘Blijburg ís 
IJburg.’

Als ik ze vertel dat Blijburg er niet meer zal 
zijn per 1 oktober kijken ze me vragend aan. 
‘Er is toch zeker een actiegroep gestart’, vraagt 

‘Na de zomer gaat Blijburg dicht’, luidde de kop boven een 
artikel in het Parool van donderdag 12 april. Strandpaviljoen 
Blijburg op IJburg sluit 1 oktober de deuren op de huidige 
plek. Het moet plaatsmaken voor nieuwbouw op Strandei-
land. Het stond er zo sec. Hoe kon dit? De IJopener ging op 
onderzoek uit. 

TEKST EN FOTO: JOYCE HES

een vrouw die tegenover Blijburg woont op 
Haveneiland. Een ander vertelt me dat half 
Weesp er komt en geschokt zal zijn.

Onderzoek
Kan het zo zijn dat deze prachtige voorziening 
moet wijken voor het geweld van stenen onder 
het motto: bouwen en nog eens bouwen, vraag 
ik me af. Er moet toch leefruimte over blijven 
en een plek voor kleine kinderen en jongeren? 
Hoe kan de gemeente zich zo vergist hebben in 
de planning dat nog in 2015 werd gedacht dat 
Blijburg tot 2024 kon blijven bestaan?
Ik vraag het per mail aan de eigenares: Stanja 
van Mierlo. Ze blijkt het erg druk te hebben. 
Ik vraag het aan het raadslid van GroenLinks 
Jorrit Nuijens, die zich met ruimtelijke orde-
ning bezig houdt. Hij weet me niet veel meer 
te vertellen dan dat hij niet zolang geleden nog 
de eigenares gespot heeft in druk gesprek met 
de betreffende wethouder. Ze verliet het stad-
huis, volgens hem met een tevreden blik.
Er zou een overeenstemming zijn met de ge-
meente en een door beide partijen getekend 
contract. Ik spreek een personeelsmanager die 
namens het personeel zegt dat ze ‘uit het lood 
zijn geslagen’ en dat ik voor verdere informa-
tie op hun website moet kijken. Daar staat een 
persbericht van 11 april met de kop ‘Blijburg 
viert haar laatste seizoen’, en verderop: ‘Hier-
mee komt een einde aan een tijdperk van 15 
jaar waarin Blijburg een belangrijke sociale 
functie vervulde voor de buurt en veel Am-
sterdammers’. En we vinden er de zin: ‘Tot 
2015 leidde Blijburg een nomadisch bestaan, 
toen bouwde ze een duurzaam en econeutraal 
paviljoen dat 800.000 bezoekers per jaar kan 
ontvangen’.
 
Tegenstrijdige mededelingen
Op de Blijburg-site wordt nog de mogelijkheid 
open gehouden dat de gemeente Blijburg over 
5-10 jaar een Blijburg-waardige locatie biedt. 
Maar kijk ik dan vervolgens naar de site van de 
gemeente dan kun je twee kanten op: Blijburg 
krijgt al in 2019 een plek op het (nog te bou-
wen) Strandeiland of de gemeente gaat in 2024 
wanneer het strandeiland af is met Stanja van 
Mierlo praten. Ondertussen blijven wij, IJbur-
gers, Amsterdammers, ex-Amsterdammers, 
hondenbezitters, 50- en 70-plussers, feestgan-
gers, stiltezoekers, milieuactivisten, alternatie-
velingen, digitale nomaden, trouwlustigen en 
levenslustigen met veel vragen zitten.
Waarom eerst die toezeggingen en de daarop 
volgende hoge investeringen, waarom de ver-
wachting van eindelijk een vaste plek, als die 
hoop al zo snel weer de bodem wordt ingesla-
gen? Waarom kan er bij het bouwen eigenlijk 
geen rekening worden gehouden met deze 
unieke voorziening? En waarom is het zo stil 
rond het aangekondigde onverwacht plotse-
linge einde?
Heeft de eigenares die in een radio-interview 
van enige jaren terug nog zei, na twee verhui-
zingen: ‘ik laat niet meer met me sollen’, nu, 
nu hetzelfde dreigt te gebeuren met Blijburg 
4.0, de handdoek in de ring gegooid? Wie het 
weet mag het zeggen. 

Gastschrijver Joyce Hes woont op IJburg. Ze 
heeft zich als jurist veel beziggehouden met  
de relatie tussen recht en samenleving. Ze 
zat o.a. in de gemeenteraad van Leiden en de 
Emancipatieraad, schrijft gedichten en treedt 
regelmatig op.

Waarom kan er bij het bou-
wen geen rekening worden 
gehouden met deze unieke 
voorziening?
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Kale kop 

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: MARCEL DE CNOCK

De kop van Java is het minst bebouwde én 
meest besproken stukje Amsterdam. Dat roep 
ik zomaar. Gewoon. Omdat het klinkt en voelt 
als een feit. Zo komt nepnieuws ook de wereld 
in. Al zou dit zomaar waar kunnen zijn. Veel-
besproken is het absoluut. Wij eilandbewoners 
zijn al gewend aan het stuk braakliggende 
grond aan ’t IJ. We laten er onze honden uit, 
halen een frisse neus en vermaken ons met 
een evenementje hier en een festivalletje daar. 
Een lege plek, bestemmingsloos en multifunc-
tioneel. Een unicum op een unieke plaats. Durf 
ik ook zomaar te zeggen. Dat de grond een 
hoop centjes waard is, kunnen we eveneens 
zonder research aannemen. Met de enorm stij-
gende huren in de directe omgeving als gevolg 
van op marktwaarde gebaseerde vierkante 
meterprijzen, is dit plekje met vrij uitzicht over 
’t IJ ongetwijfeld onbetaalbaar. Voorstellen zat, 
maar niet een bijzonder genoeg om door de 
gemeentelijke ballotage te komen. Want een 
bijzondere plek verdient een bijzonder plan. En 
dus bleef de kop kaal.
Tot de fietsbrug naar Noord. Dit plan verandert 
de zaak. Niet wat betreft gepraat, want over de 
fietsbrug zijn we nog lang niet uitgesproken. 
Uitgesproken vóór of uitgesproken tegen. Vrij 
zeker is dat hij er komt. De bewoners van Java 

die straks in hun dure flat aan de Tosaristraat 
‘luchtfietsers’ zien, bidden dat dit ontwerp het 
niet haalt. Ook de bewoners van de Sumatra-
kade die in de twee oostelijke varianten een 
ophaalbrug én een lift voor hun snufferd krij-
gen, zijn allesbehalve spekkoper. Zelfs de mi-
nister wil liever een tunnel, dus de discussie 
waait voorlopig nog niet over.
Maar er is ook goed nieuws. De kop blijft ver-
der onbebouwd. Er komt een park. Een stads-
park met internationale allure. Vergelijkbaar 
met Battery Park in New York. Al lijkt dat wat 
ambitieus gezien het postzegelformaat van de 
locatie. Het is een klein koppie namelijk. Iets 
meer dan twee hectare, vijfmaal kleiner dan het 
Amerikaanse voorbeeld van honderdduizend 

vierkante meter. Maar dat een parkje geweldig 
is op die plek, daarover is iedereen het eens. 
Het gemis aan groen in de buurt wordt eindelijk 
goedgemaakt. In 2025, dus even geduld nog. 
Bij de bebouwing van de eilanden vond de 
gemeente blauw nog ‘het nieuwe groen’. An-
ders gezegd: als je aan het water woont, heb 
je geen bomen of ander groen nodig. Deze óf 
óf-mentaliteit is twintig jaar later achterhaald. 
Nu wil het volk én én.
Maar niet alleen bewoners bevolken Amster-
dam. We hebben ook nog toeristen. Te veel 
zelfs, klinkt het steeds luider. Amsterdam Pret-
park, toegang gratis en 24/7 geopend. Aldus de 
populaire Facebookpagina ‘Amsterdam Pret-
park’ waar bewoners volop ageren tegen mas-
satoerisme in Amsterdam. Hier verscheen eind 
maart het nieuws over de mogelijke komst van 
een ‘observation wheel’ op de kop van Java. 
De ‘Amsterdam Sky’, naar analogie van de 
London Eye. Weer een plan dat meelift op het 
succes van een andere wereldstad. Goed gejat 
is beter te verkopen dan zelfbedacht, slecht of 
niet. Een enorm reuzenrad dus, pal aan het IJ. 
Geen bebouwing en tóch een fantastisch uit-
zicht. Voor iedereen bereikbaar. En een goede 
manier om het toerisme te spreiden over de 
stad. Want het centrum is vol en spreiding is 

het nieuwe toverwoord.
Het nieuws ging als een lo-
pend vuurtje de sociale me-
dia rond. Maar was het ook 
waar? Of was het een geval-
letje nepnieuws? Een 1 april-
grap misschien? Voor een 
geintje zat het wel bijzonder 
goed in elkaar: een vergun-
ning voor een negentig me-
ter hoog rad aangevraagd bij 
de gemeente. Mooie artist’s 
impressions van het rad van-
uit de lucht, met heel Java-
eiland en omgeving erop, en 
vanaf de grond, gesitueerd 

in het park-to-be. Plus een eigen bv, onder-
nemingsplan en website. Al blijkt de laatste bij 
een nadere blik nog in aanbouw. Hoax, grap, 
nepnieuws of een serieus plan? Inmiddels is 
duidelijk dat het idee ‘echt’ is. Zelfs de financie-
ring van 25 miljoen is al rond. Het rad zou eind 
volgend jaar al moeten ‘draaien’. Of het plan 
überhaupt haalbaar is, is een tweede. Het lijkt 
erop dat de gemeente de vergunning niet zal 
toewijzen. Op zich raar. Want de brug komt er 
wel en daar hebben bewoners heel wat meer 
last van. En zo gek is het concept nog niet. 
Een mini Eye aan ’t IJ. Past ook goed bij de 
Londense ontwikkelingen qua verhuur. Al zou 
ik persoonlijk kiezen voor een andere naam. 
‘IJ-opener’ lijkt me wel een goede. 
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‘Het is fantastisch wonen hier’

TEKST: DIRK DE HOOG - FOTO: MARCEL DE CNOCK

‘Het is een fantastische omgeving, mid-
den in het water met mooie gebou-
wen in een goed stedenbouwkundig 

plan. Ik geniet er echt van om hier te wonen’, 
vertelt Abram de Swaan bij een kopje koffie in 
het Lloyd Hotel, een plek waar hij regelmatig 
komt. Hij was hoogleraar sociologie aan de 
Universiteit van Amsterdam, maar is inmid-
dels met pensioen. Regelmatig publiceerde hij 
artikelen in kranten en weekbladen waardoor 
hij ook bij een groter publiek bekend werd. Hij 
doceerde bij verschillende buitenlandse uni-

Zo’n twintig jaar geleden voer de bekende socioloog Abram 
de Swaan op de sleepboot van Jan Wolff, de oprichter van het 
muziekgebouw aan het IJ, langs het KNSM-eiland. ‘Wat is het 
enig hier’, dacht hij. Sinds 2001 woont hij in een appartement 
bij het Mien Ruys-parkje.

versiteiten. Een van zijn bekendste boeken is 
Een boterham met tevredenheid waarin hij het 
werk van arbeiders in Nederlandse fabrieken 
beschrijft in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw.

Ochtendbad
Omdat hij met pensioen is, kan hij volop actief 
zijn met het schrijven van boeken en artikelen 
en het houden van lezingen. Hij vermaakt zich 
ook prima in het Oostelijk Havengebied. ‘Toen 
ik hier kwam wonen, zag ik bij zonsopgang 
een buurman van zijn woonboot het water 
induiken voor een ochtendbad. “Dat ga ik ook 
doen”, dacht ik, want ik ben dol op zwemmen. 
Dus nu zwem ik regelmatig in de IJ-haven. En 
ik heb een motorbootje bij mijn huis liggen.’
Ook cultureel vermaakt hij zich uitstekend 
in de buurt. ‘Eind vorige eeuw heeft Amster-
dam geweldig goede investeringen gedaan in 
iconische gebouwen. Neem het Muziekthea-
ter aan het IJ met het Bimhuis, de Openbare 
Bibliotheek op het Oosterdok en filmmuseum 
Eye. Dat zijn plekken waar ik graag kom, en 
ik kan er op mijn fiets heen. Hoewel we hier 

ook geweldig openbaar vervoer hebben. Twee 
bussen en een tram stoppen voor mijn huis. En 
als ik even wil uitwaaien neem ik het pontje 
naar Noord. En dat zo iets als het Lloyd Hotel 
is behouden, is natuurlijk geweldig. Gelukkig 
staan hier nog mooi gerestaureerde oude ge-
bouwen.’
De Swaan heeft lang in de oude binnenstad ge-
woond, op de Keizersgracht, maar heeft er geen 
spijt van dat hij daar vertrokken is. ‘De binnen-
stad is heel erg veranderd. Toen ik daar kwam 
wonen eind jaren zestig was het helemaal niet 
chique. Het was eerder een afgetrapte bende, 
waar kunstenaars, schrijvers en journalisten 
goedkoop huisvesting konden krijgen, op een 
zolder of zo. En er zaten allerlei kleine bedrijf-
jes, een naaiatelier, een administratiekantoor-
tje. In het pand waarin ik kwam te wonen zat 
een kleine handel in stoffen. Tussen dat volk in 
die omgeving voelde ik me thuis.’
De omslag kwam in de jaren tachtig, vertelt 
hij. ‘Huizen mochten sindsdien worden opge-
splitst in appartementen. Dat deden de huisjes-
melkers op grote schaal. Oude huizen werden 
verbouwd en per appartement verkocht. De 
prijzen rezen de pan uit, krankzinnige prijs-
verhogingen. Je betaalde voor één apparte-
ment wat je vroeger voor een heel pand kwijt 
was. Soms was dat het tienvoudige. Veel kun-
stenaars en andere zelfstandigen hebben later 
hun huis in de binnenstad te gelde gemaakt en 
veel goedkoper hier in de buurt iets gezocht. 
Hadden ze ook nog een zakcentje voor hun 
oude dag.’

Abram de Swaan: 
‘Nu zwem ik regelmatig in 
de IJ-haven’



Oude kades
Naar die ontwikkeling kijkt hij ook als soci-
oloog. ‘De binnenstad ziet er nu uit alsof die 
gisteren is gebouwd. Het gaat niet over de pro-
blemen van de moderne stad, maar om het 
behoud van het oude. Hier in de buurt is dat 
anders. Ik vind dat sommige uitdagingen van 
de nieuwe stad meesterlijk zijn opgelost met 
een goed stedenbouwkundig plan. Zoals dat 
de oude kades zijn gerestaureerd in plaats van 
vervangen door betonranden.’
De Swaan vindt het Oostelijk Havengebied ei-
genlijk een “nieuwe” nieuwe woonwijk. ‘Neem 
het woongebouw van Hans Kollhoff achter 
mijn huis. Dat is uitgevoerd in donkerbruine 
baksteen en omarmt als het ware een oud ge-
bouw dat is blijven staan. Dat is een vernieu-
wing van het modernisme van de architecten 
en ingenieurs uit Delft die decennia lang de 
nieuwbouw in Nederland hebben gedicteerd, 
zoals in de Bijlmermeer. In deze buurt is archi-
tectuurgeschiedenis geschreven.’
Helemaal tevreden is hij niet. ‘Er zijn hier bijna 
geen kleine winkeltjes van middenstanders. 
Alleen een prima groenteboer op de Van Ees-
terenlaan, een broodjeswinkel op het Azart-
plein en een boekhandel. Ik heb begrepen dat 
de grote concerns in Winkelcentrum Brazilië 
een monopolie hebben bedongen gedurende 
de eerste tien jaar om zich hier te vestigen. Dat 
moet maar eens veranderen want kleine win-
keltjes maken een buurt levendiger.’
Hij vindt het ook jammer dat het beloofde 
kunstlint er nooit is gekomen. ‘Ooit was er een 
plan voor een kunstroute van het Centraal Sta-
tion naar de punt van het KNSM-eiland. Alleen 
die tafel met bijen bij het Rietlandpark is er ge-
komen. Er waren plannen voor kunst in de Bo-
gortuin, maar buurtbewoners waren tegen. Ze 
schreeuwden moord en brand. Nu ja, we heb-
ben ook die wat knullige, maar enige fontein 
met beelden gekregen. Daar wilden buurtbe-
woners zelfs uit eigen zak aan mee betalen.’
Nog een minpuntje dan. ‘Ik had een prachtig 
uitzicht vanuit mijn huis over de Bogortuin 
tot in de verte. Maar de bomen zijn inmiddels 
flink gegroeid en mijn uitzicht is weg. Ik vroeg 
de gemeente of die bomen niet gesnoeid kon-
den worden. Maar nee, dat gaat niet zo maar. 
Groen is heilig in Amsterdam.’

Huizen te duur
De Swaan beaamt dat de buurt wel vrij een-
zijdig is samengesteld. ‘Inderdaad, er wonen 
vooral redelijk welgestelde blanke gezinnen en 
wat eigenzinnige types zoals ik. Er is niet veel 
sociale woningbouw. En zelfs die wordt weer 
voor veel geld verkocht. Ik heb ook gehoord 
dat mensen in de vrije huursector verhuizen 
omdat ze de huren niet meer kunnen betalen. 
Dat vind ik jammer. Ik ben voor gemengde, di-
vers samengestelde wijken.’
Ziet hij het tij nog keren? ‘Ik weet het niet. Het 
is een wereldwijd probleem. De tien procent 
rijken van de wereld worden rijker en rijker, 
de inkomens van de middenklasse stagneren 
en de echte arbeiders verdienen steeds min-
der. De rijken kopen de huizen op in de steden, 
ook voor hun kinderen en neefjes en nichtjes. 
De prijzen zijn booming, waardoor de gewone 
mensen die hier werken, zoals onderwijzers, 
verplegers en politieagenten huizen niet meer 
kunnen betalen en ver buiten de stad moeten 
gaan wonen. Dat vind ik erg. Maar ja, waar is 
de tegenbeweging tegen het grootkapitaal? Ik 
zie niet zo veel rode vlaggen en gebalde vuist-
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jes. En hoeveel zetels heeft de Partij van de Ar-
beid gehaald bij de laatste gemeenteraadsver-
kiezingen? Vijf? De sociaal-democratie is na de 
Tweede Wereldoorlog in Europa toch altijd een 
belangrijke stabiliseerde tegenmacht geweest. 
Dat hebben we nodig!’

Grote zorgen maakt hij zich niet. ‘Wilders en 
zo roepen wel dat het slecht gaat met Neder-
land. Maar kijk eens om je heen. In Amsterdam 
gaan mensen van heel verschillende komaf 
meestal behoorlijk beleefd met elkaar om in 
de openbare ruimte. Op straat, in winkels en in 
het openbaar vervoer zijn toch nauwelijks or-
deproblemen? In de grote stad is men gewend 
een beetje met elkaar om te gaan en op gepaste 
afstand elkaar in zijn waarde te laten.’

Soort zoekt soort
Maar een echt multiculturele stad zijn we toch 
ook niet, luidt de tegenwerping. Iedere bevol-
kingsroep blijft vooral in zijn eigen clubje zit-
ten en integreert weinig. ‘Is dat nu echt een 
probleem?” vraagt De Swaan zich af. ‘Soort 
zoekt soort. Dat is altijd al zo geweest. De  
katholieken bij de katholieken en de gerefor-
meerden bij de gereformeerden. De meeste 
bouwvakkers hebben toch ook geen bankiers 
in hun vriendenkring? Als het om sociaal-eco-
nomische verschillen gaat, heeft niemand het 

Verspreiding huis-aan-huis in Indische Buurt, 
Oostelijk Havengebied, IJburg en Zeeburger-
eiland: oplage 25.000.
IJopener ligt op leestafels in lokale café’s en 
wachtkamers. De omlooptijd is lang, minstens 
twee maanden. 
Dankzij hun uitstraling en inhoud blijven ook 
oudere exemplaren nog lang circuleren. 
Een kwestie van waar voor uw geld.
Info: adverteren@ijopener.nl

Adverteren in IJopener loont!

magazine

‘De gewone mensen die 
hier werken, kunnen de 
huizen niet meer betalen’

er over, maar als het om cultuur gaat is het in-
eens een probleem.’
Helemaal optimistisch over de toekomst is De 
Swaan ook weer niet. ‘Ik stam uit een Joodse 
familie en die geschiedenis vergeet je natuur-
lijk niet. We kunnen uit het verleden leren dat 
het in een samenleving ineens heel snel fout 
kan gaan met vreselijke gevolgen, voordat we 
het echt in de gaten hebben. Dat kan ooit weer 
gebeuren. Maar laat ik positief eindigen. Vlak 
na de Tweede Wereldoorlog ging ik naar de ba-
sisschool en leerde een beetje rekenen. Tussen 
de Eerste en Twee Wereldoorlog zat 22 jaar. Ik 
bedacht dat de vrede dus weer tweeëntwin-
tig jaar zou duren. Voor een peuter is dat een  
eeuwigheid.  In West-Europa hebben we al 73 
jaar vrede, mede dankzij de Europese Unie. Ik 
zing en ik dans en ik prijs de Heer.’ 

Gastredacteur Dirk de Hoog woont sinds 1995 
op het Azartplein in gebouw Wladiwostok. Hij 
is onder andere redacteur bij Advalvas, het ma-
gazine van de Vrije Universiteit.
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Floor Milikowski schrijft al jaren over het exploderende toe-
risme en de overspannen vastgoedmarkt in Amsterdam. In 
haar boek Van wie is de stad roept ze op tot bezinning: voor 
wie is de stad bestemd? Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe 
college van B&W niet langer lijdzaam wil meebewegen met 
de flow van de markt. Aan Milikowski’s boek kunnen ze de 
nodige inspiratie ontlenen.

TEKST: HANSJE GALESLOOT - FOTO: MARCEL DE CNOCK

‘Deze stad corrigeert zichzelf’

Onderzoeksjournalist en geograaf Floor 
Milikowski schreef een boek vol met 
zorgelijke verhalen over snelle vast-

goedjongens, inhalige Airbnb-verhuurders en 
wethouders met megalomane plannen. Je zou 
er bijna moedeloos van worden. De macht van 
de markt is op bijna elke bladzijde voelbaar. 
Daardoor is de tweedeling in de stad in de afge-
lopen dertig jaar flink toegenomen. En door de 
extreme groei van het aantal hotelbedden en 
Airbnb-overnachtingen raakte de stad overvol 
met toeristen. De gemeente worstelt met de 
macht van het grote geld. Het verweer was tot 
dusver pover, constateert Milikowski, te lang 
liet men de ontwikkelingen op z’n beloop.

Amsterdam is sinds de vooroorlogse wet-
houder Wibaut altijd een stad geweest met 
een sociaal woningmarktbeleid. Nu groeit 
de tweedeling. Waardoor ging het mis?
‘Allereerst door het rijksbeleid. Al acht jaar 
lang is de VVD-invloed op het beleid dominant. 
Er is sterk ingezet op privatisering en libera-
lisering van de woningmarkt. Minister Stef 
Blok reisde naar buitenlandse beurzen om 
het Nederlandse vastgoed bij beleggers aan te 
prijzen. Zorgen voor fatsoenlijk wonen is geen 
issue meer in het rijksbeleid. De invloed van 
de crisis kwam er nog bovenop, de bouw zakte 
in. Door de oplopende schaarste stegen de wo-

ningprijzen explosief. Maar Amsterdam had 
meer kunnen doen om tegenwicht te bieden.’

Hoe dan? Want het rijksbeleid heeft op de 
woningmarkt grote invloed. Zo is de WOZ-
waarde gaan meetellen in de berekening 
van de sociale huur. Zo versterk je juist de 
invloed van de markt.
‘Ja, dat drijft de huren op. Maar Amsterdam 
heeft zich te veel als slachtoffer opgesteld. Er 
is wel degelijk speelruimte op lokaal niveau. 

Alleen kon het vorige college niet tot daad-
krachtig beleid komen. Voor het middenseg-
ment bouwen mochten de corporaties niet van 
SP-wethouder Joris Ivens. Hij wilde meer soci-
ale huurwoningen, maar dat lag dan weer niet 
goed bij de VVD. Zo werkte men elkaar tegen. 
D66 was bijna liberaler dan de VVD, daar is ie-
dereen door overvallen. 
De gemeente heeft allerlei instrumenten om de 
vastgoedmarkt en de toeristenbranche te regu-
leren. Allereerst valt er met het grondbeleid te 
sturen, zeker in Amsterdam waar de gemeente 
eigenaar is van 80% van de grond. Helaas kiest 
Amsterdam tegenwoordig altijd voor de hoog-
ste bieder, dat was vroeger anders. Daarnaast 
zijn bestemmingsplannen een goed middel, 
daarmee kun je bijvoorbeeld de groei van de 
horeca beteugelen of bepaalde winkels onge-
wenst verklaren. En je kunt extra belastingen 
heffen.
De gemeente heeft de afgelopen jaren vooral 
aandacht besteed aan het aantrekken van 
hoogopgeleide inwoners met talent en ambi-
tie. In mijn boek citeer ik de toenmalige VVD-
wethouder Eric Wiebes (nu minister) die voor-

Floor Milikowski: ‘Amsterdam heeft wel degelijk 
instrumenten om de markt tegenspel te bieden’



zwaktebod vinden. Ik ben ook niet principieel 
tegen het concept van het af en toe verhuren 
van je woning. De problemen ontstaan vooral 
door mensen die te vaak verhuren of door wo-
ningeigenaren die hele panden in de Airbnb 
doen. Dan heb je het in feite over illegale ho-
tels. Ik zou de oplossing eerder zoeken in se-
rieuze handhaving. Het opsporen van illegale 
hotels gaat al beter. En per 1 januari 2019 gaat 
het maximum van zestig dagen Airbnb-ver-
huur naar dertig dagen. Een ander middel is 
dat Verenigingen van Eigenaren het steeds va-
ker in hun reglement opnemen dat verhuur via 
Airbnb verboden is. Laten we eerst afwachten 
of we er met deze instrumenten komen.’

Om de prijzen te beteugelen moet veel ge-
bouwd worden. In de Sluisbuurt op Zee-
burgereiland komen 17 woontorens. Zijn 
die noodzakelijk of is het een megalomaan 
plan?
‘Ik zie niets in die plannen voor maar liefst 
5.500 woningen. Ze zijn ingegeven door haast, 
de grond is al bouwrijp, dus men denkt daar 
snel te kunnen scoren met veel woningen. 
Maar er zijn twee grote problemen. Ten eerste 
is dit stuk land extreem slecht bereikbaar. Het 
kost járen om dat op te lossen met de aanleg 
van openbaar vervoer. 

Ten tweede heeft de gemeente geen helder 
beeld van wie daar moeten gaan wonen en is 
het zeer de vraag welke kwaliteit de gebouwen 
en de openbare ruimte krijgen. Met de huidige 
overspannen woningmarkt zullen de wonin-
gen wel in trek zijn, maar als de economie of 
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‘In Amsterdam keert de 
wal altijd het schip – 
de bewoners zijn zo 
betrokken dat ze het niet 
uit de hand laten lopen’

stelde de sociale huursector te halveren. Want 
Amsterdam moest in zijn ogen volop ruimte 
bieden aan wat hij “keien” noemde: “mensen 
die slim zijn, innovatief en ondernemend. Die 
nieuwe zonnepanelen ontwikkelen, nieuwe 
winkelconcepten bedenken, apps maken of 
spijkerbroeken ontwerpen.” Het is een veel-
zeggende uitspraak, die de vraag oproept wat 
de positie is van bewoners die niet aan dat 
beeld voldoen.’

Sommige deskundigen stellen hun hoop op 
doorgaande groei in Amsterdam. Dat zal 
de problemen op het vlak van tweedeling 
oplossen.
‘Het tegendeel blijkt het geval. Naarmate een 
stad sneller groeit, krijg je meer segregatie. Er 
willen veel meer mensen in Amsterdam wo-
nen dan realistisch is, misschien wel 1,3 mil-
joen. Je moet dus helemaal niet inzetten op 
alsmaar groeien. Amsterdam moet beter gaan 
samenwerken met de omliggende gemeentes 
om de groei te verdelen. Diemen bijvoorbeeld 
is zo dichtbij! Vanaf Oost is het minder dan 
tien minuten fietsen. Maak zo’n gemeente ge-
voelsmatig onderdeel van de stad, noem het 
bij wijze van spreken Amsterdam-Diemen. 
Ook Zaandam is steeds populairder aan het 
worden onder vertrekkende Amsterdammers. 
Trek dus de metro door, dan word de gevoels-
matige afstand kleiner.’

Gentrification, de opwaardering van ou-
dere buurten, heeft twee gezichten. Zo is de 
Javastraat veel aantrekkelijker geworden. 
Maar prompt stijgen de vastgoedprijzen, 
waardoor de minder bemiddelde bewoners 
en winkeliers worden verdreven.
‘Ja, het proces van gentrification is moeilijk te 
beheersen. Ik hoorde vorig jaar iemand over de 
Javastraat zeggen: “Nu is het zo’n mooie balans, 
we zouden het nú moeten kunnen bevriezen!” 
Maar zo werkt het helaas niet. De Javastraat is 
inderdaad erg opgeknapt en er zijn meer ge-
slaagde voorbeelden: de Jan Pieter Heijestraat, 
de Czaar Peterstraat. De gemeente heeft hier 
soms een actief aandeel in, men beïnvloedt 
dan welke winkels er komen. Maar dit kan ook 
doorslaan. Aan het Van der Pekplein in Noord 
staan nu alleen nog maar hipsterzaken. De 
gemeente en woningcorporatie Ymere wilden 
een homogeen horeca-aanbod om een nieuw 
publiek te trekken. Voor bijvoorbeeld een dö-
nerzaak of een Turkse cateraar was geen plek. 
Maar met die keuze voor hipsterzaken straal je 
wel iets uit naar de oorspronkelijke bewoners 
toe. Die voelen zich niet welkom. Gentrifica-
tion is in het begin een privaat proces, maar 
in Amsterdam zie je nu een gekke combinatie 
van maakbaarheid en marktwerking. De Van 
der Pekbuurt was een arbeidersbuurt, maar je 
ziet dat de buurt nu wordt ingericht naar de 
wensen van de nieuwe bevolking.’

Beleggers en de grotere Airbnb-verhuur-
ders verpesten de woningmarkt. Wat zijn 
de middelen om hier iets aan te doen?
‘Je kunt nooit helemaal de effecten van maat-
regelen uitdenken, dus het is ook een kwestie 
van uitproberen. Een zelfbewoningsplicht in 
bepaalde buurten om beleggers de wind uit 
de zeilen te nemen, kan een interessant expe-
riment zijn. Een voorstel om Amsterdammers 
voorrang te geven bij de toewijzing van sociale 
huur vind ik eng klinken, dat zie ik niet voor 
me. Moet je Airbnb verbieden? Dat zou ik een 

de woningmarkt afkoelt, kan dat voor grote 
problemen zorgen. De Bijlmer is ook mislukt 
door veranderende omstandigheden en bezui-
nigingen op de uitvoering.
Het Oostelijk Havengebied en IJburg zijn suc-
cesvolle wijken omdat is aangesloten bij Am-
sterdamse tradities van stedenbouw. Maar de 
hoge woontorens van de Sluisbuurt zijn af-
gekeken van Vancouver, Chicago en Toronto. 
Men ging in de VS en Canada op werkbezoek en 
raakte verblind door deze voorbeelden. Maar 
je kunt die grootschalig opgezette steden niet 
vergelijken met onze stad. Amsterdam heeft 
een traditie hoog te houden van gemengd bou-
wen en mooie architectuur, afgewisseld met 
veel openbare ruimte en groen.’

Je beschrijft veel zorgelijke trends in je 
boek. Zijn we er nog op tijd bij?
‘Het is zeker niet te laat. Toen ik voormalig 
voorzitter Els Iping van stadsdeel Centrum in 
2012 sprak, zei ze: in Amsterdam keert de wal 
altijd het schip – de bewoners zijn zo betrok-
ken dat ze het niet uit de hand laten lopen. Zo 
zie ik het ook. Het zelfcorrigerend vermogen 
van deze stad is heel groot. Het bestuur en de 
burgers staan in Amsterdam nog altijd heel 
dicht bij elkaar, ook nu de stadsdeelraden zijn 
opgeheven. Het is bizar dat op landelijk ni-
veau zoveel mensen op neoliberale partijen 
stemmen, terwijl ze juist last hebben van dat 
beleid. Maar in Amsterdam lijkt nu met deze 
verkiezingsuitslag een kentering ingezet.’

Op de laatste bladzijde van je boek noem 
je Amsterdam de mooiste stad ter wereld. 
Waarom precies?
‘Het dorpse en het kosmopolitische gaan zo 
mooi samen in Amsterdam. De stad heeft een 
menselijke en leefbare schaal, maar tegelijk is 
ze een poort naar de wereld. Dat evenwicht 
tussen het internationale en het kleinschalige 
spreekt me aan. En gezien de trek naar Am-
sterdam ben ik de enige niet.’ 
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Eesterfestival 7 juli

Een festival voor en door de buurt: zaterdag 7 
juli vindt weer het Eesterfestival plaats in het 
Oostelijk Havengebied. Dit jaar met als thema 
kunst & cultuur. In de ochtend is er een Lite-
ratuurplein bij winkelcentrum Brazilië. In een 
amfitheater kun je luisteren naar verhalen en 
poëzie. Verder kun je genieten van een verha-
lenboot, een kleine boekenmarkt en koffie van 
Barmhartig. ’s Middags zijn er op het Eester-
plein (bij de voetbalkooi aan de Borneolaan) 
een kunstmarkt en een open podium. Buurt-
artiesten treden op en kunstenaars tonen en 
verkopen hun werk. Verder kun je deelnemen 
aan een architectuurwandeling, een fietstocht 
langs kunst in de openbare ruimte, workshops 
en de Barbiepeepshow. Jong en oud vertonen 
hun bakkunsten bij de bakwedstrijd. De dag 
wordt afgesloten met een pop-up buurtrestau-
rant op straat bij De Eester. Een buurtdiner 
waar tweehonderd buurtgenoten bij kunnen 
aanschuiven. Vanaf medio juni kun je je hier-
voor opgeven. Wees er snel bij!
Ben je schrijver en wil je voorlezen op het Li-
teratuurplein? Maak je muziek, kun je dansen 
of rappen en wil je optreden op het podium? 
Wil je een workshop geven op de kunstmarkt? 
Maak je schilderijen, foto’s, beelden en wil je 
die laten zien op de kunstmarkt? Wil je mee-
helpen op de dag zelf? Je bent van harte wel-
kom! Mail naar: info@buurtcooperatieohg.nl 
of kom langs in De Eester (Van Eesterenlaan 
276). Meer info op buurtcooperatieohg.nl 

-----------------------------------------------------------------------
 

OpenTuinenToer 
Indische Buurt

Op zondagmiddag 1 juli zijn ruim twintig tui-
nen in de Indische Buurt opengesteld voor het 
publiek van 14 tot 17 uur. Ze vormen een af-

KORT BUURTNIEUWS
spiegeling van de variëteit in deze wijk: indivi-
duele tuinen van bewoners, collectieve tuinen 
van bewonersgroepen en moestuinen. Geniet 
van de pracht en de afwisseling van de tuinen 
en raak geïnspireerd! Vanaf vrijdag 14 juni 
kunt u de plattegrond met de deelnemende 
tuinen ophalen op de volgende adressen:
• Gorontalostraat 31
• Buurthuis Archipel, Makassarpein 1
• Buurthuis Meevaart, Balistraat 48A
• BatjanBuren, Batjanstraat 68
U vindt de plattegrond vanaf die datum ook op 
Facebook (Tuinentoer IB) en op 
www.simpel-plus.nl/tuinentoer 

-----------------------------------------------------------------------
 

Pakhuis Wilhelmina 
viert feest
Precies dertig jaar geleden redde een groep 
kunstenaars Pakhuis Wilhelmina aan de Veem-
kade 572 van de sloop door het te kraken. In 
de jaren daarna transformeerden ze het oude 
pakhuis uit 1892 tot een creatief bolwerk waar 
kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden 
betaalbare werkruimte kunnen huren. Op 23 
en 24 juni gooit Wilhelmina haar deuren open 
voor iedereen die een kijkje wil nemen in een 
van de 96 ateliers, wil meedoen aan een work-
shop, of met weemoed terugdenkt aan de fa-
mous Wilhelmina Undercover Sessions. Met 
live muziek, storytellers, antieke piano’s, oes-
ters en heel veel kunst – om te kijken en kopen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.pakhuiswilhelmina.nl 

----------------------------------------------------------------------
 

LOhuizen zkt buddy’s

Taalcafé in het LOkaal, foto: Louis Visseren

LOhuizen huisvest sinds december 2017 Ne-
derlandse jongeren en jonge statushouders 
van 18 t/m 27 jaar. Door deze jongeren samen 
te huisvesten slaat dit project aan de Th.K. van 
Lohuizenlaan meerdere vliegen in één klap. 
Zo wordt de woningnood onder Nederlandse 
jongeren aangepakt en worden statushouders 
gehuisvest. Maar het doel is ook, vertelt pro-
jectcoördinator Esra Can, ‘om met z’n allen en 
met de buurt een community te bouwen en 
samen dingen te ondernemen. Voor bewoners 
die nog een extra steentje willen bijdragen in 
LOhuizen zijn er ook functies binnen het be-
heerteam. Zo heb je onder andere een pandbe-
heerder en een maatschappelijk beheerder.’
Na vier maanden vinden de LOhuizen-bewo-

ners en buurtbewoners beetje bij beetje hun 
weg binnen het project. Esra Can: ‘Er worden 
steeds meer bruggen gebouwd en er ontstaan 
hier en daar zelfs vriendschappen. Op elke 
verdieping zijn er gemeenschappelijke ruim-
tes. De ruimte op de begane grond, het LOkaal, 
is er zowel voor de buurt als voor de LOhui-
zen-bewoners. Hier is plek voor het taalcafé en 
het huiswerkcafé. Beide activiteiten hebben 
de achterliggende gedachte om op een leuke, 
laagdrempelige en vrijblijvende manier de Ne-
derlandse taal en bewoners (buurt én LOhui-
zen) te leren kennen.’
Bij het taalcafé kan iedereen aansluiten 
en ook voor het huiswerkcafé worden nog 
(buurt)bewoners gezocht die huiswerkbuddy 
willen worden. Wil je meer weten, heb je vra-
gen of wil je helpen? Mail dan naar Esra Can, 
lohuizen@buurtcooperatieOHG.nl 

-----------------------------------------------------------------------
 

Buurtgids laat je je 
thuis voelen

De gemeente Amsterdam en Buurtgids geven 
dit jaar van mei t/m oktober gratis rondleidin-
gen in een aantal buurten van Oost: Indische 
Buurt, Cruquiusgebied, IJburg, Transvaalbuurt 
en Oostpoort. Het doel is niet zozeer sightsee-
ing, maar het stimuleren van de verbonden-
heid onder buurtbewoners door samen een 
aantal buurtinitiatieven en lokale onderne-
mers te bezoeken.
Stichting Buurtgids is opgericht om mensen 
die verhuizen zich snel thuis te laten voelen in 
hun nieuwe buurt. De rondleidingen zijn dan 
ook vooral gericht op bewoners die nog geen 
jaar in de buurt wonen. Zij krijgen rechtstreeks 
een uitnodiging van de gemeente Amsterdam 
en hebben voorrang. Maar ook mensen die al 
langer in de buurt wonen en zich nog onvol-
doende geworteld voelen, kunnen zich zeker 
aanmelden! In totaal zijn er dit jaar 48 tours en 
is er ruimte voor wel 700 deelnemers.
Tijdens de rondleiding ga je op pad met een 
‘buurtgids’: een actieve bewoner die met veel 
plezier zijn/haar buurt laat zien. Je bezoekt 
leuke en interessante locaties en ook kun je 
de andere bewoners die meelopen wat beter 
leren kennen. Via de buurttour zie je al snel 
waar jouw mogelijkheden liggen om je te kun-
nen ontplooien in de buurt. Mocht je geïnteres-
seerd zijnin deelname, meld je aan via www.
buurtgids.nl. Als je zelf buurtgids wilt worden 
om zo nieuwe buurtbewoners rond te leiden 
door je eigen buurt, dan kun je natuurlijk ook 
contact opnemen. 
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Indische Buurtfestival

Op zaterdag 30 juni staan de Javastraat en het 
Javaplein van 12 tot 18 uur weer in het teken 
van het Indische Buurtfestival. Vanwege het 
tienjarig jubileum pakt dit festival extra fees-
telijk uit met een modeshow en een taarten-
bakwedstrijd. Maak je zelf kleding of ben je 
een taartenkoning/koningin, meld je dan aan 
via annemarije@sibf.nl. Verder is er een infor-
matiemarkt, zijn er workshops, heerlijk eten 
en allerlei optredens. Nieuw dit jaar is de Am-
sterdam BLEND Market met kraampjes vanaf 
20 euro voor buurtbewoners, lokale onderne-
mers en sociale initiatieven die spullen willen 
verkopen of een activiteit/workshop willen 
verzorgen. Meer informatie op Facebook, pa-
gina Indischebuurtfestival. 

-----------------------------------------------------------------------

Today We Escape

Rik Smits, The Firestone Hotel by night

Onder de titel ‘Today We Escape’ vertoont het 
Borneo Architectuurcentrum tekeningen en 
objecten van Rik Smits over utopieën en de 
verdichting van de stad. Smits bouwt sinds zijn 
studietijd aan de kunstacademie in Den Haag 
met tekeningen en objecten een eigen wereld 
van steden en eilanden met daarin woonhui-
zen, kerken, monumenten, banken en plekken 
van vertier zoals theaters en musea. Maar er 
lijkt niet voor iedereen plek te zijn, ze zitten 
elkaar in de weg. Dat geldt met name voor de 
financiële en spirituele gebouwen, waarmee 
de tekeningen even actueel als verontrustend 
zijn. De beeldtaal van Smits sluit naadloos aan 
op vraagstukken die momenteel in de gemeen-
te Amsterdam spelen, zoals het realiseren van 
70.000 nieuwe woningen de komende dertig 
jaar en de snelle groei van het aantal hotels.
De tentoonstelling is te bezichtigen t/m 29 juli 
op maandag t/m vrijdag van 10-16 uur en zon-

dag van 13-16 uur bij het BAC, R.J.H. Fortuyn-
plein 4. Op 24 juni om 12 uur houdt Rik Smits 
een lezing. 

----------------------------------------------------------------------- 

Oostelijke Handelskade 
autoluw
Het initiatief Waterhart beoogt de IJhaven ach-
ter winkelcentrum Brazilië levendiger te ma-
ken. De lancering van dit plan veroorzaakte 
veel commotie. Omwonenden vreesden voor 
hun rust. Inmiddels werken bewoners en amb-
tenaren samen aan een plan. Een bijvangst is 
er al wel: over het herinrichten van de Oos-
telijke Handelskade waren bewoners het wél 
roerend eens, zo bleek op de informatieavon-
den.
Het trottoir aan de voorkant van winkelcen-
trum Brazilië staat altijd vol met bakken en 
reclameborden van winkeliers, met fietsen 
en andere obstakels waardoor voetgangers er 
nauwelijks langs kunnen. Kon het trottoir niet 
breder? En hoe zat het met het fietspad aan 
de kant van het winkelcentrum, dat vaak als 
tweerichtingsfietspad wordt gebruikt en daar-
mee aanleiding geeft tot gevaarlijke situaties? 
Was het een idee om niet alleen de voetgangers 
maar ook de fietsers meer ruimte te geven, net 
als in de Sarphatistraat waar de auto te gast 
is? En zeker als de fietsbrug vanaf Zeebur-
gereiland naar Sporenburg er komt, zou het 
dan niet goed zijn de Oostelijke Handelskade 
eenrichtingsverkeer te maken, vanaf de Van 
Eesterenlaan naar de Piet Heinkade? Met het 
aantrekkelijker maken van de Oostelijke Han-
delskade voor fietsers zou de Veemkade, aan 
de waterkant van het winkelcentrum, hopelijk 
minder fietsers trekken en zo een veiliger wan-
delgebied worden. Het idee werd als een van 
de quick wins aan de bestuurscommissie Oost 
gepresenteerd. Ambtenaren zijn er inmiddels 
mee aan de slag. Binnen enkele maanden ko-
men zij met plannen. 

-----------------------------------------------------------------------
 

Tolkende kinderen
Het Moving Arts Project uit de Transvaalbuurt 
maakte de expositie ‘TransTaalKinderen’ over 
kinderen die vertalen voor hun ouders. Legio 
kids doen dit dagelijks, gewoon tussen het voet-
ballen, huiswerk maken of vlogs kijken door. 
Als de ouders onvoldoende Nederlands spre-
ken of als zij een fysieke of verstandelijke be-
perking hebben, komen de kinderen in beeld 
om het woord te voeren. Hun rol in het gezin is 
essentieel, maar ze blijven vaak onzichtbaar. 
Hoe is het om te vertalen voor je ouders? Wat 
maken deze kinderen mee?
Op 4 juli strijkt de expositie voor een week neer 
in de Openbare Bibliotheek aan het Javaplein. 
Binnen is grafisch werk van kindvertalers te 
zien en buiten een levensgrote fototentoon-
stelling over de wereld van deze kinderen. 
Daarna reist het project verder langs andere 
bibliotheken. 

Intieme huiskamerjazz

Binnenkijken in iemand anders’ huiskamer 
en luisteren naar een intiem jazzconcert. Deze 
bijzondere combinatie kunt u dit jaar opnieuw 
beleven tijdens huiskamerjazzfestival Jazz en 
de Walvis in het Oostelijk Havengebied. 
Op zondag 16 september spelen muzikanten 
op acht locaties verdeeld over de drie eilan-
den. Alle concerten duren een half uur. De 
meeste optredens zijn van duo’s. O.a. saxofo-
nist en Boy Edgar prijswinnaar Yuri Honing, 
zangeres Ntjam Rosie en de kersverse winna-
res van de Dutch Jazz Competition, drummer 
Sun Mi Hong, komen spelen.
Meer informatie en kaarten: 
www.jazzendewalvis.nl 

----------------------------------------------------------------------- 

Het Paleis van Typogra-
fisch Metselwerk

Dit paleis is een ode aan de rijkdom en vari-
atie van de grafische talen. Het is een fictief 
museum dat af en toe zichtbaar wordt in de 
fysieke wereld, door tentoonstellingen, instal-
laties en publicaties. Deze zomer is er vanaf 22 
juni een tentoonstelling in de Expobar van ge-
bouw Nautilus op Zeeburgereiland. Deze gaat 
over ‘De Kamer van Transformatie’. Oftewel 
het spelelement in grafisch ontwerpen.
Op de openingsavond, 22 juni, houdt ontwerp-
studio The Rodina een lezing/performance 
over performatief ontwerp. Dit is ontwerp dat 
de kijker of lezer betrekt, zoals in games, en 
dat zich kan aanpassen en toeval omarmt. The 
Rodina maakte voor de gelegenheid ook een 
affiche en een kaartspel. 
Eef Kamerbeekstraat 1006, Zeeburgereiland.
22 juni, 20 uur, gratis. 



TEKST EN FOTO: LISA SCHEERDER

Verzakkende parken, drukte op de pon-
ten, toename van het aantal ongeluk-
ken met scooters? De drukte in de stad 

is tegenwoordig vaak de boosdoener. Fietsers 
en gebruikers van de pont en ander openbaar 
vervoer voelen het al langer: het wordt alleen 
maar drukker in de stad. Vaak lukt het niet 
eens meer om meteen in de spits op de pont te 
komen, zo groot zijn de rijen. Een aantal pon-
ten gaan aan je neus voorbij voordat je, met 
gebruik van licht geweld, op de veerboot een 
plaats weet te veroveren. 
De situatie is zo nijpend, dat de politieke partij-
en die nu aan het onderhandelen zijn over een 
nieuw programma-akkoord, zich genoodzaakt 
voelden om met een tussenakkoord te komen 
dat in zijn geheel bestaat uit maatregelen om 
de drukte in de stad te bestrijden. In dit ak-
koord is onder meer afgesproken dat de Pas-
sagiersterminal (PTA) geheel uit Amsterdam 
moet verdwijnen. Het zou een belangrijke 
bijdrage leveren aan het verminderen van het 
aantal toeristen en dus de drukte in de stad.

Sprong over het IJ
Al een paar jaar wordt gewerkt aan ‘Sprong 
over het IJ’ de plannen van de gemeente om 
de vervoersbewegingen op het IJ te beheersen. 
Een van de maatregelen die het stadsbestuur 
voorstelt, is een vaste voetgangers- en fiets-
verbinding tussen de kop van Java en het Ha-
mergebied in Noord: de Javabrug. Overigens 
zou de PTA dan sowieso weg moeten, omdat 
de grote cruiseschepen na de bouw van deze 
brug niet meer kunnen draaien op het IJ. An-
dere maatregelen van ‘Sprong over het IJ’ zijn 
meer en grotere veren, een voetgangerspas-
sage bij de Noord-Zuidtunnel onder het IJ, een 
fietstunnel bij het Stenen Hoofd, een extra me-
trostation Sixhaven en een fietsbrug over het 
Noord-Hollands kanaal.
Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten 
dat er een brug tussen de kop van Java en het 
Hamerkwartier in Noord zal komen. Er is wel 
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Eind april organiseerde het 
stadsdeel twee bewoners-
avonden over de plannen om 
een fiets- en wandelbrug van 
het Java-eiland naar Noord 
aan te leggen. Eén bewoners-
avond vond plaats aan de 
Java-kant, één avond aan de 
Noord-kant. Sommige bewo-
ners waren op beide avon-
den aanwezig. De IJopener 
was er bij in Noord en werd 
ondergedompeld in een man-
nenwereld van asfalt, liften, 
roltrappen en beweegbare 
brugdelen.

Zes varianten
Inmiddels zijn zes varianten van de brug ont-
wikkeld die op de bewonersavonden aan het 
publiek zijn gepresenteerd. De reacties waren 
gemengd. Vooral omdat een aantal varianten 
een grote impact heeft op de bewoners van 
de kop van Java en die van de Motorkade in 
Noord. Eind 2018 zal de gemeenteraad een de-
finitief besluit nemen over de brug: dan wordt 
duidelijk hoe en waar deze precies komt te lig-
gen. De eerste helft van 2019 wordt dit besluit 
vrijgegeven voor de inspraak en eind 2019 zou 
dan het uitvoeringsbesluit zijn. In 2021/2022 
start de bouw en in 2025, precies voor de SAIL, 
zal de nieuwe brug klaar moeten zijn. Toch is 
dit niet helemaal zeker: de Partij van de Ou-
deren heeft bij de gemeente een referendum-
verzoek ingediend. Deze partij wil geen brug 
maar een tunnel. Het zal blijken of de partij 
voldoende handtekeningen kan verzamelen 
(in totaal  28.200) om daadwerkelijk een refe-
rendum af te dwingen. 

onderzocht of een tunnel onder het IJ een rea-
listisch alternatief zou zijn, maar de raad vond 
van niet. Het zijn niet zozeer de kosten. Zowel 
een tunnel als een brug kost rond de € 220 mil-
joen. De gemeente verwacht dat er veel min-
der gebruik gemaakt gaat worden van een tun-
nel. Het zou een gedoe zijn om er in te komen 
en als het donker is, is het niet de prettigste 
omgeving. De vervoerwaarde van een tunnel 
is minder, stelt de gemeente. 
Desondanks was het besluit van de gemeen-
teraad om voor een brug te kiezen opvallend, 
omdat de verantwoordelijke minister, de pro-
vincie en het Havenbedrijf, geen voorstanders 
zijn van een brug.  Die belemmert de scheep-
vaart. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, 
zal er een hoge brug gebouwd moeten worden: 
11,35 meter op het hoogste punt. Zo kunnen 
er containerschepen met vier-laagse belading 
onder door. Ook moeten er beweegbare brug-
delen voor zeilschepen worden aangelegd. Uit-
eindelijk om een dagelijkse stroom van 20.000 
tot 30.000 fietsers, voetgangers (en scooters zo-
lang die niet van de fietspaden mogen worden 
geweerd) te kunnen verwerken en de scheep-
vaart niet te verstoren. 

De Javabrug en de bewoners

Sprong over het IJ: zo zou de fiets- en wandelbrug van Java-eiland naar Noord er uit kunnen zien
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‘Dichter bij de muziek’, is het thema 
van dit jaar, behalve voor muziek is 
er ook veel aandacht voor dichters 

en poëzie. Het Grachtenfestival is van ieder-
een. Voor liefhebbers van klassieke muziek en 
voor mensen die het leuk vinden om het eens 
mee te maken, alleen al omdat de concerten 
plaatsvinden op één van de 90 locaties waar 
je normaal nooit komt. In de tramremise bij-
voorbeeld of in de tuin van de Hermitage.  Er 
zijn betaalde concerten en gratis concerten. 24 
concerten zijn speciaal voor kinderen die ook 
hun ouders, opa’s en oma’s mogen meenemen. 
En het festival vindt niet alleen binnen de 
grachtengordel plaats. Van de 250 concerten 
vindt 40 procent plaats buiten het centrum. 

Keuzes maken
Mirjam Barendregt, directeur van het Grach-
tenfestival, nodigde begin dit jaar Amsterdam-
mers uit om aan te geven waarom hun buurt 
in aanmerking zou moeten komen voor een 
gratis concert. Ze konden in een brief zeggen 
waarom het concert voor hen en hun buurt-
genoten belangrijk is en op welke locatie het 
plaats kon vinden.
‘We kregen 42 aanmeldingen voor de vier 
gratis buurtconcerten’, vertelt Mirjam Baren-
dregt, ‘dus we moesten keuzes maken. Daarbij 
letten we vooral op motivatie en draagvlak 
die de aanvragers hebben. Kunnen de aanvra-

gers veel mensen bij het concert betrekken? 
Biedt het concert een bijzondere bijdrage aan 
de buurt? En omdat we zoveel aanmeldingen 
hadden, besloten we niet 4 maar 12 buurten 
blij te maken.’
Op 10 februari vond in de NedPho-koepel ‘De 
OpMaat’ van het festival plaats, waarin jonge 
musici in een ‘pitch’, een idee konden geven 
van een concert dat ze op een bijzondere lo-
catie kunnen geven. Aan het eind van de dag 
werden die winnende musici bekend gemaakt 
én de winnende buurten. Vijf aanmeldingen 
uit IJburg stonden op het podium. De motiva-
tie van de groepen kwam in grote lijnen over-
een: ‘het wordt tijd dat er wat leuks gebeurt 
op IJburg’. En dat gaat gebeuren. Op het Joris 
Ivensplein.

Op IJburg gebeurt het
Het Buurvrouwennetwerk, Natuurlijk IJburg  
en het JIP Collectief (JIP staat voor Joris Iven-
splein) gaan er een mooi evenement  van ma-
ken. Guusje en Annette zijn ambassadeurs van 
het JIP Collectief. Een bewonersnetwerk in ont-
wikkeling, gestart vanuit enkele VvE’s rond het 
plein en andere personen en instanties die een 
bijdrage willen leveren om een mooi, veilig en 
levendig plein te maken. Het Joris Ivensplein 
was ooit bestemd als evenementenplein, maar 
Guusje en Annette zagen met lede ogen hoe 
belangrijke evenementen naar andere locaties 

op IJburg vertrokken. Maar ze zitten niet bij 
de pakken neer. Nu het plein wordt opgeknapt 
door het Stadsdeel hebben de buurtbewoners 
zich voorgenomen om hier zoveel mogelijk 
leuke events te organiseren en te stimuleren. 
Zo werd op 5 mei al een succesvolle vredes-
maaltijd op het plein gehouden. 
Op 12 augustus staat het Joris Ivensplein in 
het teken van het Grachtenfestival. Om 13 uur 
treedt Pilgrim Brass op, een vijfkoppig koper-
kwintet. Deze jonge musici spelen werk van 
Bach tot de Beatles. Op dit concert spelen ze 
het Carnaval der Dieren van de Franse com-
ponist Camille Saint-Saëns. Het is een vrolijk 
muziekstuk voor jong en oud.  Er worden bij-
passende gedichten voorgelezen van Toon Tel-
legen. Maar wellicht gaat er meer gebeuren op 
12 augustus. ‘Wij van het JIP Collectief streven 
er stiekem naar om rond dit concert een mu-
ziekfestival te organiseren en zo een podium te 
bieden aan de vele professionele en amateur-
musici die op IJburg wonen. Of dat gaat lukken 
is de vraag, maar er wordt hard gewerkt aan 
de ideeën.’

Uiteraard samen met de andere winnende 
IJburggroepen, maar inmiddels zijn er ook 
goede contacten met het Stadsdeel, buurtor-
ganisaties en winkeliers die het initiatief wil-
len ondersteunen. Kortom, 12 augustus wordt 
een mooie dag op het Joris Ivensplein. Slecht 
weer bestaat niet, aan een overkapping wordt 
gedacht. De toegang is gratis. 

Meedenken of meedoen? 
Ga naar ambassadeurs@jipcollectief.nl
Voor meer informatie over Pelgrim Brass: 
www.Pelgrimbrass.com

Zomer in Amsterdam, er is geen mooiere vakantiebestemming 
denkbaar. Met als hoogtepunt het Grachtenfestival 2018, van 
10 t/m 19 augustus. Muziek binnen en buiten de ring. Op 12 
augustus staat het Joris Ivensplein op IJburg in het teken van 
het Grachtenfestival.
TEKST: HANNIE RAAFF - FOTO’S: KEES HOOGEVEEN EN RONALD KNAPP

Grachtenfestival nu 
ook op IJburg

Het wordt tijd dat er wat 
leuks gebeurt op IJburg

Concert op Vuurtoreneiland
Ligt Vuurtoreneiland in het verspreidings- 
gebied van IJ-opener? Deze maand wel. Op 
14 en 15 augustus, om 10 uur en om 14 uur 
vertrekt vanaf het Lloydhotel aan de Ooste-
lijke Handelskade een boot naar het Vuur- 
toreneiland. 

Daar treedt het duo Berend en De Klerk op, 
een bariton en een accordeoniste. 
Speciaal voor dit concert wordt het duo ver-
sterkt met een trombonist. Ze spelen een 
divers repertoire met als centraal thema: de 
laatste vuurtorenwachter. Adembenemend 
mooi en op een unieke locatie. Prijs: € 25 in-
clusief boottocht.

                                                        Organisatoren van grachtenfestival IJburg op het Joris Ivensplein
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Studio PANSA, 
de plek voor keramisten

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS EN LENNARD HOUKES

Lennard maakte in de tijd dat hij in Lon-
den woonde gebruik van de ruimte van 
Turning Earth Ceramics en was gechar-

meerd van de opzet en de manier waarop ie-
dereen daar werkt. ‘Je kunt lid worden van 
Turning Earth, waardoor je per week 15 uur in 
het grote atelier kan werken en gebruik kunt 
maken van alle aanwezige apparatuur. Daar-
naast worden er heel veel cursussen gegeven, 
waardoor je je kennis kunt uitbreiden naar 
kunnen’, vertelt een enthousiaste Lennard in 
de tamelijk lege ruimte van de toekomstige 
Studio PANSA, die op 21 mei officieel de deu-
ren heeft geopend. 
Hijzelf is veel bezig geweest met keramiek en 
heeft ook regelmatig gewerkt in studio’s. ‘Vaak 
waren die aan de kleine kant, omdat een kun-
stenaar meestal maar een deel van zijn atelier 
beschikbaar stelt. Dat heb je in dit studiomodel 
helemaal niet, omdat het atelier speciaal voor 
keramisten is ingericht en het geen eigendom 
is van één bepaalde kunstenaar.’ Studio PAN-
SA is de uiteindelijke optelsom van de diverse 
studio’s waar Lennard heeft gewerkt, dus van 
alles het beste. Er komen een lidmaatschaps-
systeem en veel cursussen. Bovendien komt 
er een winkel waarin keramiek van de leden 
verkocht kan worden en waar werk van gere-

In de tijd dat Lennard Houkes in Londen woonde wist hij 
het al. Ik ga ooit ook een atelier opzetten in de vorm van 
Turning Earth Ceramics. En daar is hij nu op de KNSM-laan 
mee bezig: Studio PANSA. De ruimte van ongeveer 376 m2 
wordt een walhalla voor iedere  keramist. 

nommeerde kunstenaars tentoon zal worden 
gesteld.
 
Alles is mogelijk
Op de vraag wat er zoal gedaan kan worden 
in Studio PANSA gaat Lennard er eens goed 
voor zitten, want dat is nogal wat. ‘Op de eer-
ste plaats komt er een grote open ruimte met 
veel tafels waar vrije handgevormde objecten 
gemaakt kunnen worden. Er komt een aparte 
ruimte voor de cursussen. Je kunt er draaien 
op een plek waar minstens tien draaischijven 
ter beschikking staan. Voor mensen die graag 
mallen willen maken, komt ook een aparte 
ruimte. Vaak mag in een atelier voor keramiek 
geen gips worden gebruikt omdat dit bijna 
vloeken in de kerk is. Gips en klei dat gaat niet 
samen. Er komt in de aparte glazuurruimte 
met een spuitcabine maar waar ook gewoon 
met de kwast geglazuurd kan worden. Ieder-
een die in de studio werkt krijgt een eigen 
plank om zijn spullen op weg te zetten.’ 
Globaal is de ruimte al ingedeeld en wijst Len-
nard al pratend aan waar een en ander zich 
gaat afspelen. Maar… alleen de ovens, drie 
grote bakbeesten en één kleintje, voor proefjes 
en zo, zijn al prominent aanwezig. De planken 
voor de opbergruimten liggen klaar en hoeven 

‘alleen’ nog maar in elkaar gezet te worden. 
Met een beetje fantasie kom je toch een heel 
eind om je voor te stellen hoe het gaat wor-
den. 
Het is verbazingwekkend hoe groot de ruimte 
is, die Lennard van Loods 6 heeft gehuurd. 
Daar heeft eerst een kledingwinkel in gezeten, 
waarvan je eigenlijk geen idee had dat die zo 
groot was. Het belooft een mooie combinatie 
te worden. 

Studio PANSA naast de mooie winkels die er al 
zijn. Volgens Lennard kan en beetje reuring in 
de tent geen kwaad. Het bestuur van Loods 6, 
dat over het verhuren van de winkelpanden 
gaat, moest wel worden overtuigd, maar ging 
uiteindelijk overstag. Vooral omdat er naar 
verwachting hierdoor toch wel flink wat men-
sen uit de stad maar ook van daarbuiten, naar 
de KNSM-laan zullen komen. Het is namelijk 
de enige plek in Amsterdam waar een derge-
lijke open studio is voor keramisten. 
 
Beginner ook welkom
Als je wit werken in Studio PANSA dan zijn er 
verschillende opties. Je kunt kiezen voor wel 
of geen contract. Je kunt gewoon middels een 
contract lid worden en iedere maand een be-
drag betalen. De hoogte van het maandelijkse 
bedrag is afhankelijk van voor hoeveel maan-
den je een lidmaatschap wenst. Daarnaast kun 
je vooraf voor één of een aantal maanden beta-
len. Als je vooraf voor langere tijd betaalt, ben 

Lennard Houkes 
in de nog lege ruimte 
van Studio PANSA 

Je kunt er draaien op 
een plek waar minstens 
tien draaischijven ter 
beschikking staan



je het voordeligst uit. En als je de betaalde ter-
mijn wilt onderbreken, is daar geen bezwaar 
tegen. ‘Ik ben zelf heel erg reislustig, dus wil 
die ruimte voor de leden inbouwen.’ Het mini-
male aantal maanden is twee, omdat er altijd 
één maand opzegtermijn aan vast zit. 
Het is zelfs mogelijk om tegen betaling één op 
één lessen te krijgen. De vraag wat duur of 
goedkoop is, heeft natuurlijk alles te maken 
met hoe vaak je per week naar het atelier gaat. 
Je bent vijftien uur per week welkom en de 
openingstijden zijn zo royaal, dat dit in prin-
cipe geen punt moet zijn. Op de vraag of je ook 
als beginner mag starten of dat je professio-
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Kast om de spullen in op 
te bergen zoals die er uit 
gaan zien in de studio 

neel moet zijn, wordt geantwoord dat het niet 
uitmaakt. ‘Je bent ook als beginner welkom. 
Dan is het wel raadzaam een beginnerscursus 
te volgen. Er is echter altijd een mentor aan-
wezig die je helpt als je vragen hebt. Een be-
ginnerscursus is dus wat ons betreft niet ver-
plicht.’ 
Het lidmaatschap heeft naast de 15 uur per 
week nog meer voordelen. Je werk wordt door 
technici, die verstand van zaken hebben, tot 
1240 0C gratis gestookt. Plus er zijn standaard 
verschillende glazuren beschikbaar die door 
de leden gebruikt mogen worden. Als je ech-
ter een bijzonder project hebt dat buiten het  

normale stoken valt, dan kan je hiervoor al-
tijd een oven huren. De cursussen die gege-
ven worden staan los van het lidmaatschap en 
kunnen door iedereen die dat wil gevolgd wor-
den. Er wordt gedacht aan zo’n zes cursussen 
per week. De cursussen worden steeds aan-
gekondigd via de website, zodat mensen van 
buitenaf zich ook kunnen aanmelden. Len-
nard hoopt dat de openheid en de ruimte van 
de studio een soort samengaan van de leden 
teweeg brengen en dat ze mogelijk veel van el-
kaar zullen leren. 

www.studiopansa.com

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade
TEKST: LISA SCHEERDER

Het is intussen bekend: de oude vertrouwde be-
stuurscommissie is vervangen door de nieuwe 
stadsdeelcommissie. Bijna alles is anders, be-
halve het dagelijks bestuur. Dezelfde personen 
zijn nog in functie, zij het demissionair. De hoop 
is dat voor de zomer de nieuwe leden van het 
dagelijks bestuur door het college zullen zijn be-
noemd. 
Na op de foto te zijn gegaan en afspraken te heb-
ben gemaakt, vindt op 15 mei de eerste plenaire 
vergadering van de stadsdeelcommissie op het 
stadsloket Oost plaats. Onder leiding van een 
eigen voorzitter. Het dagelijks bestuur is uitgeno-
digd (‘wordt getolereerd’, zoals de voorzitter met 
gevoel voor verhoudingen smakelijk opmerkt) en 
is ook aanwezig. Dat is praktisch; gedurende de 
vergadering wordt het demissionaire dagelijks 
bestuur regelmatig om uitleg en informatie ge-
vraagd. 
De vergadering begint met een terugkoppeling 
uit de gebieden: eens per maand wordt ook in 
elk van de vier gebieden waaruit Oost bestaat 
(IJburg/Zeeburgereiland, Oostelijk Havengebied/
Indische Buurt, Oud Oost en Watergraafsmeer), 
een gebiedsbijeenkomst gehouden. Op loca-

tie dus. In de gebiedsbijeenkomst IJburg/Zee-
burgereiland (veertien bewoners aanwezig) is 
onder meer gesproken over de uitbreiding van 
het aantal woningen op strandeiland en de ver-
wachte extra druk die dat zal leggen op de voor-
zieningen, de wens om de capaciteit van tram 26 
uit te breiden en de mogelijke verplaatsing van 
het afvalpunt van Cruquius naar Zeeburgerei-
land. In de gebiedsbijeenkomst van het Ooste-
lijk Havengebied/Indische Buurt (twee bewoners 
aanwezig) is onder meer gesproken over de 
bouwoverlast bij het Keesje Brijdeplantsoen en 
bezoekersoverlast bij de Bogortuin. 
De stadsdeelcommissie bespreekt met elkaar 
dat het voor de bewoners duidelijk moet worden 
dat er nu ook gebiedsbijeenkomsten worden ge-
organiseerd en dat bewoners daar kunnen ‘mee-
spreken’ met de leden van de stadsdeelcom-
missie. Daar zal een plan voor worden gemaakt. 
Ook wordt besproken dat het nieuwe reglement 
van orde voor de stadsdeelcommissie niets re-
gelt over het stellen van vragen aan het dagelijks 
bestuur. Afgesproken wordt dat de stadsdeel-
commissie in de volgende vergadering zelf met 
een voorstel zal komen. 
Een belangrijk moment volgt: de stadsdeelcom-
missie geeft zijn eerste eigen advies aan het 

dagelijks bestuur. Het gaat over parkeerplaatsen 
voor gehandicapten. Het is een bescheiden ad-
vies, namelijk dat er op elke invalidenparkeer-
plek een kruis op het wegdek moet worden aan-
gebracht – maar toch, het eerste advies wordt 
gegeven. Hoe het luidt? De stadsdeelcommissie 
sluit zich aan bij het positieve advies dat het da-
gelijks bestuur voor het college heeft opgesteld. 
Tot slot nog de gebiedsagenda’s. Een van de 
kernpunten waar de stadsdeelcommissie zich 
de komende vier jaar mee bezig zal houden. 
Gebiedsagenda’s vormen de basis voor het ge-
biedsgericht werken en er is een budget aan 
verbonden. De huidige agenda’s lopen eind dit 
jaar af. Er zullen dus nieuwe moeten komen. De 
stadsdeelcommissie wordt geadviseerd om per 
gebied te bedenken hoe deze agenda’s het bes-
te kunnen worden opgesteld. Belangrijk is dat er 
een ruim draagvlak voor de agenda’s ontstaat bij 
de bewoners van de gebieden. Hoe zo’n draag-
vlak te krijgen is de grote vraag voor de stads-
deelcommissie. 
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Camping Zeeburg
Pinksterochtend op de leukste camping van Amsterdam. 

FOTO: MARCEL DE CNOCK



22

Wonen aan het Binnen-IJ? 

‘Het enige dat ik jammer vind, is dat 
die mooie brug straks niet meer 
zichtbaar is vanuit mijn huis’, zegt 

Bastiaan Vlierboom, wijzend naar de Schel-
lingwouderbrug. We staan op de Zuider IJdijk, 
in het noordwesten van Zeeburgereiland en 
kijken uit over een grote lege vlakte. Hier ver-
rijzen naar verwachting over een paar jaar de 
eerste gebouwen van de Sluisbuurt. Het moet 
een groene, duurzame wijk worden met een 
grootstedelijk karakter. Door de geplande 25 
woontorens zal op een klein oppervlakte plaats 
komen voor 5.500 woningen. Tijdens de crisis 
legde de gemeente de plannen voor het gebied 
stil, maar kort daarna is het als ‘versnellings-
locatie’ aangemerkt en zijn de plannen door-
ontwikkeld. Als je zelf op de Zuider IJdijk staat, 
snap je wel waarom. Vooral op een warme len-
teavond als deze, heb je hier een mooi uitzicht 
over het water. Aan de overkant van het Bin-
nen-IJ zie je links Cruquius- en Borneo-eiland 
liggen en rechts, verderop, Amsterdam-Noord 
met de Amsterdam toren als blikvanger. Op 
het meest noordelijke punt van de Zuider IJ-
dijk liggen de Oranjesluizen, een indrukwek-
kend complex in het IJ waar de dijken en ver-
schillende routes bij elkaar komen.
Eerder die avond zijn Bastiaan en ik op de fiets 
vertrokken vanaf de Entrepotbrug, waar ik 
een paar maanden terug heen ben verhuisd 
vanuit de Indische Buurt. Bastiaan Vlierboom 
is architect en vrijwilliger bij Borneo Architec-
tuurcentrum en woont al sinds 1999 op Bor-
neo-eiland, waar hij uitkijkt op het Zeeburger-
eiland. Hij vertelt mij graag meer over het te 
ontwikkelen gebied en nodigde me uit voor 
een fietstocht over Zeeburgereiland. 

Verbinding met Amsterdam
Om Zeeburgeiland als woon-werklocatie te la-
ten slagen, is een goede verbinding nodig met 
de rest van Amsterdam. Met de auto ben je 
snel op de A10-ring en via de Piet Heintunnel 
in het centrum. Vanaf Borneo-eiland fietsen 
we over de Amsterdamsebrug in 10 minuten 
naar het eiland. Maar deze brug, die het eiland 
verbindt met de Indische Buurt, zou niet ge-
noeg zijn om de verwachte 40.000 auto’s per 

TEKST: IRENE BRONSVOORT - FOTO’S: BASTIAAN VLIERBOOM - KAARTJE: PAUL OUWERKERK

Het Borneo Architectuurcen-
trum nam begin dit jaar het 
initiatief voor een nieuwe 
reeks artikelen waarin bewo-
ners aan het woord komen. 
Zij beschrijven hun kijk op 
de relatie tussen het Oostelijk 
Havengebied en de wijken er-
omheen. In dit vierde artikel 
is het Zeeburgereiland aan de 
beurt. De plannen voor deze 
nieuwe stadswijk zijn veelbe-
lovend, maar roepen bij ve-
len ook vragen op. 

dag van en naar de stad aan te kunnen. De 
verbinding die de gemeente in 2016 voorstel-
de, namelijk een extra brug naar Sporenburg, 
zorgde voor ophef onder bewoners van het 
Oostelijk Havengebied. Sommige bewoners 
vrezen voor duizenden fietsers die Sporen-
burg zullen passeren, anderen betwijfelen de 
noodzaak van een extra brug of pleiten voor 
een andere verbinding. 

Bastiaan dacht als een van de leden in de klank-
bordgroep mee over de beste variant van een 
fietsverbinding. Volgens hem zouden we met 
een breder perspectief moeten kijken naar 
de ligging van Zeeburgereiland: ‘Als je verder 
uitzoomt en kijkt naar het eiland ten opzichte 
van de stad, zie je dat de rest van de stad voor-
al in het zuiden ligt. Via de Amsterdamsebrug 
en de Indische buurt ben je veel sneller op het 
Leidseplein of in Oud-West dan via een nieuwe 
brug naar Sporenburg.’ De gemeente heeft het 
zoekgebied daarom uitgebreid. 
‘Vanuit de klankbordgroep hebben we het ad-
vies gegeven om te kijken naar wat je al hebt 
en dat te verbeteren’, zegt Bastiaan als we over 
de Amsterdamsebrug fietsen. ‘Als het aan mij 

De gemeentelijke plannen 
voor de Sluisbuurt zijn ge-
inspireerd door het 
Vancouverisme

Vancouverism-woningen met voortuintjes
en hoogbouw verweven met elkaar
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ligt, zou deze brug alleen voor fietsers en OV 
worden, en zou het autoverkeer voor de krui-
sing een tunnel in duiken. Dan kan de brug 
veel meer mensen aan.’ Dat de Amsterdam-
sebrug niet bij iedereen populair is als enige 
fietsverbinding, komt volgens Bastiaan ook 
door de vrees voor tegenwind en het gebrek 
aan een mooie entree. ‘Het is belangrijk hoe 
mensen de entree naar Amsterdam ervaren 
vanaf het Zeeburgereiland. Als je nu de Am-
sterdamsebrug af komt, word je daar niet heel 
vrolijk van. Maar die entree kan je prima op-
waarderen.’
Een ander advies dat Bastiaan de gemeente 
heeft meegegeven, is om niet alleen naar de 
verbinding van Zeeburgereiland te kijken, 
maar naar het hele oostelijke Binnen-IJ. ‘Er 
zou meer aandacht moeten komen voor mo-
biliteit over het water. Met een Binnen-IJ en 
100.000 nieuw te ontwikkelen woningen hier 
direct omheen is het nu tijd voor innovatie. 
Misschien zijn er wel mogelijkheden voor 
meer pontjes of een watertaxi zoals in Rot-
terdam. Ook de belevingswaarde van een rit 
is van belang. Een ritje met de pont kan een 
verademing zijn in vergelijking met een brug 
of tunnel.’
Als we van de Amsterdamsebrug de Zuiderzee-
weg op fietsen verschijnen de appartementen-
complexen van de Sportheldenbuurt. Wie een 
paar jaar terug over de IJburglaan reed, zag – 
behalve de silo’s van de rioolwaterzuiverings-
installatie – een grote lege vlakte. Inmiddels 
zijn al veel van de geplande 2.500 woningen 
gerealiseerd en bewoond. We stoppen bij de 
Akropolistoren aan de rand, vlakbij de Schel-
lingwouderbrug. De toren is met 14 verdiepin-
gen nu nog de hoogste toren van Zeeburger-
eiland, maar daar komt met de bouw van de 
Sluisbuurt snel verandering in. 
 
Hoogbouw en Vancouverisme
Waar de Sluisbuurt zich vooral in zal onder-
scheiden van andere Amsterdamse buurten, is 
het aantal hoogbouwtorens en de uitzonder-
lijke hoogte van die torens, voor Amsterdamse 
begrippen dan. Aanvankelijk was het plan na-
melijk dat bijna een derde van de woningen 
hoogbouw van 30 meter en hoger zou worden, 
resulterend in 28 torens. De plannen hebben 
veel weerstand gekregen, gericht op zowel 
de hoogte en architectuur van de torens als 
het stedenbouwkundig plan in het algemeen. 
De hoogbouw zou botsen met de eigen ste-

denbouwkundige traditie van Amsterdam; er 
wordt waarschuwend verwezen naar de ‘mis-
lukte’ hoogbouw in de Bijlmer en de torens 
zouden te zien zijn in de verre omtrek. 
De gemeentelijke plannen voor de Sluisbuurt 
zijn geïnspireerd door het Vancouverisme, een 
vorm van ruimtelijke planning zoals is toe-
gepast in de Canadese stad Vancouver, waar-
bij de nadruk ligt op variatie en verdichting. 
In 2016 reisde een aantal mensen van de ge-
meente Amsterdam af naar Vancouver om in-
spiratie op te doen. 
Bastiaan en ik bekijken de kaart van Vancou-
ver op Google Maps. ‘Net als Amsterdam ligt 
Vancouver ook rondom het water.’ Hij bezocht 
Vancouver zelf eind 2017, om zijn zoon op te 
zoeken. ‘Maar ook om erachter te komen wat 
dat Vancouverisme – waar de gemeente het 
steeds over had – nu eigenlijk is.’ Het meest 
gefascineerd was hij door de oplossingen in 
combinaties met torens die hij aantrof en de 
gemoedelijkheid op straat met de grondgebon-
den woningen in drie en vier lagen. ‘De kwa-
liteit zit in het gevoel van eigenaarschap van 
de straat dat ontstaat door de voortuintjes, de 
trappetjes, de individuele huizen. Dan maakt 
het niet meer uit dat er ook een gemeenschap-
pelijke toegang aan de straat of vanaf een hof 
is. Ik denk ook dat het wonen aan de straat veel 
belangrijker is dan een plint met functies, die 
een andere en minder eigen uitstraling heeft 
op straat.’

Plannen aangepast
De gemeente Amsterdam heeft de plannen 
voor de Sluisbuurt, in overleg met bewoners 
en experts, inmiddels aangepast. Zowel het 
aantal torens als de hoogte van de torens zijn 
naar beneden bijgesteld tot een totaal van 25 
torens van 30 tot 125 meter (waarvan 5 tot 125 
meter). De vraag blijft natuurlijk of de Vancou-
ver-manier van bouwen net zo succesvol is in 
de context van de Sluisbuurt en Amsterdam. 
Bastiaan: ‘De buurt moet wel een bepaalde ei-
gen identiteit meekrijgen, zoals dat in het Oos-
telijk Havengebied, Plan Zuid en de Tuindor-
pen ook goed is gelukt.’
De slanke torens zoals ze in de plannen voor 
de Sluisbuurt staan, heeft Bastiaan nog ner-
gens anders gezien. ‘Die zijn essentieel voor de 
eigenheid van dit nieuwe stukje Amsterdam 
aan het IJ. Kortom, een nieuwe manier van 
wonen, waar we als bewoners van dit ‘platte’ 
land wel even aan moeten wennen. Als ik zelf 

Een blik op Zeeburgereiland van de Oranjesluizen 
tot aan de Amsterdamse brug

terugdenk aan mijn zomer in New York, waar 
ik vanaf de waterkant in Brooklyn uren kon 
zitten kijken naar de skyline van de stad, kan 
ik vooral uitkijken naar mijn kennismaking 
met de Sluisbuurt.’ 
 
Irene Bronsvoort is stadssocioloog, woont 
sinds eind 2017 in het Oostelijk Havengebied 
en werkt bij Platform31, een kennisorganisa-
tie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. 
Irene.bronsvoort@platform31.nl
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CV-onderhoud voor kosten 
verhuurder
Sinds 2013 is het verhuurders niet meer toegestaan de kosten voor cv-onderhoud door te bereke-
nen in de huur. De enige kosten voor de CV die nog wel doorberekend mogen worden aan huurders 
zijn de kosten voor de 24-uur-storingsdienst, die gebeld kan worden als de installatie niet werkt. De 
hoogte van dit bedrag zal in de meeste gevallen niet meer dan € 2,00 per maand bedragen.

In de praktijk zien wij echter toch nog geregeld dat ook de kosten voor cv-onderhoud onder de ser-
vicekosten opgenomen staan. Mocht dit bij u ook het geval zijn, dan kunt u uw verhuurder verzoeken 
dit eruit te halen en het teveel betaalde geld met terugwerkende kracht tot  in elk geval 2015 terug 
te storten. Indien de verhuurder hier geen gehoor aan geeft dan kunt u een procedure afrekening 
servicekosten starten bij de Huurcommissie. 

Een op ons advies gestarte zaak bij de Huurcommissie heeft geleid tot een uitspraak, waarin deze 
kosten op 0 zijn gesteld.  Huurders hebben € 369,00 teruggekregen over de afgelopen jaren. Dit 
aankaarten kan dus de moeite waard zijn. Twijfelt u of dit ook voor u geldt of heeft u hulp nodig bij het 
benaderen van uw verhuurder of het starten van een huurcommissieprocedure, neem dan contact 
met ons op op 020-5230150 of via oost@wooninfo.nl. U kunt ook langskomen op het spreekuur met 
een specificatie van de huur. Wij hebben spreekuur aan de 2e Boerhaavestraat 46-H op maandag 
tussen 18.30 uur en 20.00 uur en op woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur, en aan de IJburglaan 
727 op maandag tussen 09.30 uur en 11.00 uur. 

Het is overigens wel belangrijk dat uw installatie goed wordt onderhouden. Ook bij CV-installaties 
kan koolmonoxide vrijkomen en dat is een dodelijk gas. Of uw ketel wordt onderhouden kunt u zien 
aan de stickers op uw ketel. Bij elke onderhoudsbeurt wordt namelijk een controlesticker met datum 
op de ketel geplakt of wordt de datum ingevuld op een invulfor-
mulier dat aan uw CV-ketel hangt. Voor nieuwe ketels geldt dat ze 
zeker elke twee jaar onderhouden moeten worden, voor oudere ke-
tels is dat elk jaar. Mocht uw ketel niet onderhouden worden vraagt 
u dan in eerste instantie eerst uw verhuurder hiernaar.
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Bij het Sannaskoor uit de Indische Buurt 
zingen Surinamers, Antillianen en Nederlan-
ders. De IJopener is op een maandagavond 
niet de enige bezoeker in de Gerardus Majel-
lakerk. Het koor repeteert met een Austra-

lische performer en een Indiase muzikant 
voor de Moving matters traveling workshop. 
Over slavernijverleden in een postkoloniaal 
tijdperk. En daar kijken ze heel vrolijk bij.

Buurtkoor Sannas 
in de Hermitage
TEKST: HANNIE RAAFF - FOTO: MARCEL DE CNOCK

Dirigent Dennis Thompson legt even 
snel uit wat de bedoeling is. Over een 
paar dagen zal het koor samen met de 

twee buitenlandse muzikanten optreden in de 
Hermitage in Amsterdam. Het wordt een per-
formance in de zaal van de Hollandse Gouden 
Eeuw. Gewoon tussen het publiek en de schil-
derijen. De titel van de performance is: Traver-
se Heritage, voice, body, movement. 
We snappen er niets van. Waar gaat dit over? 
Wat gebeurt hier? De koorleden zitten er blijk-
baar niet mee en volgen de instructies. ‘Ga in 
kleine groepjes in de kerk staan. Loop rond-
jes. Zing de volgende tonen na op de woor-
den miuo, mjoe, misa, nema pjoe….. juist. Nu 
zingen de sopranen pjamiso msio bla, miso 
blaja.....’

Goed voor je hersenen
Er volgen twee echte liedjes: het Afrikaanse 
Alonki kon dansi en Ladju Ladju, een lied van 
Surabaya. Normaal probeer ik mee te zingen, 
maar hier is geen beginnen aan.
Gelukkig vinden drie koorleden even een mi-
nuutje om te vertellen wat het Sannaskoor zo 
bijzonder maakt. Nanda (85) zingt al dertig 
jaar bij het koor. Ze is geboren in Paramaribo 

en woont sinds 1974 in Nederland. Ze zingt 
bij Sannas vanwege de prachtige liedjes waar 
je vrolijk van wordt en die goed zijn voor je 
hersenen. Haydie (57) zingt al haar hele leven, 
vroeger in Paramaribo en nu al 9 jaar bij San-
nas. Ze vindt het leuk dat Sannas zo vaak op-
treedt en ze verheugt zich op het optreden in 
de Hermitage. Voorzitter Hilde (64) vindt de 
muziek prachtig maar ze houdt vooral van de 
lekkere ontspannen sfeer: ‘Hier gaat het niet 
om de noten, maar om de intentie, de sfeer is 
heerlijk ontspannen, zelfs voor een belangrij-
ke uitvoering.’ 
Twee dagen later ontmoet ik het Sannaskoor 
weer. Eerst in de tuin van de Hermitage voor de 
fotoshoot en een uurtje later tussen de schilde-
rijen ‘Hollanders van de Gouden eeuw’. Dertig 
reusachtige groepsportretten uit de 17de eeuw 
hangen hier. Portretten van regenten, schut-
ters, kooplieden. Mannen en vrouwen die aan 
de basis stonden van de cultuur en welvaart 
van ons land. Hollands trots.

Koloniaal bewind
Maar uit de speakertjes tussen de schilderijen 
klinken andere verhalen. Verhalen van de 
koorleden die vertellen over hun roots, hun 
voorouders. Hun geschiedenis die onlosma-
kelijk verbonden is met de geschiedenis van 

de slavernij en het koloniale bewind van Ne-
derland. Het is alsof ze in discussie gaan met 
de schilderijen, ‘jullie hebben weliswaar voor 
welvaart gezorgd, maar wel ten koste van 
ons!’
Dat wordt nog versterkt als ze groepjes gaan 
vormen in de hoeken van de zaal en de won-
derlijke klanken beginnen te zingen die ze 
een paar dagen eerder dagen hebben ingestu-
deerd. De Australische en Indiase muzikanten 
voeren een soort dans uit. Sannas valt weer in 
met een lied. De argeloze bezoekers van het 
museum kijken ademloos toe. De geschiedenis 
schuurt, leeft, danst, zingt.
Het applaus is overweldigend. En de IJope-
ner is trots op dit gewone koor uit de Indische 
buurt. 

Het Sannaskoor treedt regelmatig op. In ieder 
geval één keer per kwartaal in de Gerardus 
Majellakerk, in ruil voor gratis gebruik van de 
ruimte. Daarnaast bij korendagen, multicultu-
rele festivals, openingen van exposities, brui-
loften en begrafenissen. Hun repertoire heeft 
zijn oorsprong in Afrika, Antillen, voormalig 
Nederlands-Indië. Ze willen heel graag nieuwe 
leden, dus wie zingt mee om dit muzikale erf-
goed te behouden? 
Aanmelden bij Hilde, 06 51218935.



TEKST EN FOTO’S: JOOST VAN DER VAART

Hele nieuwe buurten worden er de komende jaren in Am-
sterdam-Oost bijgebouwd. Duizenden mensen zullen daar-
heen trekken. Prima initiatieven om de grootstedelijke wo-
ningnood te bestrijden. Maar goed openbaar vervoer lijkt 
voorlopig achter te blijven bij deze bouwdynamiek. Zo zijn er 
zorgen bij de bewoners over onder andere tramlijn 26 en het 
gebrek aan nieuwe busverbindingen. ‘Ik vind dat het open-
baar vervoer hier stukken beter kan.’

Veel nieuwe huizen, weinig OV

op Zeeburgereiland en IJburg en in het Ooste-
lijk Havengebied. Maar houdt deze uitbreiding 
van het woningarsenaal en de komst van veel 
nieuwe bewoners gelijke tred met goede be-
reikbaarheid per openbaar vervoer en met de 
komst van publieke voorzieningen als tunnels, 
ponten en bruggen? De IJopener doet een po-
ging tot inventarisatie.

Cruquius-eiland
Vanaf Borneo-eiland gaan we fietsend op weg. 
We beginnen bij Cruquius, het laatste deel van 
het Oostelijk Havengebied dat als bedrijfster-
rein in gebruik was en nu, sinds ruim twee 
jaar, volop in ontwikkeling is voor wonen en 
werken. Het is de bedoeling dat zich hier veel 
nieuwe bewoners zullen vestigen. Eerder dit 
jaar verhuisden de eerste mensen naar nieuw-
bouwappartementen aan de Mortel- en Botte-
laarijstraat en de Zeeburgerkade. Per 1 mei is 
vastgoedbedrijf Amvest van de Bijlmer naar 
Cruquiuseiland verhuisd, waar het naar eigen 
zeggen circa 1.500 woningen en 14.000 vier-
kante meter commercieel vastgoed ontwikkelt. 
Amvest heeft z’n intrek genomen in een kan-
toorpand van staal en glas dat deels over het 
water van de Entrepothaven hangt. Een stukje 
verderop, aan de Van Lohuizenlaan, zijn on-
langs nieuwe containerwoningen voor jonge-

ren en ‘statushouders’ opgeleverd. Daar weer 
vlakbij, op de hoek van de Zeeburgerkade en de 
Cruquiusweg, bouwt het Duitse bedrijf Novum 
Group het Amsterdam City Harbour Hotel, een 
viersterrenhotel met 245 kamers. Samen met 
de opgeleverde Cruquius-woningen zal het ho-
tel nieuw verkeer en een sterk stijgende vraag 
naar openbaar vervoer genereren, zo is de ver-
wachting. Maar het gemeentelijk vervoerbedrijf 
(GVB) heeft enkele jaren geleden buslijn 22, die 
op de Van Lohuizenlaan zijn eindpunt had, naar 
elders verplaatst. ‘Ik vind dat het openbaar ver-
voer hier stukken beter kan’, zegt een Cruquius-
bewoonster desgevraagd. ‘Er moet een directe 
verbinding komen met Amsterdam CS.’
Wie daar nu heen wil, moet naar een verderop 
gelegen halte lopen van de buslijnen 22 (Vee-
laan) of 48 (Borneolaan) of naar de halte van 
tram 7 aan de Insulindeweg. ‘De ambities die ze 
op Cruquius met wonen hebben, staan in geen 
enkele verhouding tot het povere openbaar 
vervoer hier. Laat de gemeente daar alsjeblieft 
iets aan doen’, zegt de eerder aangehaalde be-
woonster. En ze geeft er een ‘gratis advies’ bij: 
‘Bouw zo snel mogelijk een voetgangers- en 
fietsbrug vanaf het nieuwe hotel op Cruquius 
naar Borneo-eiland. Eentje zoals de lage rode 
brug, die de Stuurmankade met de Panama-
kade verbindt. Dan ben je sneller in winkelcen-
trum Brazilië.’

Nieuwbouw aan de Van Lohuizenlaan, Cruquius

Sluisbuurt in wording
We fietsen verder: naar de desolate vlakte 
waarop over een paar jaar de eerste delen van 
de gloednieuwe Sluisbuurt moeten verrijzen. 
Opgespoten zand ligt in te klinken, grondver-
zetmachines van diverse aannemers zijn er 
aan het werk. Pijpen en kabels liggen klaar om 
ondergronds te gaan. ‘Pas op, drijfzand’, meldt 
een geel bord. Hier komt het veelbesproken en 
ook fel bekritiseerde Manhattan aan het IJ. De 
stad gaat de hoogte in. Wel iets minder hoog dan 
gepland, na kritiek, maar in ieder geval veel ho-
ger dan het aanpalende Oostelijk Havengebied.

Opgespoten zand in de Sluisbuurt in wording

26

Amsterdam beleeft een bouwhausse. Die 
opleving is in grote delen van de wij-
ken waarin de IJopener verschijnt goed 

waarneembaar. Op veel plekken in het Oostelijk 
Havengebied, op Zeeburgereiland en IJburg en 
zelfs in een oude en allang voltooide wijk als de 
Indische Buurt hoor je heimachines en andere 
bouwgeluiden, hijsen kranen lasten omhoog en 
rijden betonwagens af en aan.
Jarenlang, grofweg tussen 2008 en 2013, lag 
de bouw praktisch stil door een wereldwijde 
financieel-economische crisis. Nu is er een in-
haalslag gaande, met grote renovaties, sloop 
van oude panden waar nieuwe voor in de 
plaats komen (Indische Buurt) en nieuwbouw 
of uitbreiding op grote schaal: in de Sluisbuurt, 

Appartementenbouw op Zeeburgereiland 
ter hoogte van de Kea Boumanstraat

Nieuwbouw op Cruquius-eiland, 
eerste fase



Volgens de gemeente moeten hier uiteindelijk 
5.500 woningen komen. Je zou zeggen: reden 
genoeg om nu alvast voor adequate OV-verbin-
dingen te gaan zorgen. Maar het enige waarover 
echt gediscussieerd wordt, is een fietsbrug over 
het Amsterdam-Rijnkanaal naar een van de ei-
landen van het Oostelijk Havengebied. Terwijl 
er een tunnel ligt – de Piet Heintunnel waarvan 
veel bewoners zich afvragen waarom die geen 
‘fietspijp’ heeft – en terwijl inmiddels is aange-
toond dat fietsen via de Amsterdamsebrug over 
het kanaal richting Centraal Station een vrijwel 
net zo snelle verbinding oplevert als dadelijk de 
eventuele fietsbrug. 

Eerder is al door diverse experts gesuggereerd 
dat Amsterdam zich op deze plek van z’n inno-
vatiefste kant zou moeten laten zien (zie ook 
het BAC-verhaal in dit nummer). Watertaxi’s, 
snelle pontverbindingen, een tramshuttle met 
fietscompartiment en – daar is-ie weer – een 
tunnelbuis voor fietsers in de Piet Heintunnel 
als moderne variant van de Rotterdamse Maas-
tunnel. Die heeft al sinds de aanleg in 1937 een 
veelgebruikte ‘fietspijp’. Helaas, we horen van 
de gemeente weinig over zulke initiatieven. 

Probleemlijn 26
Na de zandvlakte van de Sluisbuurt fietsen we 
onder de oprit van de Schellingwouderbrug het 
Zeeburgereiland op. In de Sportheldenbuurt en 
elders op het eiland worden in totaal ongeveer 
2.500 nieuwe woningen gebouwd. Veel ervan 

zijn al opgeleverd. Over Zeeburgereiland heeft 
stadsdeelbestuurder Thijs Reuten (PvdA) zich 
onlangs zorgelijk uitgelaten. ‘Er is een breder 
probleem in Oost, onder andere op Zeeburger-
eiland. Ik maak me zorgen over het openbaar 
vervoer’, zo citeerde wijkblad De Brug hem. 
Wie het OV ter plekke inspecteert, ziet dat er 
inderdaad ‘een breder probleem’ is. De door 
drukte en storingen geplaagde tramlijn 26 van 
Amsterdam CS naar IJburg vice versa kan het 
vervoer bijna niet meer aan. Het is de enige OV-
verbinding tussen het eiland en het stadscen-
trum. Tram 26 is met gemiddeld 23.000 reizigers 
per dag een drukbezette lijn; mogelijk zelfs een 
van de drukste van Amsterdam. IJburg heeft 
weliswaar nog een busverbinding – lijn 66 naar 
de Bijlmer vice versa – maar die biedt nauwe-
lijks soelaas. Het regent klachten over tram 26, 
tot aan de redactie van de IJopener toe.

Buslijn 66 IJburg-Bijlmer vv
  
Lezeres Marijke Burlage mailde ons laatst:
‘Beste redactie. Kunnen jullie niet eens aan-
dacht besteden aan het disfunctioneren van 
tramlijn 26? Deze week is het al de vijfde keer(!) 
dat de tram niet rijdt. Gisterenochtend stond 
de tram halverwege de rit om 6.15 uur al stil, 
gisterenavond om 18 uur heeft mijn zoon vanaf 
het Centraal Station een taxi moeten nemen (40 
euro!) om thuis te komen. (...) Met het groeien-
de aantal bewoners wordt dit probleem steeds 
groter. Ik vind dat de bewoners aangespoord 
moeten worden om massaal in actie te komen, 
om dit probleem voor eens en altijd opgelost te 
krijgen, omdat het GVB deze situatie blijkbaar 
niet urgent genoeg vindt om er iets aan te doen.’ 
Boze reacties op het slecht functioneren van lijn 
26, in de lokale pers en op sociale media, spre-
ken boekdelen. De bewoners zijn er klaar mee 
en vinden dat IJburg een extra tram, snelbus of 

metro nodig heeft. Het GVB liet laatst weten op 
korte termijn met een ‘verscherpt aanvalsplan’ 
te zullen komen. Volgens het openbaar ver-
voerbedrijf zijn de problemen met lijn 26 deels 
te wijten aan het verouderde beveiligingssy-
steem. Vorig jaar zei wethouder Pieter Litjens 
(Verkeer, VVD) dat de tramverbinding met IJ-
burg pas eind 2019 structureel zal verbeteren. 
Dan is het mogelijk om op de route met twee 
gekoppelde tramstellen te rijden. Dat levert een 
verdubbeling van de capaciteit op – maar pas 
over anderhalf jaar en de grote vraag is: is het 
afdoende?

45.000 inwoners
Om die vraag te kunnen beantwoorden, fiet-
sen we naar Centrumeiland, de tweede en net 
begonnen afbouwfase van IJburg. De hele wijk 
zal, als Centrum- en Strandeiland klaar zijn en 
de rest van de schaarser wordende vrije kavels 
ook is bebouwd, zo’n 18.000 woningen tellen 
voor in totaal 45.000 bewoners, aldus de web-
site Amsterdamwoont.nl. Dat is de omvang van 
een stad als Harderwijk, die behalve veel bus-
verbindingen ook een eigen treinstation heeft. 
De eerste fase van IJburg bestond uit de aanleg 
van Steiger- en Haveneiland. Voor het ‘landma-
ken’ van Centrumeiland, aan de noordzijde van 
IJburg, was 800.000 kubieke meter zand nodig. 
Intussen wordt op het nieuwe eiland hard ge-
werkt. Over een paar jaar zullen er duizenden 
mensen binnentrekken. Moeten die nieuwko-
mers, als ze niet in de file willen staan, allemaal 
met lijn 26 mee, net als veel huidige IJburgers? 
De vraag stellen is hem beantwoorden: dat kan 
de tram niet aan. 

We gingen op de fiets van Borneo-eiland in het 
Oostelijk Havengebied naar Centrumeiland 
op IJburg. We maakten diverse tussenstops 
en zagen een indrukwekkende hoeveelheid 
bouwkranen, bouwputten, gebouwen in de 
steigers en appartementen in de afbouwfase. 
We zagen timmerlieden, metselaars, loodgie-
ters en bouwlui die beton stortten. Ook zagen 
we schier onmetelijke zandvlaktes waarop dui-
zenden woningen komen: hele nieuwe buurten 
in wording. Petje-af voor al die Amsterdamse 
bouwdynamiek. Maar wat we niet zagen, was 
een zich navenant uitbreidend en goed func-
tionerend openbaar vervoer. Toegegeven, er 
zijn plannen voor nieuwe tram- en buslijnen 
naar Zeeburgereiland en IJburg. Maar, en dat 
zijn veelgehoorde klachten, waarom gaat het 
allemaal zo langzaam? En waarom worden 
eerst nieuwe wijken aangelegd en pas als de 
beperkte infrastructuur daar vastloopt, betere 
verbindingen? Wat dat betreft is de inhaalslag 
die het stadsbestuur en het GVB moeten maken 
nog niet eens begonnen. 

‘Deze week is het al de 
vijfde keer(!) dat de tram 
niet rijdt’
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Grondverzet op Centrumeiland, 
tweede bouwfase IJburg

Lijn 26 bij het beginpunt op de Pampuslaan

Appartementenbouw aan de 
Bert Haanstrakade, IJburg
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Participatie in Oost is een aanfluiting

Gekozen stadsdeelbestuurders zijn verleden tijd in Amsterdam, zij maken 

plaats voor benoemde ambtenaren. In een interview in de vorige IJopener 

zegt aftredend bestuursvoorzitter Ivar Manuel van stadsdeel Oost dat dit juist 

een kans is ter verbetering van de bewonersparticipatie. Dat Manuel denkt dat 

het nieuwe bestuurlijke stelsel een vooruitgang betekent voor de participatie 

van bewoners, lijkt logisch. Maar dat komt vooral doordat ook de afgelopen 

vier jaar die participatie een aanfluiting was.

Enkele jaren geleden besloot het stadsdeel het Oosterpark op te knappen. Het 

ontwerp voorzag in de kap van ruim 400 bomen en de ruiming van tienduizen-

den struiken. Rijen monumentale eiken en de monumentale Rozentuin moes-

ten verdwijnen. Doel was het creëren van zichtlijnen: zo kregen de gasten in de 

vier hotels aan de noordkant van het park een beter uitzicht op het park.

Het stadsdeel raadpleegde veel stakeholders: de eigenaren van de hotels, 

de school, het Tropenmuseum en de organisatoren van evenementen. Met 

een groepje bewoners werden ‘informatieve wandelingen’ door het park ge-

maakt. Wat die bewoners niet wisten, was dat deze wandelingen ‘de partici-

patie’ vormden. Pas toen de kapvergunning voor ruim 400 bomen werd gepu-

bliceerd, kwamen de bewoners erachter hoe zij misbruikt waren. Kort daarop 

richtten buurtbewoners Vereniging Vrienden van het Oosterpark en Stichting 

Herstel Oosterpark op. Tegen de massale kap werden 155 bezwaarschriften 

ingediend. Er kwam een hoorzitting en de bezwarencommissie concludeerde 

dat de inspraak niet goed was verlopen en adviseerde dat deze over moest.

Het bestuur van stadsdeel Oost legde dit advies naast zich neer en de bo- 

men werden alsnog gekapt. Bovendien werd het opknappen van het park na 

een dubieuze aanbesteding gegund aan een niet voor deze opdracht gekwa-

lificeerd aannemingsbedrijf. De uitvoering was onprofessioneel, onder meer 

werd verkeerde grond gebruikt. Het park werd extreem nat waardoor voort-

durend bomen afsterven. In het officiële evaluatierapport werd geconcludeerd 

dat de inspraak van bewoners ronduit slecht was.

In het onlangs vastgestelde Ambitiedocument voor het Flevopark is opnieuw 

sprake van het creëren van zichtlijnen. Dat belooft niet veel goeds. Een ander 

pijnpunt is het jaarlijkse Appelsapfestival waar omwonenden en de Vrienden 

van het Flevopark fel tegen gekant zijn, omdat de rijke natuur van het park hier 

schade van ondervindt. Bovendien is meer dan de helft van het park gedu-

rende de op- en afbouwperiode van negen dagen afgesloten – en dat nog wel 

in de zomervakantie. Voor deze bezwaren hield het stadsdeel zich doof. Ivar 

Manuel en zijn partij D66 zijn voorstanders van meer festivals in parken.

Participatie in stadsdeel Oost is verworden tot praten met stakeholders zoals 

hotels, horeca en festivalorganisaties. Bewoners worden lastig gevonden en 

tegengewerkt of genegeerd. Het was dan ook een schok om te lezen dat Ivar 

Manuel wil terugkomen als bestuurder. Of hij benoemd wordt, gaat buiten de 

bewoners om. Dat bepaalt het nieuwe college van B&W – waar D66, de partij 

van Manuel, deel van uitmaakt. 

Hans Olykan (bestuurslid Stichting Herstel Oosterpark)

Mark van Dongen (bewoner Indische Buurt)

Ingezonden brief 1

Amsterdamsebrug, de snelle fietsbrug

In februari las ik, bewoonster van Borneo-eiland, met grote verbazing in de 

IJopener een verhaal over een fietsverbinding vanaf Zeeburgereiland naar de 

stad en wel via Borneo-eiland. Er zijn veel betere oplossingen. Veel is al ge-

schreven en uitgezocht over verbindingen met de stad: de Amsterdamsebrug, 

veerponten naar verschillende plekken, een fietstunnel, tramshuttle met fiets-

cabine en nieuwe bruggen naar KNSM-eiland, Sporenburg, Borneo-eiland, 

Cruquiuseiland. Tja, wat is een goede verbinding? Op de website https://kbg-

fietsbrug.webnode.nl/ kom je op een kaart van Amsterdam met Google Maps 

en kan je allerlei bestemmingen in Amsterdam invullen en bekijken in hoeveel 

minuten je naar die bestemming fietst. Bijvoorbeeld van groenteboer Borneo 

aan de Rie Mastenbroekstraat op Zeeburgereiland naar het Amstel Station is 

22 minuten fietsen. Vanaf een aangepaste Amsterdamsebrug kunnen gemak-

kelijk afslagen genomen worden naar de Zeeburgerdijk en naar Sciencepark. 

En … vanaf de Insulindeweg, een brede weg – door sommigen ook Insulin-

deboulevard genoemd – kunnen mensen naar verschillende bestemmingen 

afslaan. Natuurlijk willen er ook mensen regelrecht naar het Centraal Station.  

Voor deze mensen zou een snelle pont en een tramshuttle met fietscabine een 

goed alternatief zijn.

Nog een extra gezichtspunt als bewoonster van Borneo-eiland: voor ons geldt 

dat het blauw het groen is: weinig echt groen en veel blauw (water). Natuurlijk 

geeft water een heerlijk ruim gevoel, maar kinderen kunnen toch niet zomaar 

op het water spelen, dus spelen ze op straat of fietsen ze door de smalle stra-

ten van en naar school. Dan wordt het wel erg gevaarlijk om daar te spelen of 

fietsen als daar dagelijks duizenden fietsen voorbij sjezen. Dat lijkt me de buurt 

onleefbaar maken.

Beste lezers, veel succes bij het kijken op bovenstaande website om zelf te be-

kijken wat goede fietsroutes zijn naar verschillende bestemmingen in Amster-

dam. Zo kunnen jullie zelf ontdekken dat de (aangepaste) Amsterdamsebrug 

een uitstekende verbinding met de stad is.

Elly van den Braak

Bewoonster Borneo-eiland

Ingezonden brief 2



Desolaat balkon wordt 
heerlijk buitenzitje

Geschat wordt dat 70 procent van de Amsterdammers een 
balkon heeft. Heel veel mensen hebben een balkon, maar 
doen er eigenlijk niets mee. Dat is Friederike Joppen een 
doorn in het oog. Drie jaar geleden startte ze in West De Bal-
konie en in februari dit jaar gingen ook de deuren open op 
Javastraat 115.

TEKST: LIDA GEERS - FOTO’S: LIDA GEERS EN FRIEDERIKE JOPPEN

Tsja, hoe spreek je het eigenlijk uit? Het 
antwoord is simpel: ‘Gewoon in het Ne-
derlands, balkon en dan nie erachter.’ 

Hoe eenvoudig is dat. Friederike Joppen ver-
telt wanneer en waarom zij besloot een win-
kel voor balkonbenodigdheden te starten. ‘Ik 
liep met mijn vriend in een nogal groot tuin-
centrum en we realiseerden ons dat er maar 
weinig te halen viel voor balkonbezitters. Er 
werden alleen maar grote tuinmeubelen, grote 
barbecues, grote vijvers en andere grote din-
gen verkocht. Plantjes waren natuurlijk wel te 
koop en potjes voor op een balkon ook, maar 
de rest. Dat viel bar tegen. Ik liep al een tijdje 
te dubben of ik op mijn 38ste wilde doorgaan 
met de baan die ik al 17 jaar had: juffrouw in 
het basisonderwijs op een school in de Jordaan. 
De conclusie dat er voor balkonbezitters maar 
weinig leuke dingen te koop waren, was voor 
mij een reden het roer helemaal om te gooien 
en me te gaan verdiepen in het opzetten van 
een eigen winkel die alles te koop heeft voor 
een balkon. Bleek dat er een dergelijke winkel 
nog niet was, dus dubbel zo leuk om dit te gaan 
uitproberen.’ 
Haar eerste winkel werd drie jaar geleden ge-
opend in de Jan Evertsenstraat in West. ‘Dat 
is nou typisch zo’n straat die als winkelstraat 
weer in opkomst is. Eigenlijk vergelijkbaar met 
de Javastraat.’ De winkel liep zo goed dat Frie-
derike besloot een tweede winkel te openen in 

Oost, het werd de Javastraat. Zij is van mening, 
dat als je niets probeert, je ook niet kunt we-
ten of het kans van slagen heeft. ‘Zo niet dan 
is dat jammer, dan ga ik iets anders proberen. 
Het wordt dan wel weer iets met ondernemer-
schap, want dat bevalt me uitstekend.’
 
Bijzondere meubeltjes
In eerste instantie ga je er 
vanuit, dat een balkonwinkel 
zich voornamelijk met plant-
jes bezighoudt, dat is namelijk 
het eerste waar je aan denkt. 
Groot was de verbazing dat er 
heel veel leuke kleine meubel-
tjes worden verkocht en ook 
heel speciale dingen zoals de 
balkonbar en de biertafel. De 
balkonbar is een dikke hou-
ten plank, van douglas, frake 
of bamboe van ongeveer 30 
centimeter breed en 90 centi-
meter lang, met over de lengte 
aan één kant een opstaande 
plank. Deze bar kan aan de 
balustrade van het balkon be-
vestigd worden. De opstaande 
plank is om te voorkomen dat 
je glas of je laptop naar bene-
den valt als die op de bar staat. 
Daar is veel vraag naar en het 

Altijd handig een biertafel op balkon. 
Zo hou je makkelijk de voorraad bij

loopt volgens Friederike als een tierelier. 
De biertafel is ook iets bijzonders. Het is en 
vierkante tafel, met in het midden een deksel, 
waarmee een bierkrat kan worden afgedekt, 
zodat je in principe gewoon een tafel hebt. Die 
wordt naarmate er meer kratten onder gesta-
peld worden steeds hoger. De bierkratjes fun-
geren dus als tafelpoot. Als je een flesje bier wilt 
pakken, even de deksel eraf. De voorraad bier 
kan zo ook worden bijgehouden. Heel grappig 
dus. Verder is er van alles om het balkon echt 
tot een gezellig zitje te maken, naast de plant-
jes, de potten en de biologische potgrond.
 
Altijd water geven
Friederike vertelt dat zij voor de klanten die 
advies willen hebben over hoe ze het balkon 
het beste kunnen inrichten, niet specifiek een 
stappenplan heeft. Ze geeft wel advies. Alleen 
op de vraag of ze ook planten heeft die geen 
licht nodig hebben, moet ze ‘nee’ verkopen. ‘Er 
zijn natuurlijk wel planten, die het op het noor-
den goed doen, maar in een badkamer zonder 
raam of op de wc, dat is te veel gevraagd. Licht 
hebben alle planten toch wel nodig.’ 
Wat ook een punt volgens haar is, is het wa-
ter geven. ‘Regelmatig komen de mensen in de 
winkel die problemen hebben met hun plan-
ten op het balkon. Dan komt dat vrijwel altijd 
doordat ze te weinig water geven. Zelfs als het 
regent is het aan te raden de planten water te 
geven, omdat de regendruppels vaak op de 
bladeren vallen en niet op de aarde in de pot.’ 
Favoriete planten die het eigenlijk altijd doen? 
Die zijn er: geraniums, de Spaanse margriet, 
lavendel, die trouwens tot de balkonplant van 
het jaar 2018 is uitgeroepen, Suzanne met de 
mooie ogen, de salvia en de struikmargriet. 
Maar je moet ze natuurlijk wél water geven, 
dat blijft. 
 
www.debalkonie.nl

Friederike Joppen in haar winkel in de Javastraat
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Vrij en blij dagje strand

TEKST EN FOTO’S: ALEX VAN MOORT

Het festival is sinds enige jaren neerge-
streken op strand Blijburg, de perfecte 
locatie, maar helaas meteen voor de 

laatste keer. Onlangs kwam de mededeling 
naar buiten dat Blijburg moet verdwijnen na 
deze zomer, IJburg gaat uitbreiden. Voor nu 
nog niet aan denken, maar genieten van dit 
heerlijke strandje met de kick-off van de zo-
mer tijdens Vrijland.

Onze aandacht wordt gelijk getrokken door de 
‘Tropical Hangout’ met heel veel hangmatten. 
Zon, drankje, hier komen we voorlopig niet 
meer uit. De hangout geeft de hele dag door 
yoga-sessies en salsa-workshops. Lounge en 
tropical music, we liggen prima. Heel even 
dacht ik aan een ander festival, vorige zomer 
waar we op dezelfde plek met moeite ons in 
regenponcho’s hesen. Nu komt factor 15 uit 
de tas. Maar er is meer te beleven. We verla-
ten onze hangmat, hier komen we zeker terug 
vandaag.  

Acrobatiek
De mainstage genaamd ‘De Harde Klapper’ 
met diepe house beats van Juan Sanchez en 
Carlos Valdez is de volgende stop. Wat de aan-
dacht trekt, zijn de dames die acrobatische 
trucjes doen, hangend aan een hijskraan. Pal 
daarnaast kan men zich laten vastsnoeren aan 
een schommel om zoveel mogelijk rondjes 
over de kop te gaan. Een enkeling lukt het on-
der luid applaus. Middelpunt van het festival 
is de gigantische zweefmolen waar iedereen 
zich weer even kind kan voelen.
Bij de strandtent van Blijburg vinden we ‘Hutje 
Mutje’, dat zijn naam eer aan doet: bijna geen 

‘5 mei iedereen vrij’: de slogan van het Vrijland Festival. 
Niet bijster origineel, meer een wens van de organisatie, 
want niet iedereen is jaarlijks vrij op Bevrijdingsdag. 
Deze editie vond plaats op een zaterdag met zomers weer, 
en dus: iedereen vrij en blij.

doorkomen aan. Studentikoos Amsterdam gaat 
los op een meezingfestijn van bekende hits. 
In de kelder draait ‘Pablo Discobar’, het is er 
warm en donker. We verkiezen het zonlicht. 
Terugkerend festivalfenomeen zijn de lange 
rijen bij de dames-wc’s. Terwijl er voor de he-
ren altijd genoeg plasruimtes zijn, moeten de 
dames het doen met een paar vieze porto-ca-
bins.

Gitaren
Ook het Vrijland Festival heeft zijn eigen food-
court, een plein omringd met foodtrucks met 
in het midden zitgelegenheid. Een van die 
foodtrucks is Plantage Onverwacht, inmid-

dels een begrip in festivalland. Behalve hun 
beroemde broodje Roadkill staan ze bekend 
om hun showelement. Vette hiphop afgewis-
seld met live acts; hun GMC-bus, omgebouwd 
tot bbq waar vanuit de motorkap de vlammen 
huizenhoog slaan, met excentrieke danseres 
op het dak – begeleid door drie hardrock-gita-
risten – trekt veel bekijks.
We ploffen weer neer in onze hangmat terwijl 
de zon langzaam onder gaat. Onze eindcon-
clusie: een gemoedelijke sfeer waar de muziek 
bijzaak is, meer een heerlijk dagje strand om-
lijst door kermis en attracties. Vrijland 2019 
komt op een nieuwe locatie, in ieder geval op 
zondag. Dus we zijn vrij... 

Yoga-sessies bij de Tropical Hangout

Wat de aandacht trekt zijn 
de dames die acrobatische 
trucjes doen, hangend aan 
een hijskraan

Zweefmolen

Festival-overview 
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Ze heeft op het Java-eiland 
in het Oostelijk Havengebied 
haar eigen adviesbureau en 
schreef een boek over maat-
schappelijk verantwoord on-
dernemen. Petra Hoogerwerf 
nam bedrijven en instellin-
gen onder de loupe en con-
cludeert: échte winst behaal 
je alleen als je ook iets toe-
voegt aan de maatschappij.

Échte winst is meer dan geld
TEKST: LIESBETH BENEDER - FOTO: MARCEL DE CNOCK

Échte winst is meer dan geld verdienen. 
Het gaat ook om iets goeds te doen voor 
de samenleving. Maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen: hoe doe je dat? Ad-
viseur en buurtbewoner Petra Hoogerwerf 
schreef er het boek Échte Winst over. Het boek 
behoort tot de beste managementboeken van 
het jaar. Een goede reden voor een interview. 
 
Dat moet een leuke verrassing zijn geweest 
om genomineerd te worden voor beste ma-
nagementboek van het jaar? 
‘Ja dat was het zeker. De juryvoorzitter zei het 
goed: het is alleen al een prijs om genomineerd 
te worden. Wat een eer en erkenning voor 
mijn boek. De afgelopen weken verkeerde ik 
in feeststemming.’ 
 
Waar gaat het boek over? 
‘Het schrijven van een boek is voor mij een 
avontuur. Na mijn vorige boek Vonk! wilde ik 
nu een boek schrijven dat mensen helpt met 
het in de praktijk brengen van hun idealen en 
het vergroten van hun impact in de samenle-
ving. Ik heb veel onderzoek gedaan om uitein-
delijk zeven stappen te formuleren hoe je tot 
een organisatie met maatschappelijke impact 
kunt komen. Daarnaast staat het boek vol met 
inspirerende voorbeelden van organisaties die 
het gelukt is om dit voor elkaar te krijgen.’ 
 
Waarom denk je dat jouw boek genomi-
neerd is? 
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
een onderwerp dat leeft. Veel bedrijven en or-
ganisaties hebben het gevoel: hier moeten we 
wat mee. Maar hoe? Ik probeer ze daar heel 
concreet mee te helpen. Daarnaast zie je dat 
goede doelen, nonprofitorganisaties en het be-

drijfsleven steeds meer met elkaar verweven 
raken. Goede doelen moeten steeds zakelijker 
te werk gaan en van het bedrijfsleven wordt 
verwacht dat ze zich niet alleen met geld ver-
dienen bezighouden. Van buurtinitiatief tot 
multinational: allemaal moeten ze aan de slag 
met het thema maatschappelijke impact.’
 

Maar wat is dat dan, ‘échte winst’?  
‘Échte winst behaal je als je ook iets toevoegt 
aan de maatschappij. De grap is dat als je dit 
goed doet het je als bedrijf of organisatie zelf 
ook winst oplevert. Het zorgt voor tevreden 
klanten en een organisatie waar werknemers 
graag werken. Je geloofwaardigheid wordt 
groter en het wakkert bij mensen sneller het 
vuurtje aan dat jij wil overdragen. Kortom, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
zorgt voor dubbele winst: niet alleen het be-
drijf maar ook de samenleving profiteert.
Een succesverhaal is Taxi Electric in Amster-
dam. De oprichters zagen dat veel 55-plussers 
geen werk meer kunnen krijgen en uit frus-
tratie hierover zijn ze hun eigen taxibedrijf 
gestart. Ze kozen voor duurzaamheid en naast 
dat het personeel wat ouder is, rijden de taxi’s 
allemaal elektrisch. Het concept sloeg aan en 
het bedrijf blijft groeien. Wanneer het lukt een 
oplossing te bieden voor een probleem in de 
samenleving dan gaat het vaak heel snel.’ 
 
Het boek is opgezet als handboek. Je hebt je 
adviesbureau Veleda hier in het Oostelijk 
Havengebied. Wat voor trainingen bied je 
aan? 
‘Ik bied bedrijven en organisaties een ‘Échte 

Winstscan’ aan. Deze brengt in kaart wat er 
beter kan als het gaat om maatschappelijk on-
dernemen. Daarnaast help ik bedrijven veran-
deringen teweeg te brengen om tot échte winst 
te komen. Wil je maatschappelijke impact heb-
ben dan moet die instelling in alle haarvaten 
van je organisatie doorgevoerd worden. Het 
is niet iets dat je met een potje ‘goede doelen’ 
even kunt regelen. De hele keten moet ervan 
doordrongen zijn.’
 
Je woont en werkt in Amsterdam-Oost. Hoe 
gaat het hier met maatschappelijk verant-
woord ondernemen? 
‘Mooi aan Oost is dat het wemelt van de buur-
tinitiatieven. Neem bijvoorbeeld Buurtcoö-
peratie Oostelijk Havengebied, daar worden 
allerlei mooie dingen georganiseerd. In mijn 
buurtje zie ik ook veel betrokken bedrijven. In 
mijn boek interview ik succesvolle organisa-
ties en sommige daarvan zitten in Oost, zoals 
de Impact Hub in het Tropenmuseum. Oost 
doet het eigenlijk heel goed. Het stadsdeel kan 
hier een belangrijke rol in spelen; door goed 
in te gaan op de zorgen van ondernemers op 
het gebied van veiligheid en bereikbaarheid 
wordt het voor hen makkelijker zelf iets ex-
tra’s te doen.’ 
 
Échte Winst van Petra Hoogerwerf is te koop 
bij boekhandel Van Pampus (KNSM-laan 303). 
Op vertoon van deze IJopener ontvang je daar 
bij aankoop van een exemplaar een leuke  
verrassing. 
 
Liesbeth Beneder is gastredacteur voor de  
IJopener en woont in de Indische Buurt. Ze 
werkt als adviseur aan slimme en duurzame 
mobiliteit.

Petra Hoogerwerf: 
‘Échte winst behaal je als je ook iets toevoegt 
aan de maatschappij’

Mooi aan Oost is dat 
het wemelt van de 
buurtinitiatieven
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Dreigende tweedeling in 
het onderwijssysteem 

TEKST: TINEKE KALK - FOTO: MARCEL DE CNOCK

Zowel het boek De Bijlesgeneratie, opkomst 
van de onderwijscompetitie als Help, onze 
school is gekleurd, de toekomst begint in 

het onderwijs schetst een somber toekomst-
scenario als we niet bij de les blijven. Is het 
inkopen van bijlessen in vergelijking met lan-
den als Zuid-Korea in Nederland nog gering, 
Louise Elffers, auteur van De Bijlesgeneratie, 
voorziet wel een stijging: de angst om achter te 
blijven in onderwijscompetitie is al zichtbaar. 
Wanneer schoolprestaties gedeeltelijk afhan-
gen van de portemonnee van de ouders, wat 
blijft er dan nog over van de kansengelijkheid 
in het onderwijs? 
Ook auteurs Machteld de Jong en Huub Nelis 
van Help, onze school is gekleurd maken zich 
zorgen over de kansenongelijkheid in Neder-
land. De samenhang tussen leerkansen en so-
ciale ongelijkheid is in geen welvarend land zo 
groot als in Nederland heeft onderzoek uitge-
wezen. Kinderen met een migratieachtergrond 
belanden veel eerder op het vmbo.
Coriene Kuipers woont in het Oostelijk Ha-
vengebied en is kopklasdocent. De kopklas is 
een extra leerjaar na groep 8 voor kinderen 
met een taalachterstand. De kopklassen zijn 
gehuisvest op zes verschillende voortgezet 
onderwijslocaties waaronder het IJburgcol-
lege (www.kopklasAmsterdam.nl).  Ik vroeg 
haar om in haar meivakantie beide boeken te 
lezen. 

Beide boeken stellen dat in het Nederland-
se onderwijssysteem een te vroege selectie 
plaatsvindt die extra nadelig is voor kinde-
ren met een migratieachtergrond.
‘De gemeente Amsterdam signaleerde vijftien 
jaar geleden een grote schooluitval van kin-
deren met een migratie-achtergrond. Daarbij 
was er ook geen goede afspiegeling van deze 
groep in havo en vwo. Tachtig procent van 
deze kinderen heeft namelijk te maken met 
een taalachterstand en komt daardoor niet op 
de schoolopleiding die bij hen past. Gemeente 
en het schoolbestuur AMOS sloegen toen de 
handen ineen en hebben de kopklas opgericht. 
In de kopklas krijgen kinderen de tijd om die 
taalachterstand in te lopen. Wel is het zo dat 
zowel het kind als de ouders zeer gemotiveerd 
aan dit jaar moeten beginnen. Behalve poten-
tie telt ook doorzettingsvermogen en inzet. 
De Citotoets is niet altijd een goede voorspel-

De samenhang tussen leerkansen en sociale ongelijkheid is in 
geen welvarend land zo groot als in Nederland. Twee nieuwe 
boeken stellen dat in het Nederlandse onderwijssysteem een 
te vroege selectie plaatsvindt die extra nadelig is voor kinde-
ren met een migratie-achtergrond.

ler van succes. Behalve dat het een moment-
opname is, juist op deze leeftijd kan de score 
erg fluctueren. Het blijkt dat kinderen als ze 
ertoe uitgedaagd worden veel meer kunnen. 
Inmiddels zijn er zeven kopklassen, waarvan 
de meeste in Amsterdam-West. Het concept 
blijkt een succes: veel kinderen stromen door 
naar het vmbo/t, havo of vwo.’

Hoe sta je tegenover bijles?
‘Bijlessen zijn niet goedkoop en vooral kapi-
taalkrachtige ouders maken daar gebruik van. 
Ze doen dit niet alleen om hun kinderen een 
grotere kans op slagen, liefst met goede cijfers, 
te bezorgen, maar ook om huiselijke ruzies af 
te kopen. Dat laatste snap ik met twee zonen in 
huis die dit jaar eindexamen moeten doen. Die 
laatste reden kom je trouwens weinig tegen bij 
gezinnen met een migratie-achtergrond. 
Behalve dat bijles een dure zaak is, kleven 
er ook veel nadelen aan. In Zuid-Korea waar 
volgens het boek De Bijlesgeneratie bijles een 
veel voorkomende praktijk is, letten leerlingen 
in de klas veel minder goed op. Ze vertrouwen 
erop dat ze op bijles de stof op maat uitgelegd 
krijgen. Dat verschijnsel komt nu ook al voor 
in Nederlandse klassen. Een ander bezwaar is 
dat kinderen door bijles weinig tijd overhou-
den voor hobby’s en zich vervelen: belangrijke 
vaardigheden om jezelf beter te leren kennen, 
creativiteit te ontwikkelen en voor een toe-
komst waar veel vrije tijd zal zijn door roboti-
sering. Wij als kopklas, misschien kijk je hier-
van op, hebben trouwens net een deal gesloten 
met een huiswerkinstituut. Voor onze kinde-
ren is de overgang naar de middelbare school 
vaak extra moeilijk omdat veel kinderen thuis 
niet tot weinig geholpen kunnen worden. Nu 
en het eerste half jaar op de middelbare school 
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gaan ze coaching van dat huiswerkinstituut 
krijgen. Op de middelbare school komt zoveel 
op de kinderen af: van het kiezen van een on-
derwerp voor een werkstuk tot het opstellen 
van een studieschema, het maken van een 
toets maar ook zelfs hoe benader je een docent 
of hoe durf je vragen in de klas te stellen.’

Is er wel voldoende aandacht voor elke leer-
ling in de basisschool?
‘De huidige leerkracht heeft bij het passend 
onderwijs eigenlijk handen en ogen tekort om 
alle leerlingen de aandacht te geven die ze no-
dig hebben. Ik heb nu bijvoorbeeld een meisje 
in mijn kopklas die op de basisschool helemaal 
achteraan stil en bescheiden zat te zijn. Dat 
zijn juist de kinderen die gevaar lopen om di-
dactisch verwaarloosd te worden. Zij had een 
vmbo/t-niveau en heeft na een jaar kopklas 
een havo/vwo-advies. Als je thuis weinig Ne-
derlandse taalbeheersing meekrijgt dan moet 
je dit op school oefenen. Scholen gaan komend 
schooljaar en de jaren daarop gelukkig meer 
geld krijgen voor inzet van extra personeel. Ik 
hoop dat ze die aan klasse-assistenten gaan be-
steden. Als je die goed weet in te zetten, krijgen 
veel meer kinderen de aandacht die ze verdie-
nen.’

Hoe zorg je dat kinderen zich meer thuis 
voelen in de Nederlandse maatschappij?
‘In de kopklas gaan we veel de echte wereld in. 
We bezoeken de Tweede Kamer in Den Haag 
en veel musea in Amsterdam. We willen de 
kinderen trots laten zijn op hun stad en Neder-
land. Ook nodigen wij rolmodellen uit zoals 
bijvoorbeeld Samira Bouchibti, zij is voorma-
lig lid van de Tweede Kamer, ex-raadslid en 
schrijfster. Zij weet zelf hoe het is om als kind 
van een ongeletterde Marokkaanse moeder in 
de Nederlandse samenleving op te groeien. Zij 
begrijpt waar kinderen met een migratieach-
tergrond tegenaan lopen maar daagt ze tegelij-
kertijd ook uit om obstakels te overwinnen: “Ik 
wil niet horen dat jullie je droom van politicus, 
burgemeester, schrijver of advocaat niet kun-
nen verwezenlijken. Kijk naar mij of Abouta-
leb, in dit land kan en mag veel, maak daar 
gebruik van!” Zij is ook degene die met haar 
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achtergrond veel openhartiger met hen over 
seksualiteit kan praten, omdat zij weet wat er 
in de Koran staat. Een moeilijk onderwerp als 
andere religies en dan met name het Jodendom 
hebben wij zelf via een project aangepakt. Met 
de hele klas zijn we naar de moskee, kerk, hin-
doetempel, synagoge en boeddhistische tem-
pel geweest. Behalve de verschillen zagen de 
kinderen ook hoeveel overeenkomsten er tus-
sen de religies zijn.’

Is het soms niet lastig om zelf geen migra-
tieachtergrond te hebben?
‘Ik praat veel met de kinderen maar ook met 
collega’s, ouders en rolmodellen met een mi-
gratieachtergrond. Zo betreur ik het dat het 
blijkbaar nodig is dat er nu een Islamitische 
VO-school in Amsterdam is. Een van de vaders 
vertelde mij dat hij erover dacht om zijn kind 
naar deze Islamitische school in West te laten 
gaan. Daar krijgen de kinderen op school na-
melijk koran- en Arabische les en hoeven in het 
weekend niet nog weer speciaal naar school. 
Vanuit dat standpunt had ik zo’n keuze nog 
niet bekeken. Dat zette mij wel aan het den-
ken: kunnen die lessen niet op andere middel-
bare scholen na schooltijd geregeld worden? 
In het boek Help, onze school is gekleurd, de 
toekomst begint in het onderwijs staan onder 
andere veel tips hoe je als school en docent om 
kan gaan met dit soort wensen en tegelijkertijd 
je grenzen kan bewaken, zodat je als school 
ruimte biedt aan elk kind.’

Al op de basisschool trekken kinderen voor-
al op met kinderen uit hun eigen achter-
grond. Hoe doorbreek je dit? 

‘Je moet daar echt moeite voor doen als school, 
het gaat zeker niet altijd vanzelf. Sinds een 
paar jaar is er bijvoorbeeld Theater na de Dam 
waar voorstellingen worden gemaakt over de 
Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe waren zowel 
de spelers als het publiek overwegend wit. Dit 
jaar hebben vijfentwintig kopklasleerlingen 
samengewerkt met kinderen van de Jeugd-
theaterschool. Een van de kinderen vertelde 
mij na afloop opgetogen dat het er al snel niet 
meer toe deed tot welke groep je behoorde: ie-
dereen werkte samen en ging op in het spel.’

Kinderen met een migratieachtergrond 
voelen zich soms onderschat...
‘Dat is een feit als je deze boeken leest. Het is 

Louise Elffers: 
De bijlesgeneratie, opkomst van de onderwijs-
competitie
Uitgeverij: Amsterdam University Press
Amsterdam, 2017 
ISBN 9789462983250 – 188 pagina’s / € 19,99

Machteld de Jong en Huub Nelis: 
Help, onze school is gekleurd, de toekomst 
begint in het onderwijs
Uitgeverij: Nijgh & van Ditmar
Amsterdam, 2018
ISBN 9789038803777 – 432 pagina’s / € 24,99

belangrijk dat zij binnen een school kunnen 
doorstromen en dat Amsterdam daarom zijn 
brede scholen behoudt. Ik vind het trouwens 
jammer dat het mbo en de vakken en de beroe-
pen die daar geleerd worden erg onderschat 
worden. Er is nu weer een roep om vakmen-
sen en ik hoop dat de waardering voor het 
mbo hierdoor flink gaat stijgen. Wat kinderen 
met een migratie achtergrond vaak ongelofe-
lijk goed kunnen is switchen. Switchen tussen 
taal: tussen Nederlands en hun thuistaal, tus-
sen straattaal en schooltaal. En wat dacht je 
van het switchen tussen tegengestelde normen 
en waarden? Deze kinderen zijn daar ware 
jongleurs in. Het wordt tijd dat ze daar meer 
waardering voor krijgen.’ 

Tirzah Ashraf, Coriene Kuipers en kinderen uit 
de kopklas voor het IJburgcollege
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Stads-idylle in Oost. 
Of je nu onder een boom in het gras zit of op het terras van Proeflokaal ‘t Nieuwe Diep, 
het Flevopark in de vroege zomer is een attractie van de eerste orde. 
Het groen, het kabbelende water, die rust, ja, vooral die rust. 
Foto: Marcel de Cnock
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Wij maken de stad
TEKST: ANNA ZUIDMEER - ILLUSTRATIE: WE MAKE THE CITY

Van 20 tot 24 juni wordt in 
Amsterdam het grootste 
stadsfestival van Europa 
georganiseerd: WeMakeThe.
City. Het festival is opgezet 
rond de centrale vraag ‘in 
wat voor stad willen wij le-
ven over 15 jaar?’ Iedereen is 
welkom, want: de stad van de 
toekomst maken we samen. 
Het festival vindt op tal van 
locaties plaats, waaronder in 
Oost.

Overal ter wereld blijven steden in rap 
tempo doorgroeien. Dit brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee om deze ste-

den toch leefbaar, duurzaam, gezond en veilig 
te houden. Amsterdam gaat tijdens het WeMa-
keThe.City festival – een samenwerking van 
de Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, 
Waag Society, Amsterdam Smart City en AMS 
MetropolitanInstitute – in vijf dagen op zoek 
naar antwoorden. Het festival vindt plaats op 
150 locaties in de Metropoolregio Amsterdam, 
met meer dan 600 (inter)nationale sprekers. 
Ook worden er verspreid over de hele stad 
workshops, stadsexpedities, exposities en the-
maconferenties georganiseerd. Van lezingen 
in Studio K tot een klein festival in Pakhuis 
Wilhelmina, een open huis bij de Meevaart of 
een voedselmarkt bij het Koninklijk Instituut 
van de Tropen: voor ieder wat wils.
 
Codewoord ‘samen’
Het codewoord van het festival is ‘samen’. Ie-
dereen die in de Metropoolregio Amsterdam 
woont, werkt of rondwandelt wordt uitgeno-

digd mee te denken. Zij maken samen namelijk 
Amsterdam tot de stad die hij nu is, en geven 
vorm aan het Amsterdam van de toekomst. 
Door een verscheidenheid aan mensen samen 
te brengen wordt iedereen gehoord en kan sa-
men naar oplossingen gezocht worden. 
Femke Awater, programmamaker van WeMa-
keThe.City, bevestigt dat inclusiviteit een be-
langrijk thema is. ‘We hebben actief gezocht 
naar initiatieven die inclusief zijn. De afgelo-
pen vier maanden hebben we elke twee we-
ken een meet-up georganiseerd waar iedereen 
zich voor kon aanmelden. Iedereen die mee 
wil doen hebben we geprobeerd een plekje te 
geven.’
Ook de locaties waar het festival plaatsvindt 
zijn bewust ‘niet alleen in het centrum van de 
stad’, aldus Awater, ‘maar ook juist verspreid 
over Amsterdam-West, -Noord en -Oost. We 
willen het festival zo toegankelijk mogelijk 
houden, daarom zijn de meeste programma’s 
gratis te bezoeken na het aanschaffen van een 
festivalpas.’ De visie van de organisatoren 
is dat de plannen voor de toekomst van Am-
sterdam niet van boven aan de Amsterdam-
mers opgelegd moeten worden, maar dat de 
inwoners zelf via verschillende initiatieven de 
koers moeten bepalen.
 
Internationaal voorbeeld
Toen Amsterdam in 2016 de European Capital 
of Innovation Award won met de Amsterdam 
Approach, ontving de stad bijna een miljoen 
euro om de innovatie van Amsterdam verder 
aan te wakkeren. Met dit prijzengeld is het 
‘Maak Je Stad Programma’ opgezet, van waar-
uit weer verschillende kleine projecten zijn 
uitgezet en nieuwe samenwerkingen zijn ont-
staan. Tegelijkertijd ontstond ook de angst dat 
deze innovatiegolf wellicht weer in zou zakken 
wanneer het prijzengeld opraakte. Daarom is 
besloten jaarlijks het WeMakeThe.City festival 
te organiseren, om zo met zijn allen in gesprek 
te blijven over hoe we de stad vorm willen ge-

ven. 
Als steeds verder uitdijende stad is de grootse 
uitdaging voor Amsterdam de komende jaren 
alle Amsterdammers een stem te blijven ge-
ven. Internationale sprekers en gasten komen 
ook naar het festival om te zien wat de Am-
sterdam Approach in de praktijk inhoudt en 
wat we nog van elkaar kunnen leren. Zo ho-
pen Amsterdam en haar metropoolregio een 
voorbeeld te zijn voor andere steden. De pro-
grammamaker erkent dat dit erg ambitieus is 
om in vijf dagen te bereiken. ‘De ambities zijn 
hoog, maar hopelijk ontstaan hierdoor nieuwe 
samenwerkingen. Na het festival discussiëren 
we met veel van de mensen uit het programma 
door op het podium van Pakhuis de Zwijger. 
Zo blijven we belangrijke thema’s van het fes-
tival op de agenda zetten.’ 

Anna Zuidmeer is een Amsterdamse master-
student International Development Studies 
aan de UvA. Ze woont in Watergraafsmeer.

‘Hoe houden we Zeeburgereiland met 
alle ontwikkelingen in het vooruitzicht 
bereikbaar?’ 

Ook in Amsterdam-Oost is tijdens het fes-
tival genoeg te doen. Neem bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van het Zeeburgereiland 
waar over een aantal jaar 10.000 inwo-
ners bij komen in een nieuwe woonwijk. 
Denk mee hoe we dit gebied toegankelijk, 
bereikbaar en inclusief kunnen houden. 
Neem deel aan een expeditie door de 
buurt, een lezing van de gemeente Am-
sterdam over de toekomstplannen voor 
Zeeburgereiland en brainstorm samen 
over de leefbaarheid van het gebied.
Vrijdag 22 juni, IJburgcollege 2, 
13.30 uur - 17.00 uur, 
Kaarten: www.WeMakeThe.City
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Koken met Neeltje
Suddervlees

TEKST & ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Runderlappen zijn zo lenig. Je kunt ze op al-
lerlei manieren kruiden: Vietnamees, Turks, 
Indonesisch en natuurlijk Frans. Voordeel is 
dat je ze een dag tevoren kunt maken, dat is 
rustiger voor de kok op de dag dat de gasten 
komen. Bovendien wordt het vlees lekkerder 
door af te koelen en een nacht te rusten. Maar 
goed, mijn favoriet is Frans: boeuf bourguig-
non.

Nodig: 
Een kilo runderlappen, riblappen of sucadelap-
pen. Kies vooral goed vet dooraderd vlees. Vet 
is de smaaktransporteur en bovendien wordt 
dooraderd vlees zacht, heel mager vlees niet.
Twee uien
Een teen knoflook
Een stuk rookspek, liefst met zwoerd
Een eetlepel bloem
Een halve liter rode wijn. (Een goede rode 
wijn is het lekkerste, als je portemonnee het 
toestaat)
Een half pond (kastanje)champignons
Een sinaasappel
Twee laurierbladeren, takje tijm
Peper en zout
Olijfolie

Snij het vlees in zo groot mogelijke blokken. Als 
je een slager in de buurt hebt, vraag hem dan 
het vlees te snijden in blokjes van 2 ½ x 2 ½ x 2 
½ cm. Doe een flinke scheut olijfolie in een pan 
met dikke bodem. Bak het vlees aan, niet alles 
tegelijk, dan komt er te veel vocht vrij en gaat 
het vlees koken. Doe er het spek in blokjes ge-
sneden spek bij, vervolgens de gesneden ui en 
de knoflook. Strooi de bloem erover. Laat vijf 
minuten bakken en giet er dan de wijn bij. 
Pers de sinaasappel uit, doe het sap in de pan 
en leg de schillen en het zwoerd bovenop. Zout 
en peper erbij en de deksel op de pan. Laat aan 
de kook komen en zet het vuur laag. Laat rustig 
garen, maar voeg na twee uur de champignons 
toe. Laat daarna nog een half uur sudderen, of 
langer, als het vlees nog niet zacht genoeg is.
Eet smakelijk, met gekookte aardappels, en bij-
voorbeeld bietensla of sperzieboontjes.
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AMSTERDAM-OOST QUIZ
Maak steeds uw keuze uit de drie antwoorden. 
Mail uw oplossing voor 1 augustus 2018 naar 
ijopener@gmail.com. Uit de goede inzendingen 
trekken wij de winnaars. De antwoorden staan in 
de eerstvolgende IJopener.

De twee prijswinnaars kunnen bij The Photo 
Factory een digitale foto inleveren en krijgen 
een mooie 50x70 canvas voor aan de muur.

In de puzzel van het vorige nummer is een verve-
lende fout geslopen waardoor er maar 9 verschil-
len zichtbaar waren. Dat was terecht opgemerkt 
door een aantal inzenders. Excuses van de ma-
ker hiervoor! Uit de mensen die de 9 verschillen 
vonden, hebben wij de prijswinnaars getrokken.

De winnaars zijn: Ben Dieker en Inge Niesse

QUIZMAKER: HANSJE GALESLOOT

FOTO’S: STADSARCHIEF EN GEHEUGEN VAN OOST

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

Kosten € 5,00 per regel van ca. 45 tekens.
Stuur je tekst naar adverteren@ijopener.nl

Een IJopenertje zetten

magazine

1	 Wat	is	de	oorspronkelijke	naam	van	de	Linnaeusstraat?
a) Houtewaalseweg
b) Oetewalerweg
c) Diemerstraatweg

2	 In	welke	richting	zijn	overledenen	op	de	Joodse	Begraafplaats	
	 Zeeburg	begraven?
a) Oostwaarts in de richting van Jeruzalem
b) Zuidwaarts omdat de begraafplaats zich steeds in die richting 
 uitbreidde
c) In allerlei richtingen

3	 Waarom	staan	alle	straten	in	IJburg	loodrecht	op	elkaar,	
	 een	zogeheten	gridstructuur?
a) Ontwerper Ton Schaap wilde New York imiteren
b) Vanuit zoveel mogelijk woningen moest er uitzicht zijn op het 
 water
c) Gebogen straten en hofjes hebben onder stedenbouwkundigen 
 afgedaan

4	 Wie	zetelde	ooit	in	Museum	Perron	Oost?
a) De perronopzichter
b) De keuringsveearts van de Veemarkt
c) Kunstenaar Joep van Lieshout

5	 Hoeveel	van	de	woningen	op	IJburg	tellen	vijf	of	meer	kamers?
a) 11 procent
b) 18 procent
c) 26 procent

6	 Hoeveel	gierzwaluwparen	broeden	jaarlijks	in	het	
	 verspreidingsgebied	van	IJopener?
a) Tussen de tien en de twintig
b) Ruim vijftig
c) Geen enkel paar, ze broeden alleen op daken van historische 
 panden in het Centrum

7	 Wat	is	het	Ontsmettingsgebouw?

8	 Hoeveel	stemmen	behaalden	de	communisten	bij	de	
	 verkiezingen	van	1946	in	de	Indische	Buurt?
a) 30 procent
b) 43 procent
c) 12 procent

9	 Hoeveel	van	de	woningen	in	het	Oostelijk	Havengebied	zijn	
	 huurwoningen	van	corporaties?
a) 19 procent
b) 24 procent
c) 37 procent

10	 Waarom	moest	Boerderij	op	IJburg	verhuizen	naar	de	
	 Overdiemerweg?

11	 Wat	zat	er	vanaf	1939	op	de	plek	van	Tennisvereniging	
	 Tie-Breakers?
a) Shell-sportvereniging (‘Spirit houdt elk lichaam lenig’)
b) Voetbalclub Blauw-Wit
c) Dit deel hoorde toen ook bij Jongensland (nu Jeugdland)

12	 Hoe	waren	de	reacties	op	de	opening	van	het	Flevohuis	begin	
	 jaren	zeventig?
a) Onder luide protesten werden de bewoners van het bejaardenhuis
 in de Roetersstraat overgebracht naar het Flevohuis
b) Het werd bejubeld als het grootste en modernste bejaardentehuis
 van Europa
c) De kraakbeweging blokkeerde de komst van de eerste bewoners
 vanwege de oude panden die voor het Flevohuis waren gesloopt

a) Hier werden koeien op ziektes gekeurd  
 voor ze naar de Veemarkt gingen
b) Landverhuizers van het Lloyd Hotel
 werden hier uitgekleed, gedoucht en
 ontluisd
c) Tijdens de Spaanse griep van 1918 
 werden zieken hier in quarantaine 
 gehouden

a) Amsterdam vond een boerderij niet 
     passen in een hoogstedelijke omgeving.
b) De boerderij moest plaatsmaken voor
     tennis- en kanoverenigingen.
c) De gemeente Diemen telt veel meer 
     kinderen die er gebruik van kunnen 
     maken.



11 augustus
Flevopark: Appelsap Fresh Music Festival 2018 
Wederom het grootste hiphop en R&B festival van Neder-
land met acts uit binnen- en buitenland. O.a. De Jeugd 
Van Tegenwoordig en Josylvio.
12 - 23 uur, Flevopark, € 44,25

18 augustus
Blijburg Aan Zee: StrafWerk Festival 
Vijf areas House en Techno met internationale en natio-
nale dj’s. o.a. Maceo Plex, Joris Voorn, Maya Jane Coles, 
Alan Fitz Patrick. 
12 - 23 uur, Pampuslaan 50, € 42,50

26 augustus
Flevopark: Nacht van de vleermuis 
Anderhalf uur durende excursie met behulp van vleer-
muis-detectoren op zoek naar het meest intrigerende 
nachtelijke diertje. Doel is de gewone dwergvleermuis, 
de laatvlieger, de rosse vleermuis en de ruige dwerg-
vleermuis te spotten. En wellicht ook de voor Amsterdam 
zeldzame watervleermuis.
21 uur, ingang Flevoparkbad, gratis

6 september

Q-Cinema: Pink Floyd - The Wall (1982) 
Q-Cinema vertoond films op groot scherm waarin een 
uitzonderlijke rol is neergelegd voor muziek. The Wall 
verteld het verhaal van rockster Pink die vanwege onver-
werkte trauma’s en groot muzikaal succes de weg kwijt 
raakt. Pink Floyd’s frontman Roger Waters gaf toe dat het 
autobiografisch is. 
20 uur, Atlantisplein 1, € 5

29 september
Q-Factory: Leo Sayer  
Een van de succesvolste Britse zangers met hits als Long 
Tall Glasses, You Make Me Feel Like Dancing en Thunder In 
My Heart. 
21 uur, Atlantisplein 1, € 30,50

28 september tot 1 oktober
Blijburg Aan Zee: Het grote eindfeest – Weekender
Voor de laatste keer zet deze stadsoase een weekend lang 
het strand op z’n kop. Live muziek, dj’s, feesten. 
Van vrijdag 28 september 13 uur tot maandag 1 oktober 
03 uur, Pampuslaan 50, gratis

9 juni
Zeeburgereiland: Rock & Roll D-Day 
Grootste Rock & Roll festival van Amsterdam. 50’s markt 
met retro spullen, bakken vol vinyl, vintage cars en mo-
torbikes, live Rock & Roll bands o.a. Johnny Flames &  
The Dragons, Earl & The Overtones. Rockers, jivers en 
rockabillies.
14 - 23.30 uur, Zuiderzeeweg 29, gratis

10 juni
Bimhuis: Hommage aan Harry Sparnaay 
Eind 2017 overleed de meester van de basklarinet. Beken-
de musici komen bij elkaar om eer te betuigen. O.a. zijn 
maatjes pianist Polo de Haas en fluitist Harry Starreveld.
15 uur, Piet Heinkade 3, € 8

24 juni
Park Frankendael: Pure Markt
Meer dan honderd ambachtelijke deelnemers op het 
gebied van eten en drinken. Live muziek, zweefmolen en 
proeven op de gezellige terrassen. 
11 uur, Middenweg 72, gratis

30 juni
Javastraat: Indische Buurt Festival 
Tiende editie met markt, heerlijk eten, workshops en 
optredens. Extra dit jaar de Indische Buurt Modeshow en 
taartenbakwedstrijd.
12 - 18 uur, Javastraat, gratis

1 juli
Valentijnkade: Open dag Joodse Begraafplaats Zeeburg 
Deze monumentale begraafplaats heeft een rijke historie 
vanaf 1714. Er zijn rondleidingen met gidsen.
11 - 17 uur, Valentijnkade, gratis

7 juli
Javaplein: Vintage markt 
Kramen vol vintage meubels, kleding, lampen, vinyl, 
servies, glaswerk en nog veel meer. 
12 - 17 uur, Javaplein, gratis

14 juli
Oosterpark: Picknickconcert 
Jonge, enthousiaste klassieke musici geven bij alle stuk-
ken die zij spelen een inspirerende inleiding. Verder een 
muziekworkshop voor kids tussen 3 en 8 jaar, een talen-
tenconcert en een workshop ‘Probeer een instrument’.
11.30 uur, Oosterpark, gratis 

15 juli
Bimhuis: Monty Alexander 
Befaamde Amerikaans-Jamaicaanse pianist, speelde ooit 
bij Frank Sinatra. Balanceert tussen jazz, klassiek, calypso 
en reggae.
20.30 uur, Piet Heinkade 3, € 32

21 juli
Q-Factory: King Yellowman 
Een van de grootste en bekendste reggae-artiesten. Vanaf 
de jaren 80 aan de top van de dub/dance en reggaescene 
met hits als Zungguzungguguzungguzeng en Lost Mi Lover
21 uur, Atlantisplein 1, € 21,50

2 augustus
Q-Factory: Heaven 17 
Engels trio met synthpop en New Wave, grondleggers van 
The Human League. Scoorde wereldhits met Temptation 
en We don’t need this fascist groove thing. Aanrader voor 
liefhebbers van 80’s New Wave en disco.
21 uur, Atlantisplein 1, € 29
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Adverteren
Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een email naar adverteren@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over adverteren op onze 
website www.ijopener.nl.

TARIEVEN
Losse advertenties per cm2  € 2,00
Halve pagina  € 650,00
Hele pagina  € 1.200,00
Hele pagina achtercover  € 1.500,00
Toeslag vaste plaats  10%
Korting minimaal 5 nummers aaneen  10%

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 verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
door adverteerders aangeleverde advertenties.

Bezorging
Heeft u een nee-nee-sticker 
op de deur en wilt u toch de 
IJopener lezen? 
Op onderstaande adressen 
kunt u een exemplaar ophalen 
(zolang de voorraad strekt).

Indische Buurt
• Buurthuis Archipel, Makassarplein 1

• Buurthuis Meevaart, Balistraat 48a

• Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs

• Cybersoek, Timorplein 22

• Flevohuis, Kramatplantsoen 263

• Jansen Vintage, Javaplein 31

• Java Bookshop, Javastraat 145

• Openbare Bibliotheek, Javaplein 2

• Studio/K, Timorplein 62

Oostelijk Havengebied
• Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303

• Borneo Architectuur Centrum, 
    R.J.H. Fortuynplein 4

• Boulevard Café, Cruquiusweg 3

• Bruna, Oostelijke Handelskade 1061

• De Eester, Van Eesterenlaan 266

• Fit aan ’t IJ, KNSM-laan 1113

• JavaBlend, Tosaristraat 1

• Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5

• Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34

• Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179

• Wijnkoperij Hermitage, KNSM-laan 293

• Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage

IJburg
• Bloem en Zee, IJburglaan 444

• Bruna, IJburglaan 561

• FlexBieb, Talbotstraat 46

• Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727

• Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29

Oost
• Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2

• Post Oost, Wijttenbachstraat 36

• Q-Factory, Atlantisplein 1

• Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2

Klachten over de bezorging kunt u melden via bezorging@ijopener.nl
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Word digitaal abonnee van IJopener

De mogelijkheid bestaat nu om een digitaal abonnement te nemen op IJopener. 
Dit is een oplossing als je buiten het verspreidingsgebied woont, of als je een nee-nee-sticker 
hebt want dan mogen wij de krant niet in de bus doen. 

Meld je aan via nieuwsbrief@ijopener.nl. 
Vermeld in het onderwerpsveld ‘Nieuwe abonnee’, verder kan de mail leeg blijven. 
Vijfmaal per jaar ontvang je dan bericht dat een nieuwe IJopener verschenen is, met de pdf van 
het nummer als bijlage.

Sticker ‘JA IJopener Magazine’
Heb je een nee/nee-sticker op je brievenbus en wil je toch  
IJopener ontvangen? 
Bestel dan via bezorging@ijopener.nl het hierbij afgedrukte 
stickertje van 3 x 3 cm. 
Bij de eerstkomende bezorgronde plakt de bezorger deze stic-
ker dan keurig naast de nee/nee-sticker (formaat en lay-out 
sluiten op elkaar aan). 
Voortaan krijg je dan IJopener in de bus.

Verf in de juiste kleur
Kasten op maat
Raffito kasten
Storemax
Mirrorwall
IJzerwaren
Gereedschappen
Electra

Hamstra horren op maat
Hout
Plaat en lijstwerk
Unieke Zaagkwaliteit
Flexa
Sikkens
Cetabever



IJopener Magazine 
zoekt nieuwe (eind)redacteuren
Als redacteur schrijf je elk nummer één of meer artikelen over onderwerpen die spelen in ons versprei-

dingsgebied. De eindredacteur redigeert alle stukken, checkt drukproeven en werkt nauw samen met 

onze vormgever(s).

Wij zoeken ervaren mensen die ook actief meewerken in de organisatie. 

Specialistische ervaring op redactioneel, bestuurlijk of organisatorisch gebied is een pré. 

Doorgroeien naar (vice-) voorzitter van de redactie of bestuurslid is mogelijk.

IJopener Magazine verschijnt vijfmaal per jaar in een oplage van ruim 24.000 exemplaren in het Oostelijk 

Havengebied, Indische Buurt, IJburg en Zeeburgereiland. De redactie bestaat uit vrijwilligers en vergadert 

tweemaal per editie.

Hou je van schrijven en woon of werk je in onze buurt? 

Wil je meer weten? Mail ons! bestuur@ijopener.nl

Bezoek ook onze website: www.ijopener.nl

magazine


