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Mario Nooijen is per december vertrokken
als eindredacteur/opmaker bij de IJopener.
Nou ja, vertrokken... vanuit het Duitse
Sankt Andreasberg, Harz, houdt hij

onze krant nog goed in de gaten en voor
de laatste loodjes komt hij steeds terug
naar Amsterdam. Voor zijn vertrek
had ik een kort gesprek met hem.
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Je gaat naar Duitsland?
‘Ruim twee jaar geleden was ik met
mijn man op vakantie in MecklenburgVorpommern. We waren eigenlijk op
zoek naar een vakantiehuisje maar toen
we dit pension in het Harzgebergte
te koop zagen staan, waren we gelijk
verkocht. Diep in m’n hart wilde ik altijd
al een klein hotelletje. Ik heb na m’n
zestiende tien jaar in de horeca gewerkt.
We waren nog nooit in het Harzgebergte

geweest. De omgeving is prachtig,
veel bossen, erg geschikt om in de
winterperiode te skieën en in de zomer
flinke wandeltochten te maken. Of
om er puur van de rust te genieten. De
Hochharz, waarin Sankt Andreasberg
ligt, is een natuurreservaat. Er mag niets
meer worden bijgebouwd en als je betrapt
wordt met iets wat je vanuit het reservaat
hebt meegenomen, zoals bijvoorbeeld een
stuk gewei, riskeer je een boete van 3000
euro.

Het pand was begin twintigste eeuw
een melkverzamelpunt, daarna
een vakantiehuis van de gemeente
Braunschweig, die het in 1976 heeft
uitgebouwd en gerenoveerd. Daarna
werd het in 1996 een kostschool
voor studenten van de plaatselijke
dakdekkersschool. Die hadden na de
val van de Muur dringend behoefte
aan meeronderkomen, omdat er vanuit
het vroegere Oost-Duitsland erg veel
toestroom was. Het schijnt één van de
IJopener maart 2007
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politiek
Interview met stadsdeelwethouder Dennis Straat

Cultuurmakelaar moet mensen verbinden

beste dakdekkersscholen van Duitsland
te zijn.
Heel veel van het interieur van toen is
blijven staan. Zo konden we bijvoorbeeld
53 prima bedden, 57 dekbedden en
evenveel hoofdkussens overnemen. Te
veel voor een klein pension natuurlijk.
Ook veel keukenspullen waren nog in
prima staat en dat was wel erg handig.
De afgelopen jaren zijn we er twee
weekenden per maand naar toe gegaan
om steeds weer iets op orde te brengen.
De laatste tijd was dat zelfs elk weekend.
Hard werken, maar het resultaat mag dan
ook gezien worden.’
Hoe lang heb je voor de IJopener en
daarvoor voor de Kadekrant gewerkt?
‘Ik was vanaf 1995 vrijwilliger voor
het wijkcentrum Havens Oost en
wijkcentrum Indische Buurt. In 2002
ben ik als betaalde kracht aan de slag
gegaan om de Kadekrant te coördineren.
Ik had niet veel ervaring met het maken
van kranten of het opmaken ervan
op de computer, maar ik ben handig
met computers en dacht: dat ga ik
wel uitvinden. Vanaf vorig jaar is de
Kadekrant opgegaan in IJopener.’
Hoe heeft de Kadekrant zich ontwikkeld?
‘Voor mijn komst kwam de krant elf
maal per jaar uit; op de één of andere
manier is dat teruggezakt naar 2 keer
per jaar op het moment dat ik de krant
overnam. De lay-out was tot die tijd
al tien jaar niet veranderd. Een beetje
ouderwets, inderdaad. In 2003 is de

Dennis Straat (37) meent dat kunst en
cultuur een positieve impuls geven aan de
samenleving. Dat vindt hij ‘een interessant
tegenwicht’ in de politiek, die zich verder
vooral met problemen bezig houdt.
Daarom krijgt Zeeburg binnenkort een
cultuurmakelaar.

opmaak ingrijpend gewijzigd en werd er
ook voor het eerst met een kleur gewerkt.
Ook werd de krant dikker. Kortom: de
Kadekrant is in mijn tijd flink veranderd.
Dat was de basis van de nieuwe IJopener.’
Wat vind je het belang van een
buurtkrant?
‘In een buurtkrant moeten mensen iets
nieuws kunnen vinden over hun eigen
omgeving. Dat vindt iedereen interessant.
Verder moet het een krant zijn gemaakt
voor en door bewoners van Zeeburg.
Betrokken dus. Een buurtkrant als de
IJopener moet dicht bij de eigen mensen
staan. Dat maakt zo’n krant waardevol.
En het was en is ook leuk voor de
redacteuren. Met name de laatste loodjes:
het redigeren en de redactievergaderingen
vond ik altijd erg plezierig. Bij de laatste
controle wordt er extra op spelling en taal

gecontroleerd: ik houd van taal. Op de
final checkavond gaat het om de opmaak:
dat vind ik ook leuk. Dat deden we
bovendien vaak met een aantal mensen en
dat was altijd bijzonder gezellig.’
Met wat voor gevoel ga je hier weg?
‘Ik ben blij dat ik aan de krant kan
blijven meewerken, want het is toch
een beetje mijn kind. Ik ben natuurlijk
ook blij dat ik nu m’n droom - een eigen
pension - kan waar maken. Ik vertrek
dus met gemengde gevoelens.’
Voor meer informatie over het pension
van Mario en Michiel: kijk op
www.weekend-harz.nl.
Het pension ligt aan de rand van het
stadje Sankt Andreasberg. ’s Winters goed
voor sneeuw, en ’s zomers voor prachtige
wandelingen. t

Tekst: Jaap Willems
Foto’s: Stadsdeel Zeeburg

A

ls mensen een mooie tentoonstelling hebben gezien of een spraakmakend
kunstwerk, dan prikkelt dat volgens
Dennis Straat tot allerlei vormen van
contact. Dat wil hij graag bevorderen.
Daarom krijgt Zeeburg dit jaar die cultuurmakelaar. Dat is iemand die mensen
met elkaar in contact brengt als een van
hen iets op het terrein van cultureel of
kunst wil organiseren en daarbij anderen
nodig heeft.
Een voorbeeld? Een reizend toneelgezelschap zoekt een vaste plek op IJburg: een
theater. Dat is niet gemakkelijk omdat
zo’n zaal veel geld kost, het bestemmingsplan eventueel moet worden aangepast,
er diverse vergunningen nodig zijn. De
cultuurmakelaar kan helpen door de
juiste personen aan elkaar te koppelen
en de weg te wijzen in het ingewikkelde
subsidie- en vergunningenland.
Kunst en Cultuur Zeeburg blijkt een erg
bescheiden portefeuille. Sterker: volgens
Dennis Straat was het lang een ‘ondergeschoven kindje’. Dat wordt langzaam
beter: een van zijn wapenfeiten is dat het
hem is gelukt het budget voor Kunst en
Cultuur te verhogen van 25.000 naar
100.000 Euro. Op een stadsdeelbegroting
van 60 miljoen Euro is dat nog altijd een
schijntje, maar het is meer dan het was.
Wat doet de wethouder met dat budget?
‘In 2007 gaan we drie accenten leggen:
we gaan meer steun geven aan de cultuurfestivals in de wijken, we gaan dus een
cultuurmakelaar aanstellen om particuliere initiatieven te steunen en we gaan de
PR op het terrein van kunst en cultuur
verbeteren. We krijgen dit jaar zowel de
UITmarkt als het Grachtenfestival binnen
onze grenzen. Daar zijn we erg trots op
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en dat moeten we benutten om met name
de cultuur en kunst van Zeeburg beter
over het voetlicht te brengen.’
Doen we het niet goed?
‘Het kan beter. Zeeburg krijgt steeds
meer cultuur, maar we hebben het slecht
ontsloten. Mensen denken onder meer
dat er in Zeeburg niet veel kunst staat
in de openbare ruimte. Het tegendeel
is waar, maar vaak is het inderdaad niet
goed zichtbaar. We hebben achter het
stadsdeelkantoor aan het water bijvoorbeeld een prachtig beeld staan. Wie kent
dat? Misschien moeten we een wandel- en
fietsroute opzetten langs onze beelden.
Dat is een interessant punt van aandacht
voor bijvoorbeeld 2008.’
Op de site van het stadsdeel vind je vooral
cultuur met een kleine c. Er wordt veel aandacht besteed aan cursussen, broedplaatsen
en dergelijke.
‘Dat klopt. Ons cultuurbeleid bestaat
vooral uit het stimuleren van cursussen
zoals die van Theatraal IJburg, van kleine
exposities, muziekgezelschappen, buurtfestivals zoals die in de Indische Buurt
en dergelijke. Dat is een politieke keuze.
We leggen bewust het accent op de kleine
c. Maar er is meer. Met name in het
Oostelijk Havengebied, op de Eilanden,
vind je ook veel Cultuur: in het Muziekgebouw aan het IJ, in het Lloyd Hotel, in
Pakhuis de Zwijger en in Panama. En op
het Timorplein komt een dependance van
Kriterion. Dat zijn vaak geen initiatieven
van het stadsdeel, het gebeurt echter wel
in Zeeburg!
Je moet je realiseren dat Amsterdam al
veel heeft. Moeten wij een eigen concertzaal bouwen voor veel geld terwijl er in
de stad al een Concertgebouw staat? Lijkt
me geen goed idee. Concurrentie is goed,

maar kent grenzen.
Ons beleid is er vooral op gericht eigen
initiatieven te steunen. Inderdaad, daarin
herken je mijn liberale achtergrond. Als
mensen in de buurten festivals opzetten,
steunen we dat graag. Hetzelfde geldt
voor exposities of muziekoptredens. Maar
wij gaan niet actief proberen mensen zo
ver te krijgen dat ze zoiets organiseren.
Het cultureel ondernemen moet eigen
initiatief zijn; het stadsdeelbestuur wil
geen richting aangeven, niet sturen.’
Over ondernemen gesproken: wat doet het
stadsdeel voor de ongeveer 70 zelfstandige
kunstenaars in het stadsdeel?
‘Zoals ik al zei: we ondersteunen. Het is
niet de taak van het stadsdeel om kunstenaars te onderhouden, zoals vroeger
wel gebeurde. Ook zij moeten hun eigen
broek ophouden. Wij willen wel een
rol spelen om die mensen met elkaar te
verbinden, een netwerk op te zetten. Dat
zou die cultuurmakelaar kunnen doen.
Op onze site bieden wij een forum; je
vindt daar die 70 kunstenaars terug die er
elk hun eigen tekst hebben kunnen plaatsen. Overigens, er zijn er nog veel meer.
Een eigen expositieruimte? We willen wel
bemiddelen bij het opzetten van tentoonstellingen in openbare ruimten of in
bij voorbeeld een gezondheidscentrum.
Maar ik zie niks in bijvoorbeeld een eigen
gebouw voor die groep. Dat kan ook
moeilijk met een cultuur- en kunstbudget
van een ton.’
Een van de culturele hoogtepunten van
Zeeburg is de moderne architectuur, bij
voorbeeld in het Oostelijk Havengebied.
Speelt het stadsdeel daarin een rol?
‘Nee, niet vanuit cultureel oogpunt. De
bijzondere architectuur van het Oostelijk
Havengebied en van IJburg is cultureel
IJopener maart 2007
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beschouwd een geschenk. Dat kunnen we
niet organiseren, dat is ontstaan doordat
er op een interessant moment veel nieuwbouw wordt gerealiseerd in dit deel van
de stad. Het muziekgebouw is daarvan
een prachtig voorbeeld. Inderdaad, met
name de moderne architectuur maakt
Zeeburg aantrekkelijk voor bezoekers.
Dat zie je in de dagelijkse praktijk: het
wemelt er van de architectuurexcursies.’
Dat brengt ons op de cultuureducatie. Wat
doet het stadsdeel op dat terrein?
‘Te weinig. Er wordt steeds meer aandacht voor gevraagd, maar we doen op
dit terrein nog niet heel erg veel. Het is
nog geen speerpunt, maar dat moet het
wel worden. Cultuureducatie op scholen
verdient meer politieke aandacht dan het
tot nu toe krijgt. We hebben beperkte
middelen. Je kunt het geld maar een keer
uitgeven. Het huidige beleid is er bovendien sterk op gericht losse initiatieven
te stimuleren en cultuureducatie is iets
structureels.’

Het stadsdeel wil geen structurele steun
geven aan culturele activiteiten?
‘Daarvoor heb ik onvoldoende budget en
het past ook niet in de huidige politiek.
Op dit moment krijgt geen enkele vorm
van kunst of cultuur vanuit het stadsdeelbestuur structurele steun. Dat geldt niet
alleen voor de cultuureducatie, maar bij
voorbeeld ook voor muziekgezelschappen
of theater of film. Wij steunen activiteiten, geen organisaties.’
Stel dat uw cultuurbudget vele malen groter
zou zijn, dan...
‘Dan zou ik waarschijnlijk wèl eens willen
denken aan bijvoorbeeld een Zeeburger
Museum, voor moderne kunst of voor
muziek of voor mode. Of misschien
zou er een interessant museum kunnen
komen voor nieuwe kunstvormen of voor
de ontmoeting van kunst en techniek.
Dat zou inderdaad prachtig zijn. Maar
voorlopig is dat een luchtkasteel.’
Geen luchtkasteel is het oude plan de

beeldengroep Amphitrite in ere te herstellen. De oude KNSM beeldengroep stond
lang onopvallend achteraf in het Oosterdok, maar zal op korte termijn waarschijnlijk terugkeren naar haar oorspronkelijke plaats: in de middenberm van de
KNSM-laan. Wethouder Dennis Straat
noemt dat één van de leuke resultaten van
zijn beleid. Hij hoopt dit binnenkort te
kunnen realiseren. t

Gedichten op de Muur
Stadsdeel Zeeburg lijkt te borrelen
van de nieuwe plannen. Op IJburg
is het idee ontstaan een aantal blinde
muren - bijvoorbeeld op Blok 4 - te
sieren met Nederlandstalige gedichten,
bijvoorbeeld over water. Ook dat vindt
Dennis Straat een erg interessant idee.
Wordt vervolgd.

26.000 Ganzen
René Arnoldi

N

atuurlijk was de Russische leider
Stalin géén goed mens. Maar hij had wél
goede ideeën, namelijk de wereldberoemde Vijfjarenplannen. Deze moesten zijn
land welvaart brengen door de Industriële
Revolutie. Stadsdeel Zeeburg heeft dit
idee opgepikt en voert nu ook een Vijfjarenplan uit. Het gaat om de verhuizing
van ganzen aan de Valentijnkade.
Een hele tijd geleden zocht een grote
groep ganzen asiel en vond dat op de
Valentijnkade. Ten eerste omdat daar genoeg water, groen en broedplekken zijn.
Ten tweede was Valentijn een Romeinse
martelaar, die tevens zijn naam aan Valentijnsdag had geschonken. Dat móest dus
de kade van de liefde zijn! En ten slotte
omdat er in het Oostelijk Havengebied,
waar de omstandigheden voor ganzen
eigenlijk nóg beter zijn, te veel Zeurburgers wonen waardoor ze snel uitgeprocedeerd zouden zijn. Maar ze hadden
mis gerekend, want in de doorgaans zo
tolerante Indische Buurt bleken opeens
ook Zeurburgers te wonen. Ze wilden
liever wakker gehouden worden door
hun schreeuwende kinderen dan door
schreeuwende ganzen. Ze hadden meer
last van de onschadelijke ganzenpoep dan
van poep van hun Sint Bernhardhond
voor de deur; schofthoogte reuen 70
centimeter, dus trap daar niet in! Dus
moesten de ganzen medio november vorig jaar verhuizen naar kinderboerderijen.

Gelukkig was er protest van natuurliefhebbers, die het geschreeuw van de
ganzen mooier vinden dan de muziek van
Katie Melua en de ganzenpoep op hun
raam als moderne kunst beschouwen.
Er kwam dus een compromis. Twintig
ganzen mogen blijven en de rest wordt
afgevoerd naar zelfmoorddomein Almere.
De kinderboerderijen willen ze namelijk
opeens niet meer hebben, want bokken
en ezels zijn aantrekkelijker voor schreeuwende kinderen dan ganzen, want ganzen
kunnen harder dan hun schreeuwen.
De eerste slag is uitgevoerd direct na
Kerst en de laatste slag wordt maart van
dit jaar. Maar dat zal wel in maart 2011
zijn, want het gaat hier om een Vijfjarenplan. Voor de uitvoerders was het na
Kerst in ieder geval herkenbaar materiaal;
de vorige dag zaten ze nog aan de gevulde
ganzenreet, nu vingen ze levende ganzen.
Maar ik pleit er voor dat deze 26.000
ganzen op de Valentijnkade blijven, want
de 26.000 gezichten krijgen straks waarschijnlijk ook een generaal pardon. En
dat eieren schudden om te voorkomen
dat de ganzen meer kinderen krijgen, zou
verboden moeten worden. We zitten toch
niet in China, waar de één-kind-politiek
geldt? En dan waggelt er daar ook nog
een gans met een lamme vleugel rond.
De Dierenambulance wil hem niet helpen. Toch níet omdat-ie illegaal is?
We wachten af. t

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht
Elke dag lessen
3 gecertificeerde leraren
Persoonlijke aandacht
Ook yoga voor jongeren
en voor kinderen

proefles/informatie:
www.yogaber.nl
yogaber@xs4all.nl
06-25471615
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buurt
Buro Balistraat:

Laat zien dat er niets te halen valt

Hangjongeren verzieken de buurt
Bewoners, politie en stadsdeelraad om de tafel

Lida Geers

V

Tekst en foto: Lida Geers

olgens de politie is het weer hard nodig ons te attenderen op auto-inbraken.
Die zijn dagelijks vaste prik. Op deze
manier slijpt het er bij mensen misschien
toch in dat ze meer aandacht krijgen voor
preventief handelen tegen deze vorm van
criminaliteit. Inbraken in auto’s gebeuren
niet alleen op de openbare weg, maar zijn
vooral schering en inslag in de parkeergarages in het Oostelijk Havengebied, waar
de autobezitter het niet verwacht.
Buurtregisseur van de Oostelijke Handelskade en Sporenburg, Herman Bax en
projectleider voertuigcriminaliteit, Ferenc
Pullens, vertellen dat de parkeergarages
zeer in trek zijn voor auto-inbrekers. Kennelijk weten zij daar betrekkelijk eenvoudig binnen te komen en vaak in alle
rust te zoeken naar wat zij hebben willen.
Op dit moment gaat hun belangstelling
vooral uit naar navigatie-apparatuur,
maar ook laptops en andere makkelijk
verhandelbare goederen zijn in trek.
Beide mannen willen het publiek erop
wijzen dat wat er niet is, ook niet kan
worden gestolen. Hun advies is: laat zien
dat er niets te halen valt. Laat het dashboardkastje open staan en haal de ronde
zuignapvlek van de houder van navigatieapparatuur van de voorruit. Alleen zo’n
vlek al is reden voor het dievengilde een
kijkje in de auto te nemen omdat inmiddels wel bekend is dat de apparatuur
meestal onder de stoel ligt.
Na het binnenrijden van de garage zou de
automobilist alert moeten blijven totdat
de toegangsdeur is gesloten, zodat onbevoegden niet zomaar binnen kunnen.
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O

mdat de bewoners van de
Borneolaan, het Rietlandterras en de
Entrepotburg veel overlast van groepen
jongeren hebben, besloot de stadsdeelraad
samen met de politie een bijeenkomst te
organiseren. Ondanks de vele problemen
waren er helaas niet veel bewoners
aanwezig. De treurigheid was er echter
niet minder om.

Bij verdachte omstandigheden moet de
politie worden gebeld of contact worden
opgenomen met de huismeester.
De daders/groep bestaat voornamelijk uit
jeugdigen op brommers en fietsen, weet
de politie. Vaak worden er ook dingen uit
de auto gegrist tijdens het even laden en
lossen, pinnen en andere zaken, waarbij
de automobilist de auto even onbeheerd

en niet op slot achterlaat. Om het maar
even eenvoudig te zeggen: je staat erbij en
je kijkt er naar, zo snel gaat dat. t
Voor meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met Herman Bax,
Herman.Bax@amsterdam.politie.nl of
met Ferenc Pullens,
Ferenc.Pullens@amsterdam.politie.nl.

Namens Stadsdeel Zeeburg waren er
Songul Akkaya, projectleider Jeugd
& Veiligheid, stadsdeelwethouders
Nico Papineau Salm en Fatima
Elatik, beleidsmedewerker T. Gen en
veiligheidscoördinator mevr. K. Legel,
veiligheidscoördinator. Het opbouwwerk
werd vertegenwoordigd door Maarten
Dahmen en en het jongerenwerk
door R. Oblijn. De politie werd
vertegenwoordigd door Jan van Leent,
hoofd wijkchef van de Balistraat en
Marcel van Loo, buurtregisseur.
Met verbazing is er geluisterd naar de
bewoners, die zich door de politie in
de steek gelaten voelen. Zij vinden dat
de politie zich te weinig laat zien, er te
weinig wordt opgetreden en dat bij het
meldnummer de problemen regelmatig
uitermate onaardig van tafel worden
geveegd.
Wat is het probleem? De bewoners
vertelden geëmotioneerd over de overlast,
de bedreiging en intimidatie die zij
dagelijks ondervinden van groepjes
opgeschoten jongeren. Bewoners van
de Entrepotbrug worden lastiggevallen
in hun eigen appartementencomplex.
De jongeren gaan naar binnen en
barricaderen de lift, zodat bewoners
gedwongen worden naar boven te lopen.
Er wordt ontlasting aan de muren en
trappen gesmeerd en voor de voordeur
van een woning gedeponeerd, er wordt
in het wilde weg geplast, geblowd en
gedeald. Daarbij schijnen pesterijen
bijzonder veel lol op te leveren.
De bewoners van het gebouw Hoop,
Liefde en Fortuyn hebben dezelfde
problemen, zij het dat de jongeren niet
de hal in kunnen. Aan het Rietlandterras
worden de bewoners geïntimideerd en
bedreigd. Er worden fietsen vernield,
autoruiten ingeslagen, de peperdure

ruiten van de hal vernield, om over de
bende die zij iedere nacht maken nog
maar te zwijgen.
Op het persoonlijke vlak gaat het ook
ver: mensen zijn aangevallen en verwond.
Bij een van de benedenwoning werd een
bloempot door de ruit gegooid, die in de
slaapkamer van kleine kinderen belandde.
De schrik zit er bij deze mensen nog
steeds in en de kinderslaapkamer is
verplaatst naar de achterzijde van de
woning. Vooral de bewoners van de
benedenwoningen voelen zich bedreigd.

frustratie en wantrouwen tot gevolg
heeft. Hij adviseerde de bewoners dan
ook klachten hierover meteen bij hem te
deponeren. Meteen bellen en vragen of
hij contact met je opneemt is de manier,
een e-mail sturen heeft geen effect.

Nadat alle grieven op tafel waren gelegd,
vertelde de heer Beijer, dat vergelijkbare
problemen zich voordeden in Entrepot
West. Hier is de overlast verminderd
nadat toezichthouders zijn aangesteld.
Gevreesd wordt dat dit een duweffect
heeft veroorzaakt naar de andere wijken.
Stadsdeelwethouder Fatima Elatik was
De heer Oblijn, die door zijn functie
zeer verontwaardigd en vond het vreemd
veel met dit soort jongeren te maken
dat zij daar zo weinig van wist. Het
heeft, schat de groep in op ongeveer 30
wangedrag van de
jongeren, die voor
jongeren vindt zij
elkaar niet willen
De jongeren die de
heel ernstig in en zij is
onderdoen.
overlast veroorzaken
van mening dat daar
De avond werd
zullen actief in de gaten afgesloten met een
gedegen aan gewerkt
moet worden.
aantal afspraken. De
worden gehouden
Dat was volgens
woningcorporatie van
diverse mensen niet zo eenvoudig, omdat
de appartementen aan de Borneolaan en
de groep niet te pakken is. De jongeren
de Entrepotbrug zal gevraagd worden
waarschuwen elkaar via hun mobiel,
haast te maken met het beloofde
zodat de politie ter plekke niemand meer
nieuwe sleutelsysteem, waarmee alleen
aantreft. De groep is bovendien zeer
de bewoners naar binnen kunnen. De
wisselend en de bewoners hebben het
jongeren die de overlast veroorzaken
idee dat het geen jongeren uit de buurt
zullen actief in de gaten worden
zijn.
gehouden en in kaart gebracht. Dezelfde
Jan van Leent werd gevraagd of hij
aanpak als die in de Indische buurt is
ervan wist. Hij vertelde dat hij niet alles
toegepast.
wist maar dat tijdens de surveillance
Verder is er een klankbordgroep
deze straten wél extra controle van de
samengesteld voor Fatima Elatik zodat zij
motorsurveillance krijgen. Hij vertelde
weet wat er speelt in de wijk.
ook dat de politie in veel gevallen niet
Eén van de eerste acties van het Stadsdeel
zo heel veel kan doen. De bewoners
Zeeburg is, op veelvuldig verzoek van de
vonden toch dat er meer gedaan moest
bewoners, het plaatsen van de fietsrekken
worden. Hun voornaamste grief ging
aan het Rietlandterras. Hierdoor wordt
echter nog meer naar de onderlinge
de ‘hangplek’ minder aantrekkelijk
miscommunicatie en het callcentrum
gemaakt. t
waar je uitkomt als je 0900 8844 belt.
Jan van Leent betreurde het dat de
Meldpunt Zorg en Overlast heeft
communicatie tussen de politie en de
een apart (voorlopig) nummer voor
bewoners niet goed liep, wat begrijpelijk
jongerenoverlast: Tel: 020 - 608 03 76
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Meldpunten van de WMO
Tekst en foto: Erik Haan

D

e WMO – de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning – is op 1 januari
van kracht geworden. In dit nummer
willen wij even de aandacht op deze wet
vestigen omdat die voor een groot aantal
mensen enorme veranderingen met zich
meebrengt.
Doel van de WMO is mensen zo lang
mogelijk zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving en een aantal
verschillende regelingen onder één dak te
brengen. Waar tot voor kort de Welzijnswet, de Wet voorziening Gehandicapten
en het onderdeel huishoudelijke verzorging van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten zich richtten op het zelfstandig laten functioneren van mensen
met een beperking, wordt deze taak nu
geregeld door de WMO.
Bijzonder is dat de WMO niet alleen
gericht is op de mensen die extra zorg
nodig hebben, maar ook op hen die deze
extra zorg – vrijwillig – verrichten, de
mantelzorgers. Ook valt maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg,

Kopgebouw en jachthaven krijgen vorm

vrouwenopvang en openbare geestelijke
gezondheidszorg onder de nieuwe wet.
De uitvoering is overgedragen aan de
gemeenten. In Amsterdam wordt de wet
uitgevoerd door de (nieuwe) dienst Zorg
en Samenleven.
In het kader van deze wet zijn de namen
van de loketten Vraagwijzer veranderd in
loket Zorg en Samenleving. Elk stadsdeel
heeft zijn eigen loketten. In Zeeburg zijn
er twee. Hieronder volgen de adressen.
De adressen van de loketten zijn:
Locatie Indische Buurt en Oostelijk
Havengebied, loket Zorg en Samenleving,
Ambonplein 55
Postadres: Postbus 93500

(1090 AE Amsterdam)
Telefoon: 462 0399 (spreekuur loket van
13.00 uur tot 16.00 uur op werkdagen)
460 93 00 (algemeen nummer, bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur op
werkdagen).
IJburg, loket Zorg en Samenleving,
Joris Ivensplein 2
(1087 BP Amsterdam)
Telefoon: 495 2255 (bereikbaar van 9.00
uur tot 14.30 op werkdagen, woensdag
gesloten).
Op de site www.zorgensamenleven.
amsterdam.nl kunt u meer lezen over de
WMO. t

Nu ligt het gebied achter de rotonde Van
Lohuizenlaan en aan het einde van de Zeeburgerkade er nog wat verlaten bij.
Het is echter de bedoeling dat op deze plek
in 2008 begonnen zal worden met de bouw
van het Kopgebouw. Het stadsdeel heeft
hiertoe in december een overeenkomst met
de projectontwikkelaar ondertekend.
Buurtbewoners protesteren.
Tekst en foto: Erik Haan

H

et Kopgebouw gaat de overgang
vormen tussen het woongebied van de
Zeeburgerkade en het zuiden van de
Cruquiusweg en het werkgebied ten oosten van de Van Lohuizenlaan. Dit heeft al
sinds 2001 de aandacht van het stadsdeel
als ontwikkelgebied. Momenteel heeft dit
stuk Zeeburg hoofdzakelijk een industriële bestemming, maar het plan is om hier
ook een toeristisch en recreatief karakter
aan te gaan geven.
Het Kopgebouw zal als symbolische
toegangspoort een prominente rol gaan
spelen, niet alleen doordat het met zijn
opvallende vorm al van verre zichtbaar zal
zijn, maar tevens door de talrijke functies.
Er zal een hotel komen, vergader- en
conferentiezalen, een fitnesscentrum,
horeca en een medisch centrum. Onder
het gebouw komt een parkeergarage.
Tegelijk met de bouw van het Kopgebouw zal in de Entrepothaven begonnen
worden met de aanleg van een jachthaven. Om de bezoekers hiervan te kunnen
voorzien van allerlei zaken die voor de
(recreatie)vaart van belang kunnen zijn,
komt in het Kopgebouw ook een winkel

in scheepsbenodigdheden en andere faciliteiten voor recreanten. In de jachthaven
komen ongeveer 200 ligplaatsen. Bij het
toewijzen ervan krijgen bewoners van
Zeeburg
voorrang.
Als alles
volgens
plan
verloopt,
worden het
gebouw en
de haven
halverwege
2010 opgeleverd.
Opmerkelijke nieuwbouw
Het Kopgebouw wordt zonder twijfel de
meest opmerkelijke nieuwbouw in het
toekomstige Lohuizengebied, maar ook
aan de zuidkant van de Cruquiusweg gaat
nieuw gebouwd worden. In 2008 zal het
voormalige verpleeghuis Vreugdenhof
gesloopt worden om plaats te maken
voor De Strook. Dit krijgt de functie van
bedrijfsverzamelgebouw en zal tevens
als geluidsbuffer gaan fungeren voor de
woonbuurt in het gebied.

Het ontwerp van Amplan - dat met een
groot aantal bouwwerken aan de IJoevers
het gezicht van dit deel van Amsterdam
bepaald heeft - en HBB bevindt zich nog
in een schetsfase.
Protest
De ambitieuze
plannen van de
projectontwikkelaars
zijn niet zonder
bewonersverzet
gebleven. Al in 2002
is de actiegroep Red
het Blauw begonnen
met protesten tegen
de plannen voor de
Entrepothaven en
door de verdere ontwikkelingsplannen voor het Lohuizengebied is de actiegroep een heuse vereniging
geworden.
De bewoners zijn onder meer bang dat de
plannen veel geluidsoverlast met zich mee
zullen brengen en dat door de toename
van de bedrijvigheid verkeers- en parkeeroverlast zal doen ontstaan. De vereniging
heeft al aangekondigd alle mogelijkheden
die de wet hun biedt, aan te grijpen om
de plannen een halt toe te roepen.t

Amstel en Zaan
HEALTHY & HAPPY
BEW U ST BU IT E N BEW E GE N
KIJK VOOR

AL LE W AN D ELAKT I VI T EI T EN OP

WW W .HE ALTH Y AN D HAPPY .N L
Of bel Ju di th M innem a :
020 -4194364 / 06
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-4074 1222

Handicap? Chronische ziekte?

Amsterdam

Vlaardingenlaan 1
1059 GL Amsterdam
Telefoon (020) 512 72 72

Kom of bel naar MEE

Voelt u zich regelmatig van het kastje naar de muur
gestuurd? Raakt u de weg kwijt in het woud van
regelingen en instanties? Heeft u behoefte aan
iemand die naar u luistert, met u meedenkt en u op
weg helpt? Dan bent u bij MEE aan het juiste adres.
De diensten van MEE zijn gratis.

www.meeaz.nl

Voor al uw vragen over leven met een beperking
IJopener maart 2007
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column

Ziek

buurt
PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

Tekst: Simone Slotboom
Foto: Fred Vermorken

Koorts, snot komt uit mijn oren en ik hoest
alsof ik twee pakjes zware shag per dag
rook. Al twee weken in huis en ik voel
me nog steeds een vaatdoek. De deadline
voor de IJopener nadert en fotograaf Fred
informeert voorzichtig of ik al weet wat
voor foto hij moet maken. Ik heb geen
idee, want het griepvirus heeft ook mijn
inspiratie te grazen genomen. Mijn column
gaat altijd over de buurt, maar veel verder
dan mijn inpandige vierkante meters aan
de KNSM-laan kom ik niet. Slapen zit
er ook niet in, want zodra ik horizontaal
lig, hoest ik allerlei vage, afschrikwekkende
slijmvariaties omhoog. In de vensterbank
naast mijn bed staan ijskoud water,
keelpastilles, inhaler en zakdoeken paraat.
Stikkend in een nieuwe
hoestaanval grijp ik om
één uur ’s nachts naar de
doos met tissues bij het
raam. Aan de overkant van
de straat zie ik een dure
sportauto staan. Op zich
niets bijzonders in deze
yuppenbuurt, ware het
niet dat er in de auto van
alles gebeurt. Ik zie mensen
vechten. Geschrokken kijk ik
toe. Het hoofd van één van
de inzittenden wordt bedekt
met een doek en met twee
handen om de nek bruut
naar beneden geduwd.
Snel bel ik 112 en meld
in paniek dat er iemand
gewurgd wordt. Even later
naderen twee politiewagens.
Ze minderen vaart bij de
auto en rijden vervolgens
het eiland weer af. De
telefoon gaat en ik beschrijf
nogmaals de precieze
locatie aan de dienstdoende
agent. Eén van de wagens komt terug. Een
politieman stapt uit, kijkt in de auto en
rijdt vrijwel meteen weg. Ik maak mezelf
wijs dat er niets aan de hand is en doe een
nieuwe poging om in slaap te vallen.
Tien minuten later hoor ik een gil en schiet
overeind. De actie in de auto is nog in volle
gang. Opeens klapt het portier open en een
man stapt uit. Hij loopt naar de pui van de
Kunstuitleen en gaat op zijn gemak staan
plassen. Als hij weer instapt, springt het
licht in de auto even aan. Een vrouw ligt op
de achterbank half bedekt onder een deken.
Ze is bijna naakt. Dan valt het kwartje.
Ik besluit nooit meer de vensterbank als
nachtkastje te gebruiken. t
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Psychosynthese
Behoefte aan persoonlijke verdieping
en inzicht? Vastlopen in patronen of
gevoelens van leegte en zinloosheid?

Zeeburg
IJburg
Oud-West

Psychosynthese therapeut i.o.
biedt individuele begeleiding en
therapie.

Huis kopen met risico
Tekst: Neeltje Wiedemeijer
Foto: Archief IJopener

Voor meer informatie of een afspraak:
Saskia Swart / 06-21 8769 21
s.swart5@chello.nl Prijs: € 25,-/sessie

advertentie

tu

STUDIO

O

VOOR

N

E

tu

YOGA MEDITATIE DANS
GRATIS PROEFLES

Adverteren in de
IJopener
is goedkoper dan u denkt.
stuur een mailtje naar
redactie@ijopener.nl
en vraag de
advertentietarieven aan.

Voor individuele begeleiding bij:
•
•
•
•
•

Verlies en rouwverwerking
Maken van keuzes
Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
Levensfaseproblematiek
Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen, maar doorlopen,
bel dan voor een gratis kennismakingsgesprek:
Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
020-4195414
compaancounseling@hetnet.nl

E

Huis opruimen?
PROFESSIONAL ORGANIZER
Voor orde en structuur in uw huis
Info: Annemarie Kansen
Tel: 020 - 419 55 93

en huis kopen is doorgaans de
grootste aankoop van een mens kan in
zijn leven. Niet over één nacht ijs gaan
dus. Kopen van een woningcorporatie
lijkt de oplossing want dat klinkt erg
betrouwbaar. Maar het kan anders
uitpakken.
De koper uit dit verhaal was goed op de
hoogte en kende de weg in regeltjesland
naar de instanties die de particuliere
koper met raad en daad kunnen bijstaan.
En toch ging het mis.
In 2005 hoorde koopster over een
flat in Wladiwostok in het Oostelijk
Havengebied die verkocht zou worden.
Leek aantrekkelijk. Toen zij de eerste
keer ging kijken, viel haar op dat er op
verschillende plaatsen vochtplekken
waren boven de ramen. Op de vraag of
er sprake was geweest van lekkage zei de
verkoper van woningsbouwvereniging
Het Oosten van niets te weten. Buren
vertelden wel dat er aan het dak en de
gevel gewerkt was, waarvoor wisten
zij niet. Bij de bezichtiging viel de
aanstaande koopster ook op dat de 100
meter oppervlak van de woning niet echt
klopte. Dat bleken er nog geen 90 te zijn.
Het Oosten verklaarde later dat er bij de
oplevering in 1995 lekkageproblemen
waren geweest, maar daarna niet meer.
Op het verzoek van koopster om een
bouwkundige keuring te laten verrichten,
reageerde de verkoper desondanks
negatief. Dat was ongebruikelijk. Zij
schakelde toen een aankoopmakelaar van
Eigen Huis in. Die kon geen vocht boven
de ramen ontdekken, maar ook niet
garanderen dat er dus geen problemen
waren.
Koopster vroeg vervolgens naar de staat
van onderhoud aan het gebouw. Voor

inzicht in de staat van het gebouw werd
zij verwezen naar het stadsdeel. Daar
kon men haar echter niet helpen. Zij
vroeg daarop een schriftelijke verklaring
dat het niet gelekt heeft in de woning.
De technische dienst van Het Oosten
verklaarde daarop de woning nog eens te
hebben gecheckt en dat geen lekkage was
aangetroffen. Ze kreeg dat echter niet op
schrift.
Toen de verkoper met het voorlopig
koopcontract kwam, wilde koopster een
clausule in de overeenkomst voor het
geval er toch lekkage zou optreden. De
verkoper weigerde dat.
In het voorlopig koopcontract stond
dat er een meerjaren onderhoudsplan
aangehecht zat. Dat was er echter niet en
bleek ook niet te bestaan, evenmin waren
er jaarstukken van de Vereniging van
Eigenaren.
Koopster kreeg niet de gevraagde
informatie en in een gesprek zei de
directeur van de afdeling Verkoop dat zij
dan maar beter van de koop kon afzien.
Zij aarzelde en besloot toen de verkoper
op zijn woord (geen lekkage sinds de
oplevering in 1995) te geloven en de
sprong toch te wagen. Ze betrok de flat
en... bij de eerste hevige regenbui bleek er
op verschillende plekken toch lekkage te
zijn. Uit contact met de vorige bewoners
bleek toen dat er van 1995 tot 2005
een paar keer per jaar sprake was van
lekkage, dat zij die steeds gemeld hebben
bij de verhuurder, maar dat de lekkage
nooit afdoende verholpen is. De vorige
bewoners zetten één en ander op papier
voor koopster.
Toen iemand van de technische dienst
naar de lekkage in het inmiddels gekochte
huis kwam kijken, bekende hij dat de
woningbouwvereniging op de hoogte

was, maar dat ze het lek nooit hadden
kunnen vinden.
De koopster benaderde de ombudsman
van Het Oosten met de stelling dat er
sprake was van onjuiste informatie en
dus ‘oneerlijke verkoop’. De ombudsman
wilde de klacht aanvankelijk niet in
behandeling nemen. In tweede instantie
verwees hij naar de rechter.
Nu probeert Het Oosten na veel
telefoontjes de lekkage te verhelpen. De
eerste twee pogingen hadden geen succes.
Een derde poging - waarbij het lood
boven het kozijn werd vernieuwd - is tot
op heden afdoende.
De toezegging om de schade aan
de houten vloer te herstellen en de
vochtplekken weg te werken zijn echter
niet nagekomen.
De koopster heeft een jaar na de koop
een min of meer droog huis. Maar was
bij de koop duidelijk geweest dat er al
tien jaar sprake was van terugkerende
lekkageproblemen, dan had zij anders
beslist of niet zo’n hoge prijs voor de
woning willen betalen.
Kortom, kopen van een woningcorporatie
is geen garantie voor een eerlijke koop. t
Reactie van woningcorporatie op pagina 35
IJopener maart 2007
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Yoga op proef

Geen gat in de dam

Tekst:Simone Slotboom
Foto: Kees Hoogeveen

Het is woensdagochtend. Ik fiets vanaf
het KNSM-eiland haastig over de rode
fietsbrug naar de Borneokade. Tegenover
restaurant De Oceaan ligt het schip Zena
afgemeerd. Ik ga een enigszins wankel
ogend wenteltrapje op richting dek.
Ik trek een metalen luik naar het ruim
open. Door een poortachtige deur kom
ik in een verrassend grote, lichte ruimte.
Lerares Ellie Loeve begroet me hartelijk
voor mijn proefles yoga. De aanwezige
vrouwen praten met elkaar alsof ze hier al
jaren komen.
Als alle acht dames en één heer
gearriveerd zijn, begint de les. We starten
met een kwartier mediteren. Ik heb
geen idee wat me te wachten staat, maar
als doorgewinterde stresskip, gedreven
door deadlines en adrenaline, hoop ik
de beloofde rust te vinden. We gaan
in kleermakerszit op een opgerold plat
kussen zitten, handpalmen omhoog,
polsen losjes op de knieën en ogen dicht.
Ellie coacht ons wervel voor wervel naar
een goede zithouding. Nu moeten we
ons concentreren op het ritme van de
ademhaling. Al snel word
ik rustig; voor mij een
hoogst ongebruikelijke
toestand.
Opeens schiet me te
binnen dat ik drie
dagen geleden vergeten
ben mijn vakantie te
bevestigen. Ook heb
ik twee mensen niet
teruggebeld. Ellie spoort
ons aan om gedachten die
binnenkomen rustig te
bekijken en dan weer weg te sturen, op
een wolkje. Precies de juiste tip, want ik
was bijna de deur uitgerend. Ik zie mijn
missers van de week inderdaad langzaam
door de lucht wegdrijven.
Na de meditatie voel ik me sterk en
kalm. Mediteren blijkt geen mysterieuze,
complexe en zweverige bezigheid, maar
een eenvoudig te bereiken moment van
bewustwording.
Omdat er veel schouder-, nek- en
rugklachten zijn, doet ze een serie
specifieke oefeningen. Ik doe ‘de hond’
alsof ik nooit anders gedaan heb en ook
‘de zwaan’ zit er al snel in. De oefeningen
beginnen langzaam en daarna wordt
de serie sneller herhaald. Als voormalig
sportschoolfreak houd ik van flitsende,
zware oefeningen waarbij je zweet en hard
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werkt. Tot mijn verbazing voel ik bij yoga
alle spieren in mijn lichaam strekken en
spannen en voel ik me lenig, energiek en
zelfbewust. Het lukt me te ontspannen in
ongebruikelijke houdingen.
De rust in mijn lichaam en in hoofd blijft
en de oefeningen zijn helemaal niet suf
of sloom, wat ik stiekem altijd dacht van
yoga. Aanvankelijk irriteert de New Age
muziek me, maar al snel geef ik me eraan
over.
Aan het eind van de les komen er metalen
bankjes tevoorschijn. Een aantal vrouwen
staat meteen op de kop met hun benen in
de lucht en blijft perfect in balans staan.
Dat ga ik dus echt niet doen. Ellie zet
mijn bankje tegen de muur voor extra
steun. Ik wil me niet laten kennen en
met een kontje van Ellie sta ik opeens
ook omgekeerd met mijn voeten tegen de
wand. Ik voel het bloed naar mijn hoofd
stromen en wordt duizelig. Ellie is mij
voor en zegt dat het even duurt voor je
lichaam aan de nieuwe positie gewend
is. En inderdaad, na een paar minuten
durf ik zelfs mijn benen los van de muur
te laten. Ik herinner me hoe lekker het

was om als kind een handstand te doen
en even ben ik weer net zo jong en
onbezorgd als toen.
We sluiten de les af met een liggende
meditatie en na afloop voel ik me
herboren. Op de fiets terug naar huis ben
ik me bewust van mijn houding, adem
rustig in en uit en geniet van het hier en
nu. t
Yogapraktijk Ellie Loeve
020-6923365
info@ellieloeve.nl
www.ellieloeve.nl
Oostelijk Havengebied: Motorschip Zena
Borneokade 68
IJburg: basisschool de Olympus
Erich Salomonstraat 432

Tekst en foto: Marc van Dongen

PEDICURE
en ontspannende voetmassage

ADA-PEDI
ambulant werkend op afspraak
dinsdag en vrijdag bereikbaar
tel:06-24260775
020-7726816
aantekening diabetische voet
lid Pro Voet

De strekdam bij het Zeeburgereiland is
een weinig bekend gebied. Een uithoek.
Maar juist daardoor heeft het zich
ontwikkeld tot een uniek natuurgebied.
Sinds de aanleg is hij met rust gelaten en
heeft de natuur zijn eigen gang kunnen
gaan. Maar nu zijn er plannen om de
dam open te breken. De plezierjachten
van IJburg hoeven niet om de dam heen
varen. Wat betekent dat voor de natuur?
In de tweede helft van de negentiende
eeuw werd het Amsterdam-Rijnkanaal
gegraven. Tegelijk moest de vaargeul
door de Zuiderzee en het IJmeer naar de
pas aangelegde oranjesluizen uitgediept
worden. Om het opnieuw dichtslibben
van die vaargeul tegen te gaan werd door
Rijkswaterstaat een strekdam in het
buiten-IJ gemaakt. In 1890 was die dam
met een totale lengte van 4300 meter
klaar.
Daarna kon men verder gaan met het
uitbaggeren van de vaargeul. Natuurlijk
moest men ergens naartoe met het
slib. Daarom besloot Rijkswaterstaat
een baggerdepot in te richten, een
modderbergplaats die zich ontwikkelde
tot het Zeeburgereiland.
In de beginperiode was het modderdepot
een mooi verwilderd natuurgebied. In
1915 schrijft de natuurliefhebber en
schrijver Jac.P. Thijsse: “Die driehoek, een
enorme modderbergplaats, was toen nog
pas in wording en bevatte meer water dan
land. Het land zelf lag gelijk met ‘t water,
was tegen den strekdam aan begroeid
met zulte, maar overigens geheel kaal
en op die vlakte krioelde het nu van de
pleviertjes.”

zaden van vele soorten planten en bomen.
Het was ook een woest gebied. Midden
in het water waar de wind en storm vrij
spel hadden. Bomen moesten taai zijn
of buigzaam. Maar ook dan waaiden zij
soms om of braken af. Om vervolgens
weer uit te schieten. Bramen wisten hier
wortel te schieten en woekerden soms
over de hele breedte van de dam. Dan
greep de mens is want het enige dat
Rijkswaterstaat aan onderhoud van de
dam deed was het openhouden van het
pad: het vuurbaken op de kop moest
bereikbaar blijven.
Openbreken
Het Projectbureau IJburg wil nu een
stuk van 200 meter lengte van de dam
openbreken. Het Projectbureau beweert
dat zij dit ook doet uit ecologisch
oogpunt. Door een gat in de dam te
maken kan het overgebleven stuk van de
dam als eiland een rustplaats zijn voor
vogels.
Dit argument klopt niet. Bij de
ontwikkeling van IJburg was toegezegd
dat er voor natuurcompensatie in het
IJmeer gezorgd zou worden. Door een
bestaand natuurlijk gebied met 200 meter
te verkleinen en het overgebleven stukje
als ‘natuurcompensatie’ te bestempelen,

werkt men niet aan extra natuur.
Bovendien is het gevolg van het
openbreken van de dam op de stromingen
en de waterkwaliteit niet onderzocht.
De dam was tenslotte in de negentiende
eeuw aangelegd om het verslibben van de
vaargeul van het buiten-IJ te voorkomen.
Bovendien zal door de nieuwe stromingen
veel meer slib gaan bewegen. De
strekdam heeft tot nu toe gezorgd voor
een rustige biotoop. Je vindt er van alles:
van mosselen, het belangrijkste voedsel
voor de vogels van het IJmeer, tot vele
vissoorten. Modder en slijk kunnen
funest zijn voor het leefmilieu van deze
dieren.
Zeker is dit natuurlijk niet. Maar dat
is dan ook de grootste kritiek op deze
plannen: er is niet goed onderzocht wat
de gevolgen zijn. Dat is natuurlijk het
eerste wat men zou moeten doen voor
men begint met ingrepen in een Europees
erkend natuurlijk gebied.
Maar ook voor de mensen is het
openbreken van de strekdam een slechte
zaak. De strekdam is een zeldzaam ruig
natuurgebied. Opgroeiende stadskinderen
zien de natuur nog teveel als een goed
onderhouden park. Juist zo’n ruig gebied
is een goede kennismaking met de echte
natuur. t

Woest gebied
Op Zeeburg is daarna van alles gebeurd.
Het enige stuk land dat volstrekt met
rust werd gelaten was de strekdam.
Aanvankelijk was het een kale dam met
een smal paadje dat liep tot het einde
waar een lichtbaken stond. De rust bracht
er de natuur. Langs de kanten ontstonden
rietvelden. Vogels en wind brachten er
IJopener maart 2007
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Drukkerij Hassing:

Een kleine drukkerij met een grote keuze

Groene stroom uit Zeeburgs afval

Tekst en foto’s: Elly van der Mark

Een onopvallende drukkerij in een
onopvallende straat. Tenminste, voor
de onoplettende voorbijganger. Neem je
de tijd om binnen te kijken of te lopen,
dan gaat er een wereld voor je open. De
wereld van ouderwets vakmanschap.

Midden in de drukkerij staat de boekdrukpers te pronken, een ‘Original Heidelberg’. Een en al degelijkheid. En wat
produceert de machine een ontroerend
mooi geluid. Geen wonder dat Gilles ‘m
nog steeds graag gebruikt, ook al beschikt
het bedrijf ook over een moderne offsetpers.
‘Kijk’, zegt hij, ‘we drukken er bijvoorbeeld barbriefjes, bonboekjes en loten
op. Die moeten allemaal genummerd
worden. Daarvoor steek je een teller in
de machine, die op elke bladzijde een
opvolgend nummer drukt.’
De letters voor deze Heidelberg worden
met de hand gezet. Gilles laat zien hoe
dat in z’n werk gaat. Razendsnel grijpt hij
hoofdletters, onderkastletters en spaties
uit de letterkasten en plaatst ze op het
balkje. Vanzelfsprekend staat alles in
spiegelbeeld, maar Gilles kan die letters
net zo snel lezen als gedrukte tekst.

Of het nu om geboortekaartjes, trouwDrukkerij Hassing is gespecialiseerd in
kaarten, visitekaartjes of briefpapier gaat:
familiedrukwerk, maar heeft ook veel
alles is mogelijk. Eén of twee kleuren,
bedrijven in zijn klantenkring. Het is een
fullcolour, gepreegd (met reliëf ), schuifecht familiebedrijf. Door de week staan
kaartjes, eigen foto’s of tekeningen. NicoGilles en Nicolien samen in de zaak, op
lien pakt een doos met een groot aantal
zaterdag helpen ook de dochters mee.
gedrukte kaartjes. Zeker, ze hebben hun
Gilles begon de zaak in 1969 en in 1979
voorkeur, maar de klant bepaalt natuurkwam Nicolien erbij. In principe doen ze
lijk zelf zijn of haar keuze. Wel geven ze
allebei al het voorkomende werk, maar
advies, bijvoorbeeld over de drukkleur of
vooral Nicolien heeft zich bekwaamd
de indeling van de tekst. Zo is het gebruiin de verkoop. Ze heeft veel geduld en
kelijk dat op een geboortekaartje de naam
inlevingsvermogen. Dat heb je wel nodig
van de moeder eerst vermeld wordt. Die
als een aanstaande moeder - soms alleen,
heeft tenslotte het meeste
maar vaak samen met
We stampen het
werk verricht.
familie - de zaak binnendrukwerk nooit
loopt om een geboorteGilles en Nicolien zijn
kaartje uit te zoeken. Er
van de pers af
mensen met liefde voor hun
is zoveel keus. Nicolien
vak. Ze besteden tijd en aandacht aan
weet meestal al snel welk boek ze moet
hun werk. ‘We stampen het drukwerk
pakken uit de lange rij. ‘De boeken monooit van de pers af. Het moet er mooi en
gen ook mee naar huis genomen worden,
netjes uitzien’. Voor wie eenmaal binnen
zodat de partner mee kan beslissen.’
is geweest, is Drukkerij Hassing zeker
De ontwerpen variëren van traditioneel
geen onopvallende zaak meer. t
tot modern, van blauwe en roze strikjeskaarten tot Walt Disney figuurtjes. Het
Drukkerij Hassing
komt ook steeds vaker voor dat klanten
Niasstraat 15
hun eigen ontwerp maken. Als de keuze
telefoon 020 - 693 22 10
eenmaal gemaakt is, worden de kaartjes
e-mail gilleshassing@tiscali.nl
en enveloppen besteld. De kaartjes worden op de pers gezet zodra de baby gebogeopend maandag t/m vrijdag van 10.00
ren is en daardoor kunnen ze meestal nog
tot 17.00 uur
dezelfde, maar in elk geval de volgende
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. t
dag geleverd worden.

Tekst: Lida Geers
Foto: Afval Energie Bedrijf

D

e kop van een persbericht ‘Zeeburg
gaat over op stroom uit eigen afval’,
maakt nieuwsgierig. Bij een fantasierijke
geest roept dat héél interessante beelden
op, dus op naar het Afval Energie Bedrijf
aan de Australiëhavenweg op het Westpoort industrieterrein. Het gebouw waar
dit allemaal gebeurt, is indrukwekkend.
Veel mensen zullen toch wel eens naar de
witte pluimen uit de hoge schoorstenen
hebben gekeken, die in de wijde omtrek
te zien zijn. Een ding is aan het eind van
het gesprek met Stefan Fritz, Accountmanager Energie en Eric Velthuizen, Sales
Manager, wel duidelijk: er loopt geen
apart lijntje met Zeeburg-stroom, gewonnen uit Zeeburg-afval naar Zeeburg. Het
gaat ietsje anders.
De Afvalenergiecentrale is een volcontinu
bedrijf, dat inmiddels al vele jaren duurzame stroom en warmte wint uit stedelijk
afval en zuiveringsslib. Op dit moment is
dat 850 duizend ton afval en 100 duizend
ton zuiveringsslib per jaar. Halverwege dit
jaar wordt een nieuwe centrale in gebruik
genomen, de zogeheten Hoogrendement
(HR) Centrale. Deze HR Centrale en de
Afvalenergiecentrale staan dan gezamenlijk garant voor een afvalverbranding van
1500 duizend ton afval en zuiveringsslib.
De duurzame energie die vrijkomt bij
deze verbranding zetten we om in warmte
en elektriciteit. De Amsterdamse trams,
metro’s en de straatverlichting werken
op stroom uit afval. Ook alle diensten
en stadsdelen maken gebruik van deze
stroom. De warmte wordt geleverd aan
bedrijven in Westpoort, voor verwarming
van gebouwen en straks ook aan 15.000
woningen in Amsterdam Nieuw West.
Daarnaast worden uit de 20 tot 25%
bodemassen die na verbranding overblijven de metalen (ferro en non-ferro),
zout, grind en zand gehaald. De metalen
worden hergebruikt door metaalverwerkende bedrijven. Het zout wordt gebruikt
voor het pekelen van gladde wegen. En
het grind en zand kan worden gebruikt in
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de betonindustrie en de kalkzandsteenindustrie. In samenwerking met de TU
Delft is een zogeheten Magnus-effect
ontwikkeld, waarmee non-ferro metalen
zoals aluminium, zink, koper, half edel
- en edelmetalen worden teruggewonnen.
Uiteindelijk blijft er dan nog 1 tot 1,5%
onbruikbaar restmateriaal over, dat moet
worden afgevoerd. Natuurlijk wil de Afvalenergiecentrale helemaal geen restafval
hebben, dus wordt er druk gezocht naar
een oplossing er iets nuttigs mee te doen.
De huidige Afvalenergiecentrale heeft van
850 duizend kilo afval een energetisch
rendement van 25%, bij de nieuwe centrale wordt dit 30%. Dat klinkt weinig,
maar is veel. De elektriciteitsopbrengst
met een rendement van 25% is al goed
voor 160 duizend huishoudens met een
gemiddeld energieverbruik. De opgewekte energie is duurzaam omdat er geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. Een
ander groot voordeel van stroom uit afval
is dat door de schone manier van werken
wordt bijgedragen aan de vermindering
van het befaamde CO₂ . Omgerekend
gaat het om maar liefst 82.500 auto’s
minder die jaarlijks 15 duizend kilometer
per auto zouden rijden. De stroom die
aan Amsterdam geleverd wordt is 100%
groene stroom en wordt gebruikt voor

gebouwen, bedrijven en straatverlichting.
Het maken van stroom uit afval is natuurlijk niet zo eenvoudig als het lijkt. Afval wordt in verbrandingsovens verbrand.
Met de hitte die vrijkomt wordt stoom
gemaakt. De stoom wordt naar een
stoomturbine geleid, die een generator
aandrijft. Een generator lijkt in de héél
simpele vorm op een fietsdynamo. Bij een
fietsdynamo wordt er stroom opgewekt,
doordat hij begint te draaien als je fietst.
Bij een generator zorgt de stoomturbine
dat hij gaat draaien en dus stroom opwekt. Als er stroom is opgewekt blijft er
heet water over dat gebruikt wordt voor
verwarming van bedrijven en woningen.
Dit hete water wordt via leidingen naar
de woningen getransporteerd, waar het
middels een warmtewisselaar in de woning zorgt voor warm water uit de kraan
en voor de centrale verwarming. Dit
systeem is volgens Stefan Fritz niet alleen
veel veiliger dan bijvoorbeeld gas, maar
zeker ook schoner.
Het zit dus zo: Amsterdam, waaronder
Zeeburg, koopt groene stroom van het
Afval Energie Bedrijf, die de afgesproken
hoeveelheid stroom levert aan het elektriciteitsnet. Er zijn dus geen aparte lijntjes.
Letterlijk genomen klopt de kop dus wel,
alleen er zit nogal wat tussen. t
IJopener maart 2007
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Huurperikelen samen oplossen

De slag om de Javabrug

Tekst: Remiel Irion
Foto:

Tekst: Ruud van Soest
Foto: Marten van Wijk

H

et is lastig om als individuele huurder je recht te kennen en te krijgen.
Huurders die iets voor elkaar willen krijgen bij hun huisbaas, moeten vaak veel
geduld en doorzettingsvermogen hebben.
Ieder kent de voorbeelden.
Maar als je samenwerkt met andere huurders, krijg je doorgaans gemakkelijker
iets voor elkaar. Samen sterk. Waar vind
je die andere huurders? Bij de Huurdersvereniging Groot Oost. Die behartigt de
belangen van de huurders in de Watergraafsmeer en in Zeeburg. Aandachtspunten zijn de rechtspositie, onderhoud
van woningen, een veilige en goede
leefomgeving en inspraak bij renovatie en
nieuwbouw.
De huurdervereniging heeft veel erva-

Expositie in nieuw informatiecentrum

ring op deze terreinen, die kan worden
uitgewisseld en gebruikt door andere
huurders. Via buurkranten en de websitewww.hvgo.net wordt u bovendien op de
hoogte gehouden over ontwikkelingen in
de buurt. Huurdervereniging Groot Oost
overlegt regelmatig met de wethouders
Wonen over zaken die belangrijk zijn
voor de betrokken huurders. Ook neemt
de vereniging regelmatig deel aan vergaderingen van stadsdelen om de politieke
partijen en het bestuur attent te maken
op ongewenste situaties zoals vervuiling.
Op de spreekuren van de huurdervereniging kunt u terecht voor informatie en
advies. Ze worden gehouden op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Dienstencentrum Oosterpark, op het

‘s Gravesandeplein 19.
De huurdersvereniging kan uiteraard
altijd meer vrijwilligers gebruiken. Men
zorgt dan voor scholing en wegwijs
geraken op het terrein van rechten en
belangen van huurders. Aanmelden op
telefoonnummer 020-462 03 30 of via de
website www.hvgo.net.
U kunt uiteraard lid worden. De contributie is slechts zes euro per jaar. Als u
geen huurder bent, maar de vereniging
wilt ‘steunen’ kunt u donateur worden
voor hetzelfde bedrag. Het adres:
Huurdervereniging Groot Oost,
Antwoordnummer 39444,
1090 VD Amsterdam. t

Belangrijk was hij, de brug. Bijna 300
meter lang en zichtbaar vanuit een groot
deel van het Oostelijk Havengebied en
de IJ-oevers. Niet alleen een functionele
constructie die het Java-eiland met het
vasteland verbindt, maar tevens expressiemiddel en herkenningspunt voor Amsterdam. De opdracht werd hartstochtelijk
nagejaagd door de architecten. Wie won,
zou het aanzicht van Amsterdam voor
lange tijd bepalen. ‘Dat maak je maar één
keer mee in je leven’, zegt Thijs Verburg,
één van de deelnemers.

N10
S 11

Finales
StadsSpelen
juni 2007

6

Het IJ
IJ-tunne l
Centraal
Station

Piet Heintunnel
Zeeburgertunnel
unn

IJ-Meer
Muiderpoort

695-699

S 11

De StadsSpelen zijn ingedeeld in verschillende categoriën, zoals: Koken, dand,
muziek, voetbal en de kennisquiz over
Amsterdam, de stadsdelen en streetlife.
Meer info: www.stadsspelen.nl
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De StadSpelen van 2006 krijgen een
vervolg in 2007. Iedereen - jong en oud die mee wil doen: Kom naar de voorlichtingsavond op 27 maart, om 20.00 uur
op het Obiplein 16
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Vestiging IJburg
IJburglaan 1153
1087 GJ Amsterdam
Vestiging Keizersgracht
Keizersgracht 695 - 699
1017 DW Amsterdam

D

e tentoonstelling De Slag om de
Javabrug, Near Realities van het Oostelijk
Havengebied – in het Informatiecentrum
AHOI in Loods 6 bij de Kompaszaal–
gaat over een prijsvraag die nu precies
tien jaar geleden de gemoederen hevig
bezighield. Een creatieve wedstrijd tussen
drie architecten, uitgenodigd door de
gemeente Amsterdam, om een ontwerp te
leveren voor de belangrijkste brug van de
stad: de Jan Schaeferbrug met toen nog
als roepnaam de Javabrug. De pitch, het
gevecht om de opdracht, had een ongemeen spannend verloop, met wisselende
kansen en een verrassende uitslag.

A2

T 020 - 531 70 70
F 020 - 627 53 08

Tram 26 stopt voor de
deur, halte Diemerparklaan.

T 020 - 531 70 70
F 020 - 627 53 08

E info@meijernotarissen.nl
www.meijernotarissen.nl

Ontwerpen
In de maquettes en grote foto’s op de
expositie valt direct het enorme verschil
in het uiterlijk van de drie ontwerpen
op. Ton Venhoeven creëert een brug met
stijgende en dalende verkeersstromen, een
spaghetti-achtige bundeling van verbindingen voor auto’s, fietsers en voetgangers
– ‘veel bruggen in één brug’. Hij streeft
een filmische ervaring na, met plotselinge
beeldwisselingen – na de nauwe doorgang
door de Zwijger volgt de weidsheid van
het water. De brug roept associaties op
met een hagedis, maar ontsnapt aan te
veel eenduidigheid. Het ruige materiaal
en de stoere vormen herinneren aan het
havenverleden, de aanlanding voor de
voetgangers lijkt op een scheepstrap.
Dan de brug van Paul Wintermans

(Quist Wintermans Architekten), ronduit een juweel van vormgeving. Strak,
abstract, rücksichtlos modern, een brug
zoals Amsterdam tot dan niet gezien
heeft. Meer dan de andere bruggen is hij
één geheel en met zijn zilverkleurige huid
en slanke, gestroomlijnde vorm doet hij
denken aan een vliegtuig of vis. Het contrast met de historische bebouwing van
de Veemkade is groot. Toch zou ook deze
brug bepaald niet misstaan in die wonderlijke mengeling van oude pakhuizen
en industriële nieuwbouw die tussen en
boven die gerestaureerde havengebouwen
de perceptie van hedendaags en historisch
intensiveert.
Thijs Verburg (Verburg Hoogendijk Architekten) ontwerpt een uiterst elegante
brug die lichtvoetig de oversteek maakt.
Hoge, ranke lantaarnpalen zien eruit
als vlaggemasten. Het voetgangers- en
fietsersverkeer uit beide richtingen loopt
over een apart ‘promenadedek’, een meter
boven het autoverkeer dat onder hen
voortraast. Zitplekken veranderen de
brug van oversteekplaats in een Boulevard
van Onthaasting, waar je uitwaait en
geniet van vergezichten over de IJhaven
of de avond die traag over het IJ valt.
Amsterdam wordt verrijkt met een langgerekt plein van overpeinzing, verliefdheid, weemoed en wegdromen.

Ontknoping
Hoe kies je uit zulke topontwerpen?
De ontknoping vindt plaats tijdens
een raadscommissievergadering op 26
februari 1997 en heeft veel weg van een
thriller. Amsterdam is verdeeld. Een commissie van experts spreekt zich uit voor
Venhoevens ontwerp. Burgemeester en
wethouders leggen dit advies naast zich
neer en dragen het ontwerp van Verburg
Hoogendijk voor. Een deel van de raad
heeft een voorkeur voor Venhoevens ‘Hagedis’, het publiek roert zich in ingezonden stukken.
Sjoerd Soeters, eigenzinnig architect en
ontwerper van het stedenbouwkundig
plan voor het Java-eiland, gooit in een
gloedvol betoog olie op het vuur. Het
ontwerp van Paul Wintermans noemt hij
‘een Concorde die te pletter stort in pakhuis De Zwijger’. De brug van Thijs Verburg lijkt er beter vanaf te komen. ‘Aardig
is dat de voetganger letterlijk verheven is
boven het autoverkeer’. Maar dan neemt
het betoog een beslissende wending. ‘Het
bezwaar is dat voetgangers en fietsers
daardoor aan één kant van de wereld
zitten en automobilisten niet deelnemen
aan een minimale sociale veiligheid. Met
name doordat het hek op ooghoogte van
de automobilist helemaal dichtloopt’.
U kunt op de expositie bij maquette en
IJopener maart 2007
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foto’s zelf checken of dit wel helemaal een
juiste voorstelling van zaken is.
Voor Soeters speelt ongetwijfeld iets
belangrijkers mee. De markante vormgeving, de afwisseling, de opvallende niveauverschillen en golvende bewegingen
in Venhoevens ontwerp sluiten aan bij
Soeters eigen ontwerpopvattingen. Het
Java-eiland, van afstand een vlak plateau,
is in feite een glooiend heuvellandschap
met hoogteverschillen alom en biedt, net
als Venhoevens brug, een variatie aan verrassende ervaringen en scènewisselingen.
Winnaars
De munitie is aangedragen, er is nog
maar één conclusie mogelijk. Uiteindelijk stemt alleen Roel van Duyn – ‘dat
autoverkeer voor sociale veiligheid zorgt,
is een illusie’ – nog in met de voordracht

van het gemeentebestuur. De rest van
de Raad gaat om. Venhoevens ontwerp
wordt de winnaar.
De architecten die twee en drie worden
verbergen hun teleurstelling niet. Hun
betrokkenheid was intens. Paul Wintermans verklaarde in de voorganger van
de IJopener, de Kadekrant, er een kleine
maagzweer aan overgehouden te hebben,
‘Ja, het heeft er toch wel in gehakt’. En
Thijs Verburg en Rob Hoogendijk delen
openhartig mee een half jaar behoorlijk
van slag te zijn geweest. Verburg tien jaar
later: ‘Ik voel het zuur weer opkomen, nu
ik er aan terugdenk’.
Toch, iedereen erkent ruiterlijk de grote
kwaliteiten van Venhoevens brug. En
niet geklaagd: het meedingen naar de
prestigieuze opdracht van Amsterdam
maakte van alle deelnemers winnaars.

Ton Venhoeven werd hoogleraar aan de
TU Eindhoven en heeft een florerend
ontwerpbureau. Verburg en Hoogendijk wonnen een jaar later de Staalprijs
met hun loopbrug naar de Amsterdam
Arena en zijn mede dankzij de pitch
buitengewoon succesvol in China. Quist
Wintermans Architecten bouwen vele
fraaie abstracte bruggen, zoals de lange,
slingerende brug die in de uiterste zuidoosthoek IJburg uitzicht geeft over een
weidswaterlandschap. t
De Slag om de Javabrug
Tot eind april 2007
op dinsdag tot en met zondag
Loods 6 AHOI,
KNSM-laan 311
www.loods6ahoi.nl

Tekst: Gerard Goudriaan
Foto: Fred Vermorken

Vragen over Zeeburg

Cordula Rooijendijk:
‘Wat is de oorsprong van het bordje met de
tekst over het Monsterlokaal op het KNSMeiland?
Monsterlokaal
en toegang voor
hofmeesters,
chef-koks en
linnenjuffrouwen
Aan het begin van de Levantkade op het
KNSM-eiland, naast nrs. 21-43 is boven
een deur een wit bordje te zien dat tot
voor kort bovenstaand tamelijk mysterieus opschrift bevatte.
De deur is een toegang tot de voormalige Loods 1, nu de Botenloods. Op de
website www.botenloods.nl vinden we
het antwoord op de vraag.
‘Het bord boven de ingang van de w.c.
voor de haven in de westgevel geeft
aan waar ooit het monsterlokaal was
voor bepaald personeel van de KNSM.
Hier moesten chef-koks, hofmeesters
en linnenjuffrouwen zich melden als
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er een schip vertrok. Het bord zit er al
een eeuwigheid en wordt zo nu en dan
onderhouden zodat deze verwijzing naar
het verleden niet onleesbaar raakt. Het
monsterlokaal waarnaar het verwijst
wordt al jaren bewoond’.
In de tekst die Cordula las, ontbraken

vier letters. Bij onderhoud uitgevoerd
in december 2006 zijn de ontbrekende
vier letters ingevoegd (en toegang wordt
alleen toegang), zodat de tekst weer
begrijpelijk is.
Heeft u ook een vraag over Zeeburg. Mail
naar redactie@ijopener.nl o.v.v. Vraag
Zeeburg. t
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kunst
Kunstenaar Sjieka van Rooien:

‘Ik heb grootse plannen voor Zeeburg’

Veel vis in Zeeburg
Zeeburg bestaat voor een groot deel uit
water. Het ligt voor de hand om je af te
vragen of er in al dat water vis zit en of er
veel gevist wordt. Op de bruggen en kades
zien we soms mannen met hengels staan
en op het IJ liggen soms kleine bootjes
met roerloze figuren die lijken te vissen.

Tekst en foto: Lida Geers

Maar vangen ze wel eens wat en zo ja,
wat vangen ze dan? Om een antwoord te
krijgen op deze vragen zijn we gaan praten
met twee vertegenwoordigers van de AHV,
de Amsterdamse Hengelsportvereniging:
Sjoerd Schokker en Ron Voss, voorzitter en
directeur van deze organisatie.

Tekst: Guus de Mol en René Arnoldi
Foto: Kees Hoogeveen
Achter de naam Sjieka van Rooien, die
haar atelier in de Bankastraat heeft, staat
een waslijst van wat zij als kunstenaar zoal
doet: Schilderen, beeldhouwen, keramiek,
grafiek, kunst in opdracht en kunst in
openbare ruimte. Over het algemeen
houden kunstenaars zich aan één
discipline. Dat is voor Sjieka onmogelijk
omdat zij een heel brede interesse heeft
en afhankelijk van haar inspiratie grijpt
naar verf, klei of ander materiaal. Deze
multidiscipline, zoals zij het zelf noemt,
is voor haar een natuurlijk gegeven. Zij
beschrijft zichzelf als een grotbewoner,
die over de wereld wandelt en door alles
geïnspireerd wordt. ‘Zodoende moet
je veel werk verrichten, maar niemand
vraagt erom,’ zegt zij vrolijk, want gebukt
gaat ze er niet onder. Ze beschouwt het
als een voorrecht.
De laatste paar jaar houdt zij zich
intens bezig met kunst in de openbare
ruimte met een duidelijk sociale
context. Doordat zij kunst maakt, die
in openbare ruimtes komt te staan,
gaat ze automatisch meedenken over
de ruimte zelf. ‘Je wordt als het ware
zelf de ontwerper of architect van de
ruimte waar je iets voor maakt.’ Zij
verwondert zich steeds meer over de vele
onsamenhangende plekken in de stad.
‘Je legt verbanden tussen die plek en haar
omgeving en er ontstaat iets moois.’
Een jaar geleden is ze begonnen met het
idee het viaduct tussen de Javastraat en de
Van Swindenstraat van zijn somberheid
te ontdoen en er een ruimtelijke en lichte
doorgang van de te maken. Als je het één
oppakt is het soms een lijn, waaraan heel
veel meer ideeën en vraagstukken blijken
vast te zitten. Dus het viaduct was het
begin en nu ligt er een kunstplan klaar
voor de spoorwegrand aan beide zijden
vanaf het Watergraafsmeer tot aan het IJ.
Dit project heet Lost & Found en is een
ruimtelijke visie op het gebruik van de
spoorlijnzone.
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Park langs de spoorbaan
Sjieka vindt dat veel plekken langs de
spoorbaan troosteloos en zelfs grimmig te
noemen zijn. Dat kan anders. Ze denkt
aan een langgerekt park, waar doorheen
een wandelroute loopt en men kunst kan
ontdekken. Deze zal onderbroken worden
door dialoogplekken, oftewel rustplekken
met allure, waar mensen elkaar op
vrijblijvende wijze kunnen ontmoeten.
Dat hoeft geen vriendschappen op te
leveren, maar kan wel een samenhang
tussen de bewoners van de wijk tot stand
brengen. Elkaar herkennen geeft al een
verbinding. Als er opgemerkt wordt
dat het wel een héél smal park wordt, is
Sjieka’s antwoord: ‘je hebt geen idee hoe
breed die stukken langs de spoorbaan
zijn, soms wel 60 meter.’
Sjieka is ervan overtuigd dat als je
de kwaliteit van de woonomgeving
verbetert er ook een andere samenleving
ontstaat. Haar plan gaat héél ver. Spel
en sportplekken voor zowel de jongeren
als de volwassenen. Het straatmeubilair
dat daarvoor nodig is kan samen met
de bewoners en de gebruikers worden

uitgekozen. Het onderwijs heeft ook
een plaats in het plan. Voor jongeren
van het VMBO en ROC kan er een
door hen gerunde krantenkiosk met
een koffie- en theehuisje en VVVinformatiepunt komen. De ruimte rond
het Muiderpoortstation kan gebruikt
worden voor exposities en evenementen.
Langs de wandelroute kunnen kleine
werkplaatsjes voor jongeren worden
gebouwd, een soort kassen, die ’s nachts
zacht licht geven.
Dit plan is inmiddels in een
samenwerkingsverband gekomen met
REDscape Landscape and urbanism. Het
plan heet zoals eerder vermeld ‘Lost and
Found’ en is een nieuwe visie op Kunst en
Lineair Park. De gezamenlijke presentatie
is onlangs aan wethouder Dennis Straat
van stadsdeel Zeeburg aangeboden.
Hij reageerde enthousiast. Hij heeft de
presentatie inclusief maquette in zijn
werkkamer geïnstalleerd. Hij stelde echter
wel, dat het plan in de week is gelegd,
zodat mensen niet gaan bellen ‘wanneer
gaat u hiermee beginnen?’ Voor Sjieka is
echter de eerste stap gezet. t

eeburg is het walhalla voor de
hengelaar. Dat komt doordat de
sportvisser er nagenoeg het rijk alleen
heeft, want er is nauwelijks meer sprake
van beroepsvisserij. Maar de belangrijkste
oorzaak is dat vissen net als vogels
trekken en Zeeburg aan de hoofdroute
van de vismigratie ligt. Mede daarom
worden er op het Amsterdam-Rijnkanaal
veel viswedstrijden georganiseerd.
Men kan in het Zeeburgse water vissen
op onder meer snoekbaars, snoek, voorn,
blei en aal, maar er komen ook bijzondere
soorten vis voor zoals meerval, zeebaars,
platvis. Er zit zelfs haring in het IJ.
Oorspronkelijk was vissen alleen
broodwinning, maar meer dan
honderd jaar geleden begon men ook
uit liefhebberij te vissen. Zoals zoveel
hobby’s is ook deze ontstaan in de kroeg.
Daar werden de zogenaamde Baarsclubs
opgericht. De vissers dronken eerst wat
en gingen daarna vissen. Aanvankelijk
was dat vooral voor het opeten van de
vangst; intussen zijn er veel verschillende
soorten recreatieve vissers.
Een visser gaat niet zo maar vissen, maar
probeert een bepaalde soort te vangen.
De hengel, het gebruikte aas, het tijdstip
waarop je vist en waar je dat doet en
natuurlijk niet te vergeten hoe je vist is
per soort anders. Waarom je vist, varieert
ook per visser.
De zogenaamde roofvissers bijvoorbeeld
zijn vooral uit op snoek en snoekbaars
en het gaat hen om de spanning van het
binnenhalen van die vechtjassen. Die
eenzame mannen in bootjes op het IJ zijn

meestal snoekbaarsvissers. De vliegvissers
worden vooral gedreven door de techniek
van het vissen. Ze vissen onder andere
op snoek, voorn en blei. En dan heb je
met de aalvissers nog steeds een groep
liefhebbers die vissen om hun vangst
op te eten. De karpervissers zijn vooral
prestatiegericht. Hen gaat het erom de
grootste vis te vangen. Veel karpervissers
vormen vriendenclubs en ze houden
wedstrijden.
Maar uiteindelijk is de hengelsport een
tamelijk solitaire activiteit. Je zit lekker
met je hengel en je eigen gedachten op of
aan het water en vangt af en toe een vis
om de gedachten te onderbreken.
De belangstelling voor vissen ontstaat
volgens Sjoerd vaak als kind. De AHV
geeft dan ook educatie aan kinderen om
die belangstelling aan te moedigen en om
te bevorderen dat kinderen zorgvuldig
omgaan met vis.
De AHV werd in 1906 opgericht

onder de vlag van de Algemeene
Hengelaarsbond en is intussen de
grootste hengelsportvereniging van
Nederland. Ze pacht veel water, ook in
Zeeburg. Belangrijke activiteiten zijn
de behartiging van de belangen van de
recreatieve hengelaars, het laten doen van
onderzoek naar waterkwaliteit en visstand
en het bestrijden van de stroperij. Om
te vissen heb je namelijk een vergunning
nodig.
Ook doet de AHV veel voor haar
individuele leden. Zo kan een beginnende
visser die meer wil weten over de
hengelsport contact opnemen met de
AHV. Hij (of zij) krijgt dan bijvoorbeeld
een ervaren visser mee, die het gewenste
visgebied van haver tot gort kent. De
Vereniging geeft verder het magazine
Vissen uit. Kortom: als je wilt gaan vissen
in Zeeburgs water kun je voor alle vragen
contact opnemen met de AHV. Of
bezoek hun overzichtelijke site. Het adres
is www.ahv.nl. t
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Langs het IJ

Gerard Goudriaan

Stadsatlas
Amsterdam
Als u niet meer afhankelijk wilt zijn van
de rubriek in deze krant ‘De straat en zijn
verhaal’ met verklaringen van straatnamen
in Zeeburg, is de Stadsatlas Amsterdam
een alternatief. Hier kunt u de verklaring
lezen van alle straat- en brugnamen in
Amsterdam. U kunt bijvoorbeeld zien dat
de schrijfwijze van de Taman Sapituin op
het Java-eiland berust op een spelfout. De
tuin verwijst naar de lusthof Taman Sari in
Yogyakarta op Java.
De wat oudere straten in Amsterdam weerspiegelen de geschiedenis van de stad. Zo
verwijst Gebed zonder End naar de grote
concentratie kloosters in de omgeving van
de Nes. Later zijn straatnamen vaak vernoemd naar overleden personen, wat een
expliciet criterium is om een straatnaam
naar je vernoemd te krijgen. Alleen de Ben
van Meerendonkstraat op IJburg (nog niet
in de Stadsatlas opgenomen) voldoet niet
aan dit criterium. Fotograaf Van Meerendonk bleek ten onrechte doodgewaand.
Deze derde editie van de Stadsatlas is meer
dan een stratenboek. Het boek bevat veel
kaarten en is verlevendigd met interessante
foto’s uit vroegere tijden met bijvoorbeeld
een verhuizing op de Balistraat uit 1931 en
varkens op de Cruquiusweg bij een zij-ingang van de Veemarkt.
Omdat stadsdeel Zeeburg de meeste nieuwe
straatnamen heeft, is het eerste exemplaar
van de nieuwste versie van de Stadsatlas
Amsterdam eind vorig jaar uitgereikt aan
stadsdeelwethouder Straat (‘what’s in a
name’) van Zeeburg.
Martha Bakker (redactie), Stadsatlas Amsterdam. Straatnamen en brugnamen
verklaard.
Uitgeverij Amsterdam Publishers, Amsterdam, 2006, ISBN 978-90-74891-31-8.
Prijs 29,90 euro.
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Vanwege een technosche storing zijn de afbeeldingen
ven het boek Stadsatlas Amsterdam en Amsterdam
366 dagen helaas verloren gegaan.
Onze welgemeende excuses hiervoor

Amsteradam
366 dagen
Het Gemeentearchief van Amsterdam wil
met het boek Amsterdam 366 dagen zijn
collectie op een wat andere manier presenteren. Er is gekozen voor een aanpak
waarmee grote historische gebeurtenissen en
kleine geschiedenissen in 366 dagen worden
beschreven.
Iedere datum verwijst naar een specifieke
gebeurtenis in de rijke historie van Amsterdam. Zo verwijst 3 januari 1638 naar
de première van Gijsbreght van Aemstel
van Joost van den Vondel en krijgt de lezer
een gravure te zien van een toneeldecor uit
1788. Omdat niet alles altijd precies paste,
is soms creatief met de data omgesprongen.
Het blowverbod in De Baarsjes dat op 1
februari 2006 van kracht werd, kreeg in het
boek een plaats onder 17 januari, de dag
waarop bewoners konden kiezen uit drie
ontwerpen voor een verbodsbord. En de

Vondelparkslapers komen op 31 juli 1971
terecht, de dag van de in het boek opgenomen foto. Maar dit blijkbaar noodzakelijke
gehaspel met de data doet niets af aan de
kracht van het fraai uitgevoerde boek dat op
een tamelijk ludieke en toch inzichtelijke
manier inzicht geeft in de Amsterdamse
geschiedenis.
Negen van de 366 gebeurtenissen vonden
plaats in Zeeburg. Dat varieert van een dijkdoorbraak op 5 maart 1651 bij het bolwerk
Jaap Hannes en de opening op 21 mei 1952
van het Amsterdam-Rijnkanaal tot de overhandiging van de eerste sleutel op IJburg op
21 november 2002.
Mariëlle Hageman, Martin Harlaar en Richard Hengeveld, Amsterdam 366 dagen.
Uitgeverij THOTH Bussum en Stadsarchief
Amsterdam, 2006, ISBN 978-90-6868425-4. Prijs 29,90 euro.

Het kon niet uitblijven, een overzicht van
de architectuur van de Zuidelijke IJoever.
Het boekje Langs het IJ is onlangs verschenen en laat u genieten van veel van de nieuwe en ook wat van de oude architectuur op
de zuidelijke IJ-oever. Ook nog te bouwen
projecten hebben hun plek gevonden.
Naast te verwachten gebieden langs het
IJ als de Minerva- en Houthaven en het
Oostelijk Havengebied komen ook de Westelijke Eilanden aan bod, het in aanbouw
zijnde Westerdokseiland, het Stationseiland,
het Oosterdok en Oosterdokseiland en tot
slot de Oostelijke Eilanden (Kattenburg,
Wittenburg en Oostenburg).
Langs het IJ is een heerlijk boek dat uitnodigt om je te laten onderdompelen in
bekende en onbekende architectuur van
oude en nieuwe havengebieden van Amsterdam. Het Oostelijk Havengebied wordt
uitgebreid beschreven, maar het loont de
moeite om ook eens een kijkje te nemen in
de andere gebieden. Het boek is een rijk geïllustreerd en uiterst informatief overzichtswerk dat zijn prijs van 17,50 euro meer dan
waard is. De relatief lage prijs hebben we
vermoedelijk te danken aan de samenwerking met de Gemeente Amsterdam (onder
meer het Ontwikkelingsbedrijf ) en een
ondersteuning van het Stimuleringsfonds
voor Architectuur.
Er zijn een paar kleine smetjes aan het
boek. Het voormalige hoofdkantoor van
de KHL, tot voor kort het kadaster, aan de
Prins Hendrikkade had niet mogen ontbreken, heel soms zijn er onzorgvuldigheden
in geslopen (zo kunnen we lezen dat in het
Wester IJdock een nieuw kantoor voor de
Rijkspolitie komt) en de in de ondertitel
gebruikte benaming architectuurtochten is
niet echt van toepassing. Daarvoor is meer
nodig dan kaartjes met nummertjes erin.
Sabine Lebesque, Langs het IJ, Architectuurtochten door gebieden aan de Zuidelijke IJoever, Amsterdam.
Uitgeverij Valiz, Amsterdam, 2006, ISBN
978-90-78088-09-7. Gezien in de Bruna op
de Oostelijke Handelskade, de Zuiderkerk,
Arcam en de boekhandel van het Stedelijk
Museum. Prijs 17,50 euro.
IJopener maart 2007
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Het Havengebouw op het Bogorplein
Tekst: Guus de Mol
Foto: Kees Hoogeveen

Praktijkruimte aan de IJ-oever
vlakbij Pakhuis de Zwijger.

www.praktijkbodywise.nl

Karate voor beginners
Gratis proefles (geen jeugd)
Donderdag 11 januari 2007
Maandag 15 januari 2007
Tijd: van 18.30 tot 20.00 uur
Kleine Wittenburgerstraat 100
Amsterdam in de Parelschool
Bel: 020 - 412 16 96
of kijk op www.shin-ju.nl

Op het Java-eiland, op het Bogorplein,
staat tussen wat bomen en struiken een
markant gebouw. Boven de klassieke
ingang aan de oostkant staan drie letters:
SHB. Ze staan er voor: Samenwerkende
Havenbedrijven.
De geschiedenis van dit gebouw gaat
terug tot het begin van de vorige eeuw.
De haven van Amsterdam groeide snel.
Het afhandelen van de schepen vergde
veel mankracht en die werd geleverd door
een grote schare havenarbeiders die iedere
ochtend op goed geluk naar het havengebied gingen om te kijken of er een rederij
was die op die dag arbeiders nodig had.
Als de klus was geklaard stonden ze weer
op straat.
Door het opkomende socialisme en de
toenemende organisatie van de arbeidersbeweging via vakbonden ontstond steeds
meer kritiek op deze manier van werken.
De gewoonte om het verdiende loon uit
te betalen in een kroeg was bovendien een
van de oorzaken van armoede en alcoholisme en het leidde tot het voortrekken
van diegenen die veel dronken: wie veel
verteerde werd eerder aangenomen voor
een volgende klus.
Maar ook de werkgevers in de haven waren niet tevreden met het systeem: soms
waren er niet voldoende arbeiders om de
schepen snel af te handelen en de greep
op de massa havenwerkers verminderde.
Daarom richtten de havenbaronnen in
1916 het instituut Arbeidsreserve op dat
ongeveer 200 havenarbeiders in dienst
nam. Deze instelling werd twee jaar later
overgenomen door de Scheepvaartvereniging Noord, een samenwerkingsverband
van de havenbedrijven en daarmee was de
Stichting Haven Arbeids Reserve (HAR)
een feit. Deze werd ondergebracht in een
nieuw gebouw op het Java-eiland, het
huidige SHB-gebouw.
Toen dit gebouw werd opgetrokken,
in 1918, zag het er anders uit dan het
gebouw van nu. Het was lager en er stond
een glazen koepeltje op. Het werd door
de architecten J. Hanrath en D. Slothouwer ontworpen. Vanuit dit gebouw
werden de ruim 2000 havenarbeiders die
in dienst waren van de stichting over het

26

IJopener maart 2007

werk verdeeld, het zogenaamde besteken.
Er was een centrale hal met loketten waar
de werknemers zich drie maal per dag
moesten melden om te kijken of er werk
was en daar werden ze ook uitbetaald.
Ze hadden allemaal een garantieloon dat
gedeeltelijk werd doorbetaald als er geen
werk was.
Die situatie bleef min of meer onveranderd tot de tweede wereldoorlog waarin
de hele haven stil kwam te liggen. De bezetters haalden de koepel van het gebouw
en installeerden er luchtafweergeschut.
Direct na de bevrijding, in 1945 kwam
het scheepvaartverkeer weer op gang
en werd de sluimerende HAR gereorganiseerd en omgedoopt tot de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven,
de SHB, die vanuit hetzelfde gebouw
doorging met de besteking en uitbetaling
van de havenwerkers. Begin jaren vijftig
volgde een grote verbouwing: er werd een
verdieping op gezet en uit die tijd dateren
de drie letters boven de ingang.
Met het verschuiven van de havenactiviteiten naar het westelijke havengebied in
de jaren zeventig werd de locatie van het
SHB-gebouw steeds onlogischer en uiteindelijk verliet de SHB het Java-eiland in
1983. De havenpool SHB bleef bestaan

maar werd niet meer geregeld vanuit het
Oostelijk Havengebied. De eigenaar, nog
steeds de Scheepvaart Vereniging Noord,
haalde het gebouw leeg en liet een
conciërge achter als oppas. Die kon niet
verhinderen dat het rond kerstmis 1983
werd gekraakt en vertrok korte tijd later.
De eigenaar zat met nog een ander
probleem: het op erfpachtgrond staande
gebouw was financieel afgeschreven maar
het moest nog wel worden gesloopt omdat de grond weer leeg moest worden opgeleverd, een operatie die door de zwaarte
van het fundament uiterst kostbaar zou
worden. Toen na enige tijd het grootste
deel van het dak van het gebouw waaide
tijdens een hevige storm volgde snel een
deal met de gemeente die het gebouw
voor een symbolisch bedrag overnam en
doorschoof naar woningbouwvereniging
Het Oosten. Die liet het in overleg met
de krakers/gebruikers in 1992 geheel
verbouwen onder architectuur van Koen
Krabbendam van het bureau CASA architecten. Er werd wederom een verdieping
opgezet, ditmaal van hout omdat het
draagvermogen van het fundament geen
zwaardere optie toeliet. Er bevinden zich
nu 21 woningen, ateliers en bedrijfsruimten. t
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Koningin van Dramaqueens en Kings

Accordeonvereniging Insulinde

Tekst: Lida Geers
Foto’s: Kameeliejon

Tekst en foto’s: Elly van der Mark

W

ie regelmatig in winkelcentrum
Brazilië boodschappen doet zal zich vast
nog wel herinneren dat een tijdje geleden
twee koninklijk uitgedoste dames flyers
stonden uit te delen. Deze waren een uitnodiging je op te geven voor theaterlessen
om uiteindelijk een dramaqueen, of -king
te worden. Een van deze koninklijke
verschijningen was Monique Roodenburg, de bedenkster. De theaterlessen zijn
zowel voor kinderen als voor volwassenen
die het leuk vinden om kindertheater te
maken. Ze worden gegeven in Pakhuis
Wilhelmina aan de Veemkade in het
Gamalanhuis.
Komt natuurlijk meteen de vraag
opborrelen, of het de bedoeling is dat er
toneelstukjes worden ingestudeerd en te
zijner tijd een voorstelling wordt gegeven
voor de ouders.
‘Nee’, is het besliste antwoord van Monique ‘dat is helemaal niet de bedoeling. Ik

heb voor de leeftijdsgroepen waarin ik de
kinderen heb onderverdeeld, héél speciale
lessen. Met de kleinsten, die van 7 tot 9
jaar, ga ik doen alsof dingen uitproberen.
We gaan ons verkleden, schminken, zetten maskers op en allerlei gekke dingen,
die voor die leeftijd héél uitdagend zijn.
Voor de 10 tot 12 jarigen gaan we uitzoeken hoe je iets spannend kunt maken,
wat je kunt doen met je stem, er wordt
muziek gemaakt en uitgezocht wat het
doet in de ruimte, kortom alles wat interessant is als je 10 of 11 bent. De 13 tot
17 jarigen wordt geleerd wat toneelspelen
is. Er wordt geïmproviseerd, tekst en beweging worden aan elkaar gekoppeld en
je leert te spelen met een tegenspeler.
De volwassenen gaan in de cursus aan de
slag met het verkennen van verschillende
speelstijlen, vormen van theater en alles
wat met kindertheater maken van doen
heeft. De cursus duurt tien weken en
daarin kunnen we héél veel doen. Er zal

zelfs een voorstelling gemaakt worden.’
Monique volgde haar hart en de liefde en
woont sinds augustus in Amsterdam. Zij
besloot de draad waar ze in haar vorige
woonplaats mee bezig was ook hier op
te pakken. Zij heeft in het onderwijs gewerkt, een theateropleiding gevolgd en is
uiteindelijk theaterdocent geworden. Het
opnieuw opstarten van hetgeen je deed en
wat je leuk vindt in een compleet andere
stad is niet eenvoudig. Ook de cursussen hebben tijd nodig om bekendheid te
krijgen. De eerste kennismakingsworkshop was half februari, de volgende is de
tweede week in maart. Geïnteresseerden
in de theaterlessen kunnen zich opgeven
via kameeliejon@gmail.com, bellen
06 - 22 77 45 35, of via de website
www.kameeliejon.nl. Op de website kun
je ook de nieuwe plannetjes van Monique
in de gaten houden, want naast cursussen
maakt zij zelf ook theatervoorstellingen.t

Ingezonden brief
‘Geheel ten onrechte wekt het artikel ‘IJveer
in gevaar’ de suggestie dat de commissie
Kopzorgen de bewoners van de woonblokken aan het eind van de Sumatrakade vertegenwoordigt. Dat is niet zo. De Armada
(de Vereniging van Eigenaars van deze ca.
120 appartementen), heeft in haar laatste
vergadering juist nadrukkelijk afstand
genomen van dit actiecomiteetje.
Wat overblijft is de persoonlijk mening van
één enkele bewoner, dhr. Lohmann. Het
is een gemiste kans dat de IJ-Opener zijn
opvattingen in het decembernummer zo
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klakkeloos en ongenuanceerd overneemt.
Erg consequent is Lohmann niet. Aan de
ene kant zegt hij zich in te spannen voor het
behoud van het pontje naar het Java-eiland.
Een leuke toeristische voorziening, maar
sinds de opening van de Jan Schaeferbrug
(bijna zes jaar geleden) geheel overbodig.
Het is opmerkelijk dat de stadsdelen hier
volgens hem nog geld in moeten steken. Aan
de andere kant vindt hij dat de komst van
een brede school weggegooid geld is. Hij
baseert zich daarbij op een ‘eigen berekening’, een gemakkelijk en onbetrouwbaar

‘Eén, twee, drie, vier...’ Voorzichtig zet
het B-orkest het eerste stuk van het nieuwe repertoire in. Het jaarlijkse concert
vond in november plaats in het theater
van het Flevohuis. Het was een extra
feestelijke avond, omdat de vereniging
zeventig jaar bestond. Na de eindejaarsstop studeren ze nu de stukken in voor
uitvoeringen in het lopende jaar. De elf
accordeonisten van dit orkest, dat “Seven
to Eight” heet naar hun repetitietijd van
zeven tot acht op dinsdagavond, variëren
in leeftijd van 10 tot begin zestig.
Dirigent Herman Tiersma heeft dit orkest
overgenomen, nadat zijn voorganger
na 25 jaar stopte. Het is opvallend
hoeveel trouwe leden Accordeonvereniging Insulinde telt. Neem
Chris Breeuwer. Hij speelde
twintig jaar in het A-orkest en
is nu al weer vijftien jaar voorzitter van de vereniging. Hij
was tien toen hij, net als zijn
vader, accordeon ging spelen.
Voor Margot van tien is het
allemaal nieuw, want ze speelt
pas sinds december in het orkest.
Een jaar of twee geleden viel een
foldertje van Insulinde in de bus en
ze vertelde haar ouders dat ze graag
naar de proefles wilde. Die beviel
zo goed, dat ze al gauw haar eigen
accordeon met maar liefst tachtig
bassen had. Ze woont op IJburg
en haar vader heeft haar vanavond naar
verenigingsgebouw Batavia aan de Tidorestraat gebracht.
Voor nieuwkomers zijn de lessen de eerste
drie maanden gratis en je kan zo lang als
je wilt een accordeon van de vereniging
huren voor drie euro per week. Na die
drie maanden kosten de lessen tien euro
per maand.

In de loop van de repetitie klinkt de muziek steeds swingender. De muzikale reis
van Hansje, die met zijn toverfluit door
verschillende landen reist, is een lust voor
het oor. Als de tijd voor Seven to Eight
om is, treedt het Combo-orkest aan.
Herman Tiersma pakt nu zelf zijn accordeon en Marja Vrielink
neemt zijn plaats voor
het orkest in. Marja
heeft aan het conservatorium gestudeerd
en heeft zelf ook in
het

orkest gespeeld, evenals haar moeder. Eén
van de leden, Lidia, speelt al vijftig jaar in
het orkest.
Even na negenen komt Gerard de zaal
inlopen. Hij speelt al twintig jaar in
het Ensemble, ook wel het A-orkest
genoemd, het toporkest van Insulinde.
Zijn moeder nam vorig jaar na 32 jaar

afscheid, zijn zus heeft ook in het orkest
gespeeld en zijn vader zat in het bestuur.
Hij moet er niet aan denken in een ander
orkest te spelen, hier ken je iedereen, hier
ben je gewend.
Chris en Gerard geven beiden les. Ze vertellen dat er onder de nieuwkomers nogal
wat verloop is, vooral onder de jongere
accordeonisten. Na een jaar weet je of ze
blijven. De lessen duren een half uur en
het is de bedoeling dat de leerlingen thuis
oefenen. De lessen worden individueel
gegeven en als er voldoende leerlingen
zijn, wordt daarmee een nieuw orkest
gevormd, het C-orkest.
Bij de accordeonvereniging wordt er
stevig doorgespeeld, maar de sfeer
is ontspannen. De leden trekken ook buiten de vereniging
met elkaar op. Volgens Chris
is het één grote familie, die
lief en leed met elkaar deelt.
Die sociale band ontstaat mede
door de concoursen en festivals. Vorig jaar nog speelde het
Combi-orkest op een trekschuit, die
door de Utrechtse grachten voer. In het
najaar worden vier concerten in verzorgingstehuizen gegeven. Daarvoor wordt
een aangepast, licht repertoire ingestudeerd. Volgens Chris komen dan vaak de
beentjes van de vloer!
Rond half tien zet het Ensemble in. De
meeslepende klanken van de accordeons
stemmen afwisselend vrolijk en melancholiek. Wát een instrument: een heel
orkest in eén bakkie! t
www.insulinde.org
c.breeuwer@wanadoo.nl
Repetities op dinsdagavond
Lessen op donderdagavond

argument, dat door de redactie van de
IJ-opener op zijn minst grondig gecheckt
had moeten worden.
Tot slot is het opmerkelijk dat Lohmann
zich nooit heeft verzet tegen de komst van
een hotel (waar de buurt helemaal niets
aan heeft) en zich wel druk maakt om de
komst van een brede school, waar aan de
toekomst van alle kinderen uit de buurt
wordt gewerkt.’
Elly de Bont, bewoner De Armada,
(Sumatrakade 1353, 1019 RN
Amsterdam, 06-260 602 46)
IJopener maart 2007
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de keukens van Zeeburg

jeugd

Jonge Zeeburger

Rode linzensoep
Neeltje Wiedemeijer
Het wil maar niet winteren en dus komt
het er niet van om erwtensoep te maken.
Ik wil het niet eten als het eigenlijk lente
is . Maar de peulvruchten zijn van belang
en daarom een alternatief dat beter aansluit bij het klimaat.
Rode linzen (eigenlijk zijn ze oranje
natuurlijk) zijn eigenlijk splitlinzen. Ik
maak de soep van een half pond linzen,
dan nog heb ik twee dagen soep.
Dus:
250 g. linzen
Twee grote uien
2 tenen knoflook
een rode paprika
een groene paprika
1 bosje korianderblad
1⁄2 liter passata (gezeefde toma
ten)
pond lamsschenkel
een Turkse worst (Koç)

Tekst: Jenny Looman
Foto: Karin Stroo

Naam: Hector Koch
Leeftijd: 10 jaar
Woont: aan de Stuurmankade, op
het Borneo-eiland in het Oostelijk
Havengebied.
Hector woont daar met zijn ouders, zijn
oudere en zijn jongere broer.

Ga voor de boodschappen bij voorkeur
naar uw exotische supermarkt. Ze hebben alles en zijn zeker niet duur. Leve de
Javastraat!
Doe de linzen in een pan en giet er een
liter water bij. Zet ze op zacht vuur met
de fijngesneden uien, de knoflook en de
passata en het vlees. Een laurierblaadje
kan geen kwaad. Na 3⁄4 uur zijn de
linzen gaar en vallen uit elkaar. Haal het
vlees uit de pan en snij het klein, gooi het
been weg. Voeg nu de in stukken gesne-

“Op deze school
ben ik thuis”

den paprika toe en de worst. Laat alles
nog een kwartier zachtjes trekken. Snij de
worst in plakjes. Hak de koriander fijn.
Maak de soep op smaak af met zout en
peper en eventueel een beetje sambal.
Dien op in kommen met wat worst en
strooi er de koriander over. Geef er Turks
brood bij.
(Korianderblad vindt niet iedereen lekker, dus geef het er eventueel apart bij.
Koç is ook absoluut niet nodig, maar zo
lekker). t

School: Achtste Montessori. Hector
zit in de klas bij meester Jan. Er zitten
vierentwintig kinderen in zijn klas.
Gym vindt hij het leukste vak: vooral
hoogspringen, volleybal of trefbal.
Muziek is het minst leuk. Hij is blij dat ze
dat maar eens in de vier weken hebben.
Hobby’s: Hector zit al zes jaar op ijshockey
bij de Jaap Edenbaan. Hij traint op
dinsdag en vrijdag bij de Amsteltijgers
met twaalf teamgenoten (www.
amsteltijgers.nl) Op zaterdag of zondag
speelt hij wedstrijden. Soms moeten ze
best ver rijden om bij de tegenstander te
komen.
Hector houdt ook van veel andere dingen:
bij het buitenspelen op school lekker
voetballen tegen een andere klas. Skiën in
Zwitserland. Zwemmen op vrijdagavond

in het De Mirandabad. Hector heeft een
windsurfdiploma gehaald en hij vaart
’s zomers in zijn Laser Pico achter het
huis. Binnenkort gaat hij op pianoles.

voetbalruimte.
Af en toe doen ze klusjes. Hector meestal
voor zijn vader. Hij krijgt er vijftig
eurocent voor. Een buurjongen wast
auto’s voor buurtbewoners. Hij vraagt
twee euro vijftig per auto. Van dat geld
kan je dan weer snoep of zo kopen in
winkelcentrum Brazilië.

Spelen in de buurt: vaak voetballen met
vrienden, voor de Achthoek, bij De Sfinx
op het veldje waar New Fountainhead
komt. Voetballen in de kooi vindt Hector
leuk: ’maar je kunt er niet zo vaak, want
het is dan bezet. Er zijn ook wel eens
vervelende jongens.’ In de zomer zeilt
Hector graag op het water, met zijn
vriend in de Laser Pico. Hector zou
het leuk vinden om een hockeyveldje
in de buurt te hebben en iets meer

Favoriet gerecht: Als het gaat om groente
eten: quiche. Ongezond eten: pizza of
slagroomtaart.
Beroepswens: Vroeger wilde Hector acteur
worden. Nu weet hij het niet meer zo
goed. IJshockeyer misschien. t

RISTORANTE - PIZZERIA

Laterna Magica op IJburg
Je zoekt een school waar je kind uitgedaagd
wordt veel te leren. Waar het de hele dag veilig
kan leren en spelen. Die plek gaan wij maken.
De school Laterna Magica en kinderopvang
De Blauwe Glimworm. Samen, in één gebouw,
in één doorlopende aanpak.

Een heerlijk Italiaans restaurant
voor tutta la famiglia!

Nieuwsgierig?
Kom op onze informatieavonden!
dinsdag 13 maart
dinsdag 5 juni
dinsdag 3 april
woensdag 4 juli
inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.
Locatie: Strandtent Blijburg op IJburg.

R.J.H. FORTUYNPLEIN 29
BORNEOKADE
1019 WL AMSTERDAM
T +31(0)20 419 00 20
AFHALEN MOGELIJK
Zaterdag 24 maart LIVE muziek
bij Oceano, voor info zie onze
website

Bel voor meer informatie 06-29046361
of 06-42105238
www.obslaternamagica.nl

advertentie

&

Van Doorn, Breukelaar & Willemsen
advocaten

arbeidsrecht

.

mediators

Gratis specialistenspreekuur
iedere maandag van 16.00 tot 17.00 uur

.

huurrecht

.

.

echtscheiding

.

strafrecht

.
.

Batjanstraat 5 1094 RC Amsterdam tel. 020 6935 544
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H

et zal met de zachte winter
te maken hebben: hier en daar is
er al verse plantengroei en -bloei
waar te nemen. Bijvoorbeeld op
en rond fietssturen.
Niet alleen de krokus en de
narcis kom je er tegen. Tussen
stuurkolom en koplamp kun je
ook andere soorten zien bloeien:
anemoon, ereprijs, lathyrus, roos,
pimpernel, normaal toch typische
zomerbloeiers.
Doorgaans staat zo’n bloeifiets
in of naast een rek geparkeerd.
En op slot, alsof hij niet gestoord
wil worden; het merendeel van
de eigenaressen lijkt dat ook niet
van plan. Een rijdend bloemenvrouwtje tegenkomen is dan ook
een zeldzaamheid.

Lentek riebels
Hoe het komt dat uitsluitend
damesrijwielen versierd zijn is
onduidelijk. Vast staat alleen dat
het zo is. Niet elke damesfiets
valt echter de eer ten deel: één
op de pakweg twee-, driehonderd, niet meer.

Hoewel de modieuze bakfiets ook
meedoet, lijkt het Aftandse Barrel
de ideale biotoop voor de fietsflora. Een hip verflaagje maakt
het geheel bonter, en bedekt
bovendien onderliggende roest.
Als je ergens zo’n bloeifiets ziet
staan is het of-ie naar je zwaait.
Voor zo lang ‘t duurt kan je dat
een blij gevoel geven.
Zelf kijk ik met genoegen terug
op een tocht die ik eens door het
midwesten van de VS maakte.
De bloemen, ik had een bosje
aan mijn stuur vastgebonden,
fleurden mijn view op de eentonige prairie’s geweldig op.
Maar dat waren toen slechts
kunstbloemen.

Fotografie en tekst:
Peter Klock
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puzzel
Reactie op artikel pagina 13

Puzzel
Los de puzzel op, breng de letters uit de
genummerde vakjes over naar de betreffende nummers in de onderste balk. Deze
zin is de oplossing.
U kunt de oplossing mailen naar
prijspuzzel@ijopener.nl of sturen naar:
IJopener Prijspuzzel
C. van Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam
Vergeet bij insturen niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers en vrijwilligers
van Stichting ONiZ en de IJopener zijn
van deelname uitgesloten.
Sluitingsdatum voor deze puzzel is:
16 maart 2007

Prijswinnaars boekenbon
van decemberpuzzel:
K. Krabbendam
S. van Buschbach.

Reactie van woningcorporatie het Oosten

Horizontaal
1 Londense bus 9 deel van het gelaat 13 muzieknoot 14 bijwoord 15 voegwoord 16 sprookjesfiguur 17 muzikale uiting 20 kunsttaal 21 vreemd 23 vogel 24 gelijk 25 tijdperk 26 openbare
bibliotheek Amsterdam 28 noordelijk zoogdier 30 persoonlijk voornaamwoord 32 Frans filosoof
36 Indonesisch eiland 38 deel van de bijbel 39 Zuid Afrikaanse vrijheidsbeweging 40 ov tarief
43 chemische verbinding 46 plaats in Noord Holland 48 gebod 51 reverendus pater 52 muzieknoot 53 plaats in Noord Brabant 54 nakomeling 56 selenium 57 voorzetsel 59 hoofdbedekking
61 heilig 63 kleur 65 mannetjeshond 66 deel van een boom 69 achteruit 72 lor 74 persoonlijk
voornaamwoord 76 in opdracht 77 vrije dag 79 kledingstuk 80 openbaar gebouw 82 Europeaan
84 zwarte stof 86 muzieknoot 88 taal 89 medium 92 iets van iemand willen vernemen 94 met
volledige titel (Lat., afk.) 95 vat 97 op reis 100 handeling 101 voor 102 groente 103 deca- 104
neon 105 soort onderwijs 106 bovenmatig 108 Isaias 109 mannennaam 110 Zweedse popgroep
111 technische analyse 113 onderdeel van de politie 114 plaats in Gelderland 116 gevat 119 anno
elapso 121 deel van een sigaar 123 aandoening 124 bijwoord 127 onbepaald voornaamwoord
128 Hoge Raad 130 hoop 132 onzes inziens 133 persbureau 134 richtingrad 137 voldoende 139
neerslag 140 internetprotocol 141 vervoersmaatschappij 142 toegewijd, maar moeizaam

1 meetkundige figuur 2 bloeiwijze 3 uitroep van afkeer 4 bijbelse vrouw 5 spoedig 6 vrouwennaam 7 af 8 boom 9 edelgas 10 behoudens vergissingen (Latijn, afk.) 11 afgedragen 12 rustplaats
16 viering 18 kruiswoord 19 proefopname 21 detectie door radiogolven 22 onderwijsinstituut
23 hersenen 24 vogelproduct 27 straat in Zeeburg 29 uitgedroogd 31 kunstuiting 33 voegwoord
34 Europese luchthaven 35 soort dun touw 37 nachtvlinder 41 specerij 42 deel van Zeeburg
44 loyaliteit 45 verboden middel 47 op die wijze 48 Amsterdams openbaar gebouw 49 rund 50
doosvrucht 55 in oprichting 57 lidwoord 58 bepaald virus 60 zendgemachtigde 62 motorraces 64
titel 65 juist 67 Amerikaanse inlichtingendienst 68 plaats in Friesland 70 eerste vrouw 71 stappen
73 provinciehoofdstad 75 vogel 78 internationale organisatie 79 uit het geheugen verwijderen 81
beteuterd 83 openbare ruimte in Zeeburg 85 equinox 87 soort tak 90 identificatie 91 Europese
hoofdstad 93 opening 96 paard 98 dichterbij 99 mannennaam 101 per persoon 106 gebod 107
Bijbelse stad 112 tegen 115 lof 116 vreesachtig 117 predikant 118 instituut in Zeeburg 120
familie 121 boom 124 ooit 125 mythologisch schip 126 klein gebakje 127 mythologische figuur
129 rijksuniversiteit 131 schrijfmiddel 134 Son Excellence 135 onderwijsinstelling 136 Romeinse
rijk 138 voegwoord
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Mevrouw Onstenk wilde op 30 augustus
alsnog als ontbindende voorwaarde het
resultaat van een bouwtechnische keuring
opnemen. Dit is door ons afgewezen,
aangezien de onderhandelingen reeds

De moraal van het verhaal: Het kopen
van een huis is voor veel mensen een
lastige zaak. Daarnaast blijft het een
zakelijke transactie tussen twee partijen.
Laat u dus altijd adviseren door een. Als
u om een of andere reden twijfelt of dit
nu wel het juiste huis voor u is, koop het
dan niet! t

12

48

61

Op 24 augustus is er een e-mail door Het
Oosten verzonden met 2 opmerkingen
over de bevindingen van de opzichter. Hij
heeft de woning beoordeeld op aanwezige
lekkages. Tevens heeft hij beoordeeld
of de oude lekkages deugdelijk waren
verholpen. Hij constateerde dat er geen
lekkages waren en dat de oude lekkages
deugdelijk hersteld waren.

gevoerd waren en er overeenstemming bestond over de koopprijs en ontbindende
voorwaarden.
Op verzoek van de Ombudsman heeft op
26 september een gesprek plaatsgevonden tussen de heer Schellingerhout en
mevrouw Onstenk. In dit gesprek heeft
Het Oosten aangeboden om de koop
ongedaan te maken. Het Oosten heeft dit
aanbod in haar brief van 26 september
herhaald.
Het Oosten is van mening dat er geen
sprake is geweest van onjuiste of onvolledige informatie. Het kan als verkoper
nu eenmaal niet garanderen dat er in de
toekomst geen lekkages zullen ontstaan.
De oude lekkageklachten waren naar het
zich liet aanzien afdoende verholpen.
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lekken. Zij heeft de woning bezichtigd
met een aankoopmakelaar. Deze maakte
in zijn rapport melding van lekkagesporen en van houtrot. Naast een adviesprijs
uitte de aankoopmakelaar onzekerheid
over lekkages. Met deze informatie is mevrouw Onstenk tot het besluit gekomen
om toch het onderhandelingsproces in te
gaan. Op 19 augustus hebben mevrouw
Onstenk en Het Oosten akkoord bereikt
over de koopsom en de voorwaarden.
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Wilt u als ondernemer
ook een prijs
beschikbaar stellen?
Neem dan contact op met
redactie@ijopener.nl

Inmiddels had mevrouw Onstenk
herhaaldelijk vragen gesteld over de
aard en oorzaak van de lekkages en de
wijze waarop deze verholpen zijn. De
hierover beschikbare informatie is aan
mevrouw Onstenk overhandigd. Bij de
daadwerkelijke aankoop zijn op verzoek
van koopster als ontbindende voorwaarde
opgenomen een inspectie naar de lekkageplekken. In reactie hierop ontving zij
een bericht van Het Oosten dat er op dat
moment geen lekkages waren, maar dat er
uiteraard geen garanties konden worden
gegeven dat het in de toekomst niet zou

Puzzel gesponsord door de Kompaszaal

25

Voor deze puzzel stelt
De Kopmpaszaal
een diner voor twee
tot € 75,- beschikbaar.
Uit de inzendingen
wordt één prijswinnaar
geloot.

Mevrouw Onstenk had opnieuw, nadat
de eerste onderhandelingen in juni 2005
waren afgebroken, belangstelling getoond
voor het appartement Azartplein 127.
Zij bleef sterke twijfels houden over
mogelijke problemen van inwatering en
heeft toen bij de buren geïnformeerd, die
haar mededeelden dat water/vocht bij een
bepaalde windrichting hun woning inkwam. Ook meldden de buren dat in het
appartement in de voorafgaande winter
lekkage was geweest.

Verticaal

13

Gefeliciteerd!

Tekst: Dhr. Schellingerhout
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Puzzel door: Erik Haan
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Oostelijk Havengebieby night
Fred Vermorken

buurt

De straat en zijn verhaal

De Valentijnkade

Tekst: Guus de Mol
Foto: Kees Hoogeveen

D

IJburg by night
Fred Vermorken

e namen van de straten en pleinen
in de Indische Buurt verwijzen allemaal naar plekken ergens in het vroegere Nederlands Indië. Er is echter één
uitzondering: helemaal aan de zuidkant,
langs de ringvaart van de Watergraafsmeer
bevindt zich de Valentijnkade. Die is niet
vernoemd naar een plekje ergens in het
toenmalige koloniale rijk maar naar een
persoon, François Valentijn. Zijn naam is
wel nauw verbonden met Indië omdat hij
het zeer uitgebreid heeft beschreven.
François Valentijn werd geboren in 1666
in Dordrecht waar zijn vader conrector
was van de Latijnse school. François studeerde in Leiden filosofie en theologie en
na het beëindigen van zijn studie vertrok
hij als 19-jarige predikant naar Indië waar
hij terechtkwam op Ambon. Behalve met
prediken hield hij zich daar bezig met het
vertalen van de bijbel in het Maleis. Hij
trouwde er en keerde in 1694 terug naar
Nederland om tien jaar later opnieuw
naar Indië te gaan.

Tenslotte, in 1714, keerde hij voorgoed
terug naar zijn vaderland en begon daar
met het samenstellen van een boek over
Indië met verhalen en beschrijvingen dat
vlak voor zijn dood in 1717 verscheen.
Dit enorme boekwerk, Oud en Nieuw
Oost-Indiën geheten, bevatte meer dan
5000 bladzijden met tekst, kaarten en

prenten en werd het meest belangrijke
naslagwerk over het Indië van die tijd.
Ondanks de kritiek dat het voor een deel
overgeschreven artikelen van anderen
bevatte, was en is het een gewaardeerde
bron van kennis van het toenmalige koloniale rijk en de VOC, die daar in zijn tijd
de baas was. t

Achthoekkoor viert tweede lustrum
H
et is dit jaar tien jaar geleden dat een
groep ouders wier kinderen basisschool
De Achthoek bezochten, op het idee
kwamen een koor op te richten. Omdat
zij elkaar kenden van de school, kreeg het
koor, toepasselijk, de naam Achthoekkoor. Van deze begingroep is nu nog een
aantal leden over; maar inmiddels zijn
de kinderen de school ontgroeid, een
aantal leden van het begin heeft het koor
verlaten en anderen hebben hun plaats
ingenomen. De naam van het koor is
echter gebleven en ook de band met de
Achthoekschool, waar één keer in de twee
weken gerepeteerd wordt. In de afgelopen
tien jaar zijn er nog veel meer dingen
veranderd: wat begon als een groep mensen die graag wilden zingen, is geleidelijk
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aan uitgegroeid tot een groep mensen die
meer willen dan alleen zingen; zij willen
ook een uitvoering neerzetten. Uit het
repertoire dat inmiddels opgebouwd is,
blijkt deze ontwikkeling duidelijk. Het
Achthoekkoor zingt liederen uit de tijd
van de reformatie – de zestiende en de
zeventiende eeuw – maar eveneens uit de
barok, uit de romantiek en uit de moderne tijd van uiteenlopende componisten
als Jan PietersZoon Sweelinck, Johan Sebastian Bach, Johannes Brahms, Gabriel
Fauré, Paul Hindemith en vele anderen.
Onder leiding van dirigent Jurjen Vis
geven zij aan dit gevarieerde repertoire
een eigen klank en interpretatie.
Dit jaar viert het Achthoekkoor zijn
tweede lustrum met een benefietconcert
op 11 maart ten behoeve van het stoelen-

project, een project van de diaconie van
de Keizersgrachtkerk. Op het programma
staan werken van onder andere William
Byrd, Orlando Gibbons en Thomas
Morley. Verder speelt het Artika kwartet
deze middag werken van Shostakovitsj
en Mozart. Het concert begint om 14.00
uur. De Keizersgrachtkerk bevindt zich
aan de Keizersgracht op nummer 566.
De toegang is gratis, maar een (vrijwillige) bijdrage ten bate van het stoelenproject wordt zeer op prijs gesteld.
Wilt u meer informatie over het Achthoekkoor? Dan kunt u contact opnemen
met de dirigent, Jurjen Vis, tel. (020)
4186930 of email g.n.m.vis@chello.nl Er
is tevens plaats voor (goede) tenoren en
bassen. t
IJopener maart 2007
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S P R E E K U R E N I N D E B U U RT
ADVOCATEN VAN DOORN,
BREUKELAAR EN WILLEMSEN
Gratis specialistenspreekuur:
Iedere maandag van 16.00 - 17.00 uur
Batjanstraat 5
1094 RC Amsterdam
Tel: 693 55 44

HORECA OVERLAST

Jeugdgezondheidszorg,
Palembangstraat 52.
Op afspraak.
Tel: 555 58 55

Tel: 421 45 67

MELDPUNTEN

OPBOUWWERK ZEEBURG
Wijkcentrum Indische Buurt
Obiplein 16
1019 RB Amsterdam
Geopend ma-vr van 09.00-17.00 uur
Tel: 665 78 01

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

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

BURENHULPDIENST

DYNAMO / VRAAGWIJZER

VONK

De Burenhulpdienst is bereikbaar
onder het adres en telefoonnummer
van het MOC zoals hierbovenvermeld.
Variabele openingstijden.

Dienstencentrum Zeeburg:
Ambonplein 55.
Inloopspreekuur: Maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Telefonisch spreekuur: Maandag tot
en met vrijdag van 13.00 tot 16.00
uur
Tel: 462 03 99.

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

BUURTSERVICEPUNT
Indische Buurt

GEZONDHEIDSCENTRA
DE KOEMPOELAN
Makassarstraat 151,
Spreekuren 8.00 - 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar van
8.30 - 16.00 uur.
Voor de cliënten van de jeugdgezondheidszorg van nul tot vier jaar:
Dinsdag en donderdag op afspraak.
Tel: 665 26 81.
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GG & GD

POLITIE
Wijkteam Balistraat
Bezoekadres: Balistraat 104

CHEMISCH AFVAL

Spoedeisende zaken Tel 112
(gebruikt u dit nummer uitsluitend in
noodgevallen, misbruik wordt gestraft)

Gemeentelijk Informatiepunt
Tel: 587 62 562

Niet-spoedeisende zaken: 0900 8844
Meld misdaad Anoniem: 0800 7000

Fatima Elatik,
Stadsdeel wethouder Zeeburg, PvdA
Tekst: Cordula Rooijendijk
Foto: Fred Vermorken

Wijkcentrum Havens Oost
MFC. de Balk
C. van Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam
Geopend ma-vr 10.00-15.00 uur
Tel: 435 22 98

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

Sinds november 2006 zijn 4
nieuwe wijkmeesters actief in de
Indische buurt. De wijkmeesters
zijn actief in en om de woonblokken van de Alliantie, Eigen
Haard en Ymere. Zij zijn het
aanspreekpunt voor bewoners
die iets kwijtwillen over bijv. het
trappenhuis, portiek, binnentuin
etc. De wijkmeesters zijn de oren
en ogen van de Indische buurt. U
kunt de huismeesters vinden in
et voormalige buurtservicepunt,
Sumatrastraat 63 - 65 (tussen Javastraat en Insulindeweg) Telefoon:
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur 020 4630909. Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag
van 11.00 uur tot 12.00 uur.
E-mail:
wijkmeestersIB@eigenhaard.nl
IJopener maart 2007

De favoriete plek van:

Mijn favoriete plek is het Javaplein. Na
een dag op het kantoor, binnen, met al
dat papier, al die vergaderingen, is het
heerlijk om daar weer even te zijn. Op
een terras, of gewoon op een bankje, of
staand, als het zittend te koud is. Dan
kijk ik en denk: dit zijn de mensen
van mijn stadsdeel. Een oude oma met
een karretje, een kind dat leert fietsen,
kletsende meiden. Dat vind ik leuk om
te zien.
Het plein is anders, anders dan vroeger.
Als klein meisje kwam ik er vaak, toen
mijn broer daar woonde, in de Molukkenstraat. Mijn ouders deden er regelma-

tig boodschappen, bij een goede slager en
groentezaak, in de Borneostraat. In mijn
herinnering was het er toen grauw en
grijs. Het leek wel alsof het altijd regende,
hoewel dat vast niet zo was. Mensen
liepen ineengedoken over straat, snel,
zonder elkaar aan te kijken. Ik wilde vlug
naar huis, terug naar de Rivierenbuurt.
Maar nu is het er veel vrolijker. Het is
opgeknapt. De woningen zijn knapper,
het oude Badhuis, de stenen zijn weer
schoon. Het lijkt wel alsof het er altijd
een beetje zomer is. Alsof de mensen
meer rechtop lopen ook, niet meer zo ineengedoken. Alsof ze trots zijn en denken:

dit is mijn straat. De buurt is vernieuwd,
en dat doet de mensen goed, dat zie je
gewoon.
Het Javaplein, op een bankje, een terras,
of gewoon even stil staan. Je hoort de
trams die langskomen, tringelen, regelmatig. Je luistert naar de auto’s die optrekken, na het stoplicht, ook in een ritme.
Je ziet de stromen mensen, fietsen, auto’s,
als aderen alle kanten op gaan, richting de
Eilanden of juist dieper de Indische Buurt
in. Daar zijn, luisteren naar de regelmatige geluiden, als in een ritme, als in een
hart. Het kloppend hart van Zeeburg, dat
is het Javaplein. t

IJopener maart 2007

39

Kiekstraat 80 - IJburg
E. Salomonstraat 398 - IJburg
E. Salomonstraat met
398 -kantoor
IJburg
4/5-kamerappartement (110m²)
Eénsgezinswoning
Eéngezinswoning
metca.
kantoor
Totaal
190 m². Tuin van
32 m². Bovenste etages. Groot terras.
Totaal
190m². Tuinenvan
ca. 30m²Veel licht. Ideaal voor gezin.
Totaal
4 slaapkamers
kantoor.
Totaal €4595.000,slaapkamers
k.k.. + Kantoor Vraagprijs € 319.000,- k.k.
Vraagprijs
Vraagprijs 595.000,- k.k.

www.sijtslijst.nl

Levantkade 92
Uniek! Woonschip “de Volharding”
gelegen in de Ertshaven. In 2003
compleet en luxe verbouwd.
Vraagprijs € 449.500,- k.k.

KNSM-laan 433
Prachtig appartement van 115m²
Luxe afwerking, uitzicht over het IJ
Inclusief eigen parkeerplaats
Vraagprijs € 429.000,- k.k.

Wisselstraat 30
Veemkade- Kantoorruimte
Bovenwoning op Sporenburg
Te huur, Kantoorruimtes
Vanaf ca 65m² Veel mogelijkheden. van 110m² met groot terras.
Inclusief eigen parkeerplaats.
Gelegen nabij PTA en Bimhuis.
Vraagprijs € 385.000,- k.k.
Huurprijs vanaf € 1200,- p.m.

J.F. van Hengelstraat 88
Zeer mooi woonhuis ca 125 m².
Stijlvol en unieke serre.
Groot dakterras op het zuiden!
Vraagprijs € 499.000,- k.k.

KNSM-laan 741
Maisonette aan het IJ!
Grote woonkamer van 75 m²!
Eigen parkeerplaats
Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Stokerkade 78
Supermooi appartement 95m²
Met mooi uitzicht. Groot dakterras.
Eigen garagebox!
Vraagprijs € 395.000,- k.k.

IJburglaan- Winkelruimte
Op zeer goede zichtlocatie mooie
winkelruimte ca. 175m².
Hoge plafonds. Mog. tot p.p.
Huurprijs op aanvraag

Panamalaan 248
Luxe appartement ca 110 m²
met riant balkon op het zuiden.
Eigen parkeerplaats.
Vraagprijs € 339.000,- k.k.

BINNENKORT
OPENT
ONZE NIEUWE
VESTIGING
Zwanenbloemlaan 114 - IJburg
Zeer fraaie bovenwoning met
groot dakterras op zuidwesten.
Zeer strak designappartement!
Vraagprijs € 325.000,- k.k.
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Venetiehof 224
Op bovenste etage gelegen
appartement van ca 90m².
Prachtig uitzicht en groot terras.
Vraagprijs € 349.500,- k.k.

OP
IJBURG!

Entrepothaven 67
e
Appartement op de 5 etage
met balkon. Mooi uitzicht over water.
Inclusief eigen parkeerplaats.
Vraagprijs € 309.000,- k.k.

www.thorwaldbrouwer.nl

