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Tien jaar IJburg

Wonen en werken op de Veemarkt
Op het Zeeburgereiland wordt gebouwd



Het woord VoorleesExpress maakt 
nieuwsgierig. Marijke legt met veel 
enthousiasme uit wat het inhoudt. 

‘Als je je hebt aangemeld krijg je een intakege-
sprek bij de Voorleesexpress en moet je daarna 
naar de gemeente om een bewijs van goed 
gedrag te halen. De daaraan verbonden kos-
ten worden door de VoorleesExpress vergoed. 
Als alles oké is, krijg je voor twintig weken een 
kind tussen de twee en acht jaar toegewezen. 
Dit kind heeft óf een taalachterstand óf moeite 
met lezen en komt meestal uit een gezin waar 
Nederlands niet de voertaal is. Het hoeft niet 
per se een allochtoon gezin te zijn, het kan ook 
autochtoon zijn. In principe melden de ouders 
zichzelf aan via school. Ze worden geacht tien 
euro te betalen voor deze twintig uur voor-
lezen. Dit bedrag is om ervoor te zorgen dat 
voorlezen belangrijk wordt gevonden en om 
de continuïteit te waarborgen. Het uiteinde-
lijke doel is dat de kinderen door het voorle-
zen een grotere woordenschat en plezier in het 
lezen krijgen. Bovendien wordt van de ouders 
verwacht dat zij het stokje na de twintig voor-
leesuurtjes overnemen en zelf verdergaan met 
voorlezen. Dat zal niet in alle gevallen lukken, 
maar vaststaat dat de kinderen er daadwerke-
lijk baat bij hebben.’

Voorlezen is passie
Marijke las als jong kind al graag aan andere 
kinderen voor. ‘Dus het zat er bij mij al vroeg in,’ 
is haar conclusie. Na de kleuterkweekschool – 
zoals dat vroeger heette – te hebben afgerond 
zat Marijke vier jaar in het onderwijs. Zij was 
onderdeel van de Vliegende Brigade in Leiden 

Voorlezen, het leukste wat er is

Marijke Duyvendak zocht 
naar iets leuks naast haar 
baan en nam een kijkje op 
de site van de vrijwilligers-
centrale. Ze bleef meteen 
hangen bij de oproep voor 
mensen voor de Voorlees-
Express. Van jongs af aan 
hield ze van voorlezen, 
dus besloot ze zich aan te 
 melden. 
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en hopte van de ene school naar de andere 
om met name allochtone kinderen te helpen 
met hun taalontwikkeling, onder andere door 
ze voor te lezen. Daarnaast werkte zij na de 
bibliotheekacademie als betaalde kracht tien 
jaar in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. 
Op zaterdagen en woensdagen las ze er voor. 
‘Ik ben dus eigenlijk mijn hele leven al bezig 
met voorlezen. Daarom sprak de VoorleesEx-
press mij ook zo aan. Wat leuk is, is dat je zelf 
je boeken uitzoekt. Je krijgt een bibliotheekpas 
waarmee je boeken kunt halen die aansluiten 
bij het kind. In het voorleesuur hoef je niet 
alleen voor te lezen, je kunt ook taalspelletjes 
doen, of liedjes zingen. Precies dat wat je denkt 
dat goed is.’ 

Vertrouwensband
Marijke werd door de VoorleesExpress aan 
de zesjarige Mariam gekoppeld, de jongste 
dochter in een Egyptisch gezin. Inmiddels is 
Marijke daar negen keer geweest en ze heeft 
ondertussen wel kijk op de smaak van het 
meisje. ‘Zij houdt heel erg van teksten op rijm 
en wordt graag voorgelezen uit De prinses met 
de lange haren en Prinses Annabel. Laatst werd 
naar aanleiding van een verhaal uitgebreid 
besproken wat behang was. Dat was een beetje 
moeilijk uit te leggen omdat de muren in hun 
huis geverfd waren. Maar we zijn er uiteinde-
lijk toch uitgekomen.’ 
Marijke merkt dat er inmiddels een vertrou-
wensband tussen haar en de familie van 
Mariam is ontstaan. Mariam ontvangt haar 
steeds met gejuich en tijdens het voorleesuur 
is het altijd reuze gezellig. 

Onlangs ging zij met Mariam en haar tienja-
rig zusje naar de bibliotheek op het Javaplein. 
‘Ik vond het heel bijzonder dat de vader het 
goed vond dat de meisjes met mij meegingen. 
Mariam had wel een bibliotheekpas, maar was 
al een tijd niet meer in de bibliotheek geweest. 
Dan hoop je maar dat zij ook na die twintig 
voorleesuurtjes de weg naar de bibliotheek zal 
blijven vinden.’ t

www.voorleesexpress.nl 
amsterdam@voorleesexpress.nl
tel. 305 92 76

Vrijwilligers gezocht
VoorleesExpress Amsterdam zal in 2013 
haar bereik flink vergroten: in plaats van 
120 gezinnen zullen er dit jaar 600 gezin-
nen bereikt worden. Bovendien zal de Voor-
leesExpress Amsterdam in alle stadsdelen, 
dus ook in Oost, meer actief zijn. De ont-
stane wachtlijsten van gezinnen worden 
weggewerkt. VoorleesExpress Amsterdam 
is daarom hard op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. Je hoeft niet pedagogisch te 
zijn opgeleid, maar wel graag willen voorle-
zen en van kinderen houden. Om een van 
de vrijwilligers van internet te citeren: ‘Het 
blijft natuurlijk niet bij twintig uurtjes. Je 
hebt ook tijd nodig om de boeken uit te zoe-
ken en je wordt óók verwacht op de bijeen-
komsten die voor de vrijwilligers worden 
georganiseerd. Maar... het is en blijft leuk en 
dankbaar werk.’

Marijke Duyvendak en Mariam lezen samen in het boek Mejuffrouw Muis
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therapie & coaching
voor jonge mensen

Theo komt uit een voetbalfamilie. Ze 
gingen vaak naar wedstrijden van Ajax. 
Zijn vader was slager. Na de lagere 

school ging hij naar de technische school en 
begon al snel met klusjes in huis. In 1970 liep 
hij met twee vrienden naar huis. Ze zaten op de 
Derde Technische School aan het Timorplein. 
Ze waren veertien. Ieder ging een winkel bin-
nen om werk te vinden. Theo kon direct begin-
nen bij ijzerwinkel Woortman in de Suma-
trastraat. De eerste week bestond uit het vegen 
van de winkel, maar al snel mocht hij klanten 
helpen, vloeren openbreken om gasleidingen 
te repareren, dat werk. Na de LTS haalde hij in 
1980 zijn vakdiploma – hij zat bij de beste tien – 
en twee jaar later zijn middenstandsdiploma.

Succeszaak
‘Ik heb de winkel van Woortman overgenomen 
in 1982 toen ik 26 jaar was. Ik zag wel mogelijk-

heden in die oude winkel, een echte familie BV 
van voor de oorlog. Als je binnenkwam, zag je 
alleen maar laatjes, met in elk laatje een ander 
moertje. In de detailhandel leerde ik dat je juist 
alles moest laten zien. Zoals nu, kijk maar naar 
mijn etalage. Je komt voor een moertje, maar 
je ziet ook een zaag hangen en dan neem je die 
ook mee. Voordat ik de winkel overnam, ben 
ik langs alle leveranciers gegaan. Zij wilden 
me wel krediet geven, anders had ik het nooit 
gered. Ik had ook nog wat spaargeld. Als je voor 
jezelf wilt beginnen, hangt het succes af van 
drie factoren: geluk, het moet je gegund wor-
den en je moet aardig in de markt liggen. Ook 
leverde ik niet meer op rekening aan bedrijven. 
Gelukkig was de band goed en bleven ze klant. 
Van de ene op de andere dag schreven we dub-
bele cijfers. Mijn zaak was een succes.’

Gouden tijden
‘De eerste tien jaar waren gouden tijden. Ieder-
een verdiende goed in de jaren tachtig en ver-
wees naar elkaar door. Maar met de komst van 
de Praxis verdwenen de kleine ondernemers 
langzamerhand. Er is nog geprotesteerd, maar 
het heeft niets geholpen. Er was een zoge-
naamd bestemmingsplan. Een beetje het-
zelfde als met de komst van de Albert Heijn, 
daarna zijn er ook ongeveer vijftig melk- en 
groenteboeren verdwenen. Zo rond 1996 heb 
ik de winkeliersvereniging van de Javastraat 
opgezet. Het aanbod moest beter worden, 
anders zouden we al onze klanten verliezen. 
Er waren bijvoorbeeld vier schoenwinkels. Nu 
zijn er veel groentezaken, maar daar doe je 
niet zo veel tegen. Vroeger had je een branche-
ring, wat betekende dat er niet meer dan twee 
groentewinkels mochten zijn. Maar ja, vroeger 
had je ook een middenstandsdiploma nodig!’

Klussen aan huis
‘Ik heb altijd cursussen gedaan, dus ik ben op 
de hoogte gebleven van ontwikkelingen bin-
nen het vak. Zoals workshops bij Histor over 
mengverven, of bij Metabo voor een nieuw 

stuk gereedschap. Op een gegeven moment 
kwam er iemand binnen die vroeg of ik een 
behanger kende. Toen dacht ik: dat kan ik ook. 
Zo ben ik begonnen ook bij mensen in en om 
het huis te werken. Van behang tot afvoer, lam-
pen, gasstellen, alles. De laatste tijd zie ik wel 
wat winkels verdwijnen. Maar ja, wat doe je 
ertegen als mensen via internet een bolletje 
touw willen bestellen? Binnen drie dagen is 
het binnen uit China. Dat gaat wel ten koste 
van onze eigen economie. Maar ik hoop dat ik 
hier nog tien jaar kan zitten. Dan is mijn plan 
om met de motor naar Zuid-Amerika te gaan. 
Van Argentinië via Chili naar Canada. Ik zit al 
op Spaanse les.’

Komen en gaan
Dat zaterdag een drukke dag is in de winkel 
blijkt als de IJopener in het pand is voor het 
interview. Het is een komen en gaan van klan-
ten.	 Ron	 en	Willem	 staan	 ook	 in	 de	 winkel,	
beiden al meer dan vijftien jaar. Alles wordt 
besproken met de klanten, van moertjes tot 
geldzorgen en relatieproblemen. De grap-
pen vliegen je om de oren. Bijvoorbeeld als 
er iemand komt vragen om een touw en blok: 
‘Komt je schoonmoeder langs?’ Maar ook 
iemand die een wasmachine en oven op één 
stekkerdoos heeft aangesloten. Tja, dat wordt 
natuurlijk te heet. Dan kun je het beter zus of 
zo aanpakken. Zo gaat dat, bij ijzerwinkel Theo 
van Kalken. Alles is bespreekbaar en iedereen 
is welkom.

Sumatrastraat 41

Theo van Kalken groeide op 
in de Molukkenstraat. Sinds 
1982 is hij eigenaar van 
ijzerwinkel Theo van Kalken. 
Iedere klant wordt hartelijk 
onthaald. ‘Ik ben gewoon 
een winkelier, geen huisjes-
melker. Een jongen van het 
volk. Ik hou van mensen.’

TEKST: COEN GEERTSEMA     FOTO: FRED VERMORKEN

V.l.n.r. Willem, klant Peter en Ron. Rechts Theo van Kalken: ‘Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.’

‘Als je voor jezelf wilt beginnen, 
hangt het succes af van drie 
factoren: geluk, het moet je 
gegund worden en je moet 
aardig in de markt liggen’
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I In 2003 zochten drie kunstgezelschap-
pen een onderkomen in Amsterdam. Zij 
sloten een creatief pact en streken neer 

in een pand aan het Zeeburgerpad. Sindsdien 
biedt P/////AKT een platform voor moderne, 
beeldende kunst. ‘Vooral jonge, beginnende 
kunstenaars hebben hier een podium om hun 
kunsten te laten zien’, lichten Nienke Vijlbrief 
en	 Rob	 van	 de	Werdt	 toe.	 De	 kunsthistorica	
en de beeldend kunstenaar vormen samen de 
artistieke directie.

Elk jaar een programma
Kan elke beginnende kunstenaar hier zijn werk 
tentoonstellen?	‘Nee’,	zegt	Rob,	‘zo	is	het	nu	ook	
weer niet. We organiseren elk jaar een beperkt 
aantal exposities die in een bepaald thema 
passen. Voor 2013 is de rode draad het citeren 
uit het modernisme’, klinkt het in kunstenaars-
taal. ‘Wij hebben zelf een passend aanbod 
gezocht en gaan werk laten zien van kunste-
naars uit Oostenrijk, Frankrijk en Nederland’, 
vult Nienke aan. Niettemin zijn de beide direc-
tieleden altijd op zoek naar nieuw talent.

Ook zijn ze op zoek naar nieuwe sponsors. 
P/////AKT wordt financieel ondersteund door 
onder meer het Stadsdeel Oost en het Amster-
dams Fonds voor de Kunst. Voor de toekomst 
heeft het Amsterdamse Kunstenplan een posi-
tief advies afgegeven. ‘Daarnaast zijn we ook 
bezig met het opzetten van een netwerk van 
ambassadeurs’,	zegt	Rob.	‘Kleine	sponsors	die	
de beeldende kunst een warm hart toedragen 
en het maatschappelijk belang ervan zien.’

Potloodstompjes te koop
Op het moment dat het gesprek met de directie 
plaatsvond, was er een creatie van Sybren de 
Boer te bewonderen. Sybren had de beschik-
bare ruimte optimaal benut door een com-
positie te maken die zich in drie dimensies 
uitstrekte, opgebouwd uit een veelheid aan 
materialen en kleuren. Een rondje eromheen 

liet steeds weer nieuwe details zien. Een paal 
bleek te rusten op niet meer dan een omge-
keerd glas, spits geslepen potloodstompjes in 
de kleuren van de regenboog leken wel mar-
cherende soldaatjes.

Tot en met 23 december is er een expositie te 
zien van de Engelse kunstenaar Dan Walvin. 
P/////AKT werkt voor deze expositie samen 
met het Filmhuis Den Haag.

Gevestigde namen
Op de vraag of het kunstwerk van Sybren de 
Boer te koop is, luidt het antwoord: ‘In principe 
is al het werk dat hier geëxposeerd wordt te 
koop. Maar in de praktijk hoopt de kunstenaar 
vooral op te vallen bij een bezoekende galerie-
houder of conservator van een museum. Wel-
licht dat die dan later werk van de kunstenaar 
in kwestie aankoopt.’

Zo zijn er diverse kunstenaars die in het ver-
leden bij P////AKT geëxposeerd hebben die 
inmiddels hun naam hebben gevestigd. Zoek 
op internet maar eens naar David Jablorowski 
en Femmy Otten. Hun werk had je gewoon aan 
het Zeeburgerpad kunnen bewonderen, gratis 
en voor niks.

Naast expositieruimte voor beeldend kunste-
naars biedt P/////AKT ook een onderkomen 
aan een tiental andere creatievelingen. Schrij-
vers, grafisch ontwerpers, componisten, the-
ater- en filmmakers: het borrelt van de inspi-
ratie op wat verder vooral een industrieterrein 
is. Deze veelheid aan artistieke uitingen vor-
men de achtergrond van de vijf streepjes in de 
naam P/////AKT.

Kunst voor ontbijt
De mensen van P/////AKT organiseren meer 
dan alleen exposities. In samenwerking met 
andere culturele instellingen verzorgen zij in 
het voorjaar van 2013 opnieuw Art for Break-
fast. Net als op 7 oktober van dit jaar kun je dan 
lichaam en geest voeden met een bezoek aan 
zeven exposities, op zeven locaties in de buurt, 
waarbij je zeven verschillende hapjes krijgt 
aangeboden. Het evenement duurt van 11 tot 
18 uur. Dat is dus niet alleen kunst voor ontbijt, 
maar ook voor lunch en borrel. Goede kans dat 
je dan op plekken komt waar je geen kunst ver-
wacht had. Zoals aan het Zeeburgerp/////ad. t

P/////AKT, Zeeburgerpad 53, tel.: 468 83 95
www.pakt.nu , open: do t/m zo, 14-18uur

De streepjes in P/////AKT

Een romantische naam is het niet, het Lozingskanaal. En aan het Zeeburgerpad dat 
erlangs loopt, staan bedrijfspanden die niet allemaal tot een bezoek uitnodigen. Toch 
groeit er op nummer 53 naast een braakliggend stuk grond een cultureel bloempje.
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Alles bespreekbaar, iedereen welkom

Het borrelt van de inspiratie 
op wat verder vooral een 

industrieterrein is



Rutte en Samsom hebben mijn vorige 
column over uitruilen in Zeeburg gele-
zen, want een brug uit ons stadsdeel 

is het symbool voor het kabinetsbeleid! De 
nieuwe Uyllanderbrug over het Amsterdam-
Rijnkanaal prijkt op de cover van het regeer-
akkoord. 

De brug ziet er van afstand stoer, modern 
en gelikt uit, net zoals de minister van Defen-
sie Hennis in haar mantelpakje op het bor-
des. Als je dichtbij de brug staat, zie je dat er 
grote gaten in zitten, dat hij nog niet af is en 
dat je dus niet aan de overkant komt, kortom: 
geen stap verder! Het lijkt het regeerakkoord 
wel! Vanwege de symboliek is de brug nu de 
belangrijkste plek in het land. Tijd om pools-
hoogte te nemen. Zijn er nog meer overeen-
komsten met het regeerakkoord?

Na een schier oneindige wandeling door 
een lege woestenij waarin ik niemand tegen-
kwam – IJburg is nog lang niet klaar en zal dat 
vanwege de bezuinigingen ook nooit komen – 
zag ik eindelijk de contouren van de brug. Op 
het gigantische bouwterrein miste ik de weg 
naar de brug. De brug is onbereikbaar, net 
zoals het regeerakkoord waarin een mooie 
toekomst voor grote groepen in de samenle-
ving onbereikbaar is. 

Er is wel een trap richting de werkzaamhe-
den. Maar welke? Er gebeurt niets. Iedereen 
heeft pauze. Ook in het regeerakkoord is werk 
nou niet bepaald een speerpunt. Ik moet me 

melden bij de uitvoerder. Ik volg de beweg-
wijzering en kom aan het eind van het terrein 
uit. De uitvoerder verwijst me weer helemaal 
terug naar de keet aan het begin van het ter-
rein. Dit kastje-naar-de-muur herken ik: ook 
de regering moest na haar zotte plannen over 
de zorgpremie haar huiswerk overdoen. 

In die keet belde de dienstdoende ingeni-
eur iemand die mij misschien kon helpen. 
Ondertussen zag ik dat de brug in vaktaal 
Brug 2007 heet. Inderdaad, het lijkt of het 
regeerakkoord ook jaren teruggaat, we gaan 
er allemaal op achteruit. 

Ik kreeg iemand aan de lijn die uitlegde dat 
als ik wilde kijken ik contact op moest nemen 
met een mevrouw van Communicatie. Maar 
eh... hoezo dan? Regels zijn regels, werd 
gezegd. Maar eh... in het regeerakkoord wil-
len ze toch van de ambtenarij af? 

Als ik wilde kijken, moest ik ook een helm 
op. Maar eh... ze hebben pauze. Bent u bang 
dat er een deksel van een broodtrommel-
tje op mijn hoofd valt? Ik wist genoeg: deze 
brug is het perfecte symbool voor het regeer-
akkoord! 

Het zou wijs zijn als bij het volgende kabinet 
van welke kleur dan ook de Verbindingsdam 
als symbool wordt genomen. Die is al klaar, 
duidelijk, behapbaar en vooral: hij verbindt 
werkelijk. De enige voorwaarde is dat er dan 
beleid moet worden gemaakt dat óók duide-
lijk, behapbaar en verbindend is!

Brug 2007

TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI
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Alsjeblieft,

een euro!

Voor maar 1 euro doe je mee
met onze Euro-kunstworkshops
in het Karel Appelhuis.
En met deze bon is het gratis!

www.kabg.nl
Karel Appelhuis Begane Grond
Dapperstraat 7 | 1093 BK Amsterdam | info@kabg.nl 

Hier is ’t

Je moet je vooraf wel even aanmelden via:

Elke eerste maandag van de maand 
van 15.30 - 17.00 uur 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

S ierlijk en indrukwekkend glijden ze door 
het water. Met hun sterke nekken hen-
gelen ze naar lekkere hapjes, de koppen 

diep onder water en het kontje soms omhoog. 
‘Het zijn vrijwel allemaal knobbelzwanen’, 
vertelt	 Rob	 Baars,	 lid	 van	 de	Vogelwerkgroep	
Amsterdam. ‘Zo nu en dan dobbert er ook een 
kleine zwaan rond, dat is een andere soort, 
en vanaf de dijk naar Muiden heb ik zelfs een 
zwarte zwaan gezien.’ Die laatste is vermoe-
delijk ontsnapt uit een waterwildcollectie van 
een particulier. Veel van de eendvogels zijn 
afkomstig uit Oost-Europa, waar het strenger 
wintert dan bij ons. De overige zijn Neder-
landse puberknobbelzwanen en voormalige 
stelletjes waarvan het broedsel is mislukt.

Koppelstation
‘Ze treffen hier een gedekte dis aan, daar heb-
ben ze een goede neus voor’, zegt Baars. In de 
ondiepe, heldere wateren bevinden zich uit-
gestrekte velden van fonteinkruiden. Dat is 
smullen geblazen, ook voor de grote aantallen 
meerkoetjes die er rondzwemmen. Maar er is 
nog meer te halen. Veel puberknobbelzwanen 
zijn geslachtsrijp. Ze vertoeven in een ideale 
vijver om een partner tegen te komen. Ook de 
dieren die zonder nageslacht zijn gebleven, 
zijn in voor nieuwe ontmoetingen. ‘Noem het 
maar gerust een koppelstation’, lacht Henk 
Koffijberg van de Zwanenwerkgroep Flevo-
land. Veilig voelen de vogels zich er ook. Dat is 
vooral belangrijk omdat ze in deze tijd van het 
jaar in de rui komen waardoor ze zes weken 
niet kunnen vliegen. Met het oog daarop kun 
je je afvragen of de knobbelzwaan destijds 
wel zo’n goede mascotte was voor de blauwe 
luchtvaartmaatschappij.

Respect
Strooien met brood maakt het verschil tussen 
stadszwanen en plattelandszwanen meteen 
duidelijk. De eerste komen er direct op af, die 
zijn gewend aan mensen. ‘De wilde worden als 
ze hier langer zijn vaak ook wel tammer’, ver-
telt Koffijberg. ‘Zeker als er ijs komt, eten ze na 
een dag of twee geheid mee.’ 

Koffijberg beschouwt zwanen niet als agres-

IJmeer, Zwanenmeer
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

FOTO’S: FRANKA SLOTHOUBER (L) & ROB BAARS (R)

Witte zwanen, zwarte zwanen. Je hoeft er niet voor naar Engeland 
te varen. In de wateren rond IJburg zijn de elegante vogels nu volop 
te vinden. Twintig, dertig, soms wel vijftig exemplaren tel je zomaar.

sief, wel als defensief. ‘Ze beschermen hun 
jongen’, zegt hij, ook al geeft hij toe dat een 
enkeling zeer heetgebakerd is. Ze kunnen 
flinke klappen uitdelen met hun vleugels. In 
hun poten zit nog meer kracht. ‘Je mag wel een 
beetje respect voor ze hebben’, grinnikt Baars. 
Dat een zwaan een mens kan doodslaan is een 
verzinsel. Een gebroken rib kan deze eend-
vogel je wel bezorgen. Koffijberg weet er alles 
van. Samen met Ton Eggenhuizen ringt hij alle 
zwanen in de regio Almere. Eén zwaan pikte 
dat niet zonder slag of stoot. Maar dankzij het 
ringen, ontdekten deze vogelaars dat de eeu-
wige trouw van zwanenpartners een fabeltje is, 
net als de spreekwoordelijke zwanenzang. 

Flapvoeten
‘Het zwanenleven heeft soms veel weg van 
GTST’, zegt Koffijberg. In één maand tijd zag 
hij een vrouwtje met vier verschillende man-
netjes. Met de vijfde kwam het tot een nest. Het 
is onduidelijk op grond waarvan het vrouwtje 
haar keuze bepaalt. En wenen om de dood van 
hun partner? Binnen één of twee weken stap-
pen ze met een ander door het gras, log heen 
en weer zwaaiend met hun dikke waggelstaar-
ten bij iedere stap van hun grote flapvoeten. 

Is de kleur van die platstampers zwartgrijs 
dan betreft het een gewone knobbelzwaan, die 
ooit ter wereld kwam als een lelijk eendje zoals 
we dat kennen uit het bekende sprookje van 
Andersen. Het jong is aanvankelijk grijs, wordt 
vervolgens bruin en pas in het tweede jaar wit. 
Deze soort zwemt van oudsher in Nederlandse 
vijvers en grachten rond. De exemplaren met 
de vleesroze poten hebben hun verleden in 
Polen liggen, waar ze voor het dons werden 
gekweekt. De pulletjes van deze knobbelzwa-
nensoort zijn dus al wit als ze uit het ei kruipen. 
De Poolse soort is hierheen gehaald omdat de 
Nederlandse dames ook wel een witte veer op 
hun hoedje wilden. 

Beide kleurvormen zijn inmiddels met elkaar 
vermengd, daarom kun je ze in één nest aan-
treffen. Zodra die grijze en witte donzige zwa-
nenbolletjes de leeftijd hebben bereikt waarop 
ze beginnen te puberen en hun ouders de len-
tekriebels krijgen, worden ze, als ze niet op 

eigen initiatief het veld ruimen, hardvleugelig 
weggemept door pa en moe. De jongen begrij-
pen daar niets van en keren soms wel vijf keer 
terug. Met elke keer een nieuw pak rammel tot 
gevolg.

Zwanenbloemlaan
Gemiddeld genomen legt een knobbelzwanen-
vrouwtje acht eieren in een nest dat gebouwd 
is van riet en soms wel een meter hoog is. In 
de stad zijn zwanennesten dikwijls met plas-
tic, flesjes en blikjes versierd. Het legsel wordt 
vijf weken bebroed, meestal door haar. In het 
begin van de broedtijd zijn de zwaneneieren 
nog mat en grijsgroen, maar na een paar weken 
worden ze glanzend en bruinig. Het mannetje 
is doorgaans in de buurt en alert. ‘Vooral het 
heerschap met ringnummer AP66, geboren in 
2007 in Almere, is nogal fanatiek’, vertelt Baars. 
Passerende boten en surfers zit hij achterna. 
Samen met de drie jaar oudere 760X uit Haar-
lemmerliede vormt hij sinds 2011 ‘Het Zwa-
nenpaar van de Zwanenbloemlaan’. In 2010 
had zij nog samen met een andere man een 
nest aan de Nico Jessekade. Haar laatste nest 
bracht vier jongen voort waarvan er één groot 
is geworden.

Urn
Koffijberg: ‘In hun eerste levensweken sneu-
velen de meeste zwaantjes. Sommige komen 
te zwak uit het ei, andere worden getroffen 
door ziektes of verorberd door een volwassen 
snoek.’ Een zwaan kan een leeftijd van veertig 
jaar bereiken, maar meestal worden ze zo’n 
jaar of tien. In die tijd kunnen er innige banden 
ontstaan met mensen, waarbij ze makkelijk uit 
de hand eten. 

Voor ‘Het Zwanenvrouwtje uit Almere’ was 
het overlijden van een van haar lievelingen zo 
erg dat ze hem heeft laten cremeren en de as nu 
in een urn bewaart. Helaas zijn er ook zwanen-
beulen. Dat kunnen zelfs kinderen zijn die er 
met stokken en stenen naar gooien. Gewonde 
en zieke zwanen worden in het Vogelasiel 
Naarden behandeld. 

Koffijberg herinnert zich een mannetje dat 
een vishaak in de slokdarm had gekregen. Zijn 
vrouwtje werd tijdens zijn opname al snel met 
een	nieuw	mannetje	 gesignaleerd.	Reden	om	
het oude mannetje na zijn herstel terug te zet-
ten op een grote plas enkele kilometers ver-

derop. Maar zwanen hebben een postduiven-
instinct. Hij keerde terug op zijn oude honk en 
heeft zijn rivaal eruit gemept.

Grandeur
Veel vaker dan om te meppen worden de vleu-
gels gebruikt om te vliegen. De vleugels en ook 
de poten zijn vooral zo sterk omdat zwanen 
erg zwaar zijn, twaalf tot vijftien kilo. Om in de 
lucht te komen moeten ze rennend een aan-
loop nemen en pas als ze voldoende snelheid 
hebben ontwikkeld krijgen ze, evenals vlieg-
tuigen, voldoende lift onder de vleugels om 
op te kunnen stijgen. Met gestrekte halzen die 
als pijlen naar voren wijzen, en met krachtige 
vleugelslagen waarmee zij een soort fluittoon 
produceren, doorkruisen ze het luchtruim. 
Door hun grote gewicht kunnen de vogels 
niet	langzaam	vliegen.	Reden	waarom	ze	hun	
krachtige poten gebruiken als een landings-
gestel dat ze, evenals vliegtuigen, voortijdig 
uitgooien om vervolgens de remming in te 
zetten. Waterskiënd, dat wel. Waarna ze met 
sierlijk gebogen halzen en opgeheven vleu-
gelveren charmant verder zwemmen. Al met 
al begrijpelijk dat de KLM zich destijds graag 
met zo veel grandeur verbond, toch? t

ADVERTENTIE
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1968Het was de tijd van de 
woningnood. Jan en 
Marthy Frederiks, net 

getrouwd, mochten in een stacaravan op het 
terrein van de Veemarkt wonen, omdat Jan de 
benzinepomp van zijn vader die op het ter-
rein stond had overgenomen. Op maandag-
morgen, de dag dat het veemarkt was en het 
een drukte van jewelste was, stonden ze om 
vier uur op. De dag daarvoor was al het vee 
gebracht – koeien, schapen en varkens, zowel 
voor de slacht als voor de verkoop – en in hok-
ken geplaatst.

Als de boeren een beest hadden verkocht of 
gekocht, werd er een borreltje gedronken, al 
was dat om zes uur ’s ochtends. Dat gebeurde 
in	de	boerenkantine	waar	nu	Radar	gevestigd	
is. Dat gebouw was alleen op maandag open, 
want de kantine voor het personeel van het 
abattoir bevond zich ergens anders op het ter-
rein.

Vroeg opstaan deden ook de mannen die in 
het koelhuis werkten. Omdat het binnenin 
twintig graden onder nul was, dronken ze eerst 

De Veemarkt

De leukste tijd van hun leven
Het was de leukste tijd van hun leven, de tijd dat het 
abattoir nog volop in bedrijf was. Ze kunnen er nog 
steeds smakelijk over vertellen: Jan en Marthy Frederiks.

TEKST: TINEKE KALK

 FOTO’S: FRED VERMORKEN (foto middenboven) EN MARTHY FREDERIKS (kleurenfoto’s onder)

een borrel om warm te worden. 
Marthy: ‘De koeien liepen voor ons huis langs. 

Onze zoon hielp de mannen met het wegbren-
gen van de koeien. Tegenover ons stonden de 
paardenstallen. Af en toe mocht hij paard rij-
den. Gekke dingen maakte je ook mee met die 
dieren. Zoals die keer dat er een oude koe was 
losgebroken. Haar poten deden het nog prima, 
want ze liep helemaal naar de Javastraat. Daar 
struinde ze pardoes de hoedenwinkel van twee 
oude dames binnen. Gelukkig was er in de win-
kel een hangende trap die gebruikt werd om bij 
de bovenste hoeden te komen. Daar hingen de 
twee dames als trapezewerkers aan.’

Vrijbankvlees
In die tijd was de sfeer op de Veemarkt gemoe-
delijk. Er werd ook erg veel verdiend. Zelfs de 
meisjes van Schenk, die de darmen moesten 

uitspoelen zodat ze gebruikt konden worden 
voor de worsten, verdienden 500 gulden per 
week. Andere vleesverwerkingindustrieën die 
op het terrein stonden, waren Kips van de 
leverworsten en Urban, die onder andere de 
heerlijkste ossenworst maakte. 
En dan had je natuurlijk vrijbankvlees: vlees 
van noodslachtingen. Op de dagen dat het ver-
kocht werd, zat een groep ‘ouden van dagen’ al 
vanaf vier uur ’s morgens te kaarten, zodat ze 

In 1890 maakte de amateurfotograaf Jacob Olie deze 
foto. Hij bevond zich op het terrein van de Veemarkt 

en stond met zijn rug naar het Restauratiegebouw 
dat daar nog steeds staat op nummers 83-95. 

De gebouwen links en rechts op de afbeelding, 
evenals het hek ertussen, staan er ook nog, bijna 
onveranderd. Maar daarmee houdt het op want 

zowel voor als achter het hek veranderde bijna alles.

1885 Toen Jacob Olie de foto 
maakte, heette het gebied 
waar de Veemarkt zich 

bevindt	 de	 Rietlanden,	 buitendijks	 land	 dat	
met riet begroeid was geraakt en dat in gebruik 
was genomen vanaf de 17e eeuw. Het was boe-
renland, er stonden boerderijen en polder-
huisjes die bewoond werden door de arbeiders 
die in dat gebied werkten. Een paar zien we 
nog op de foto, net buiten de poort. 

De Veemarkt werd gebouwd tussen 1885 en 
1887. Het Stadsbestuur had besloten dat er 
een eind moest komen aan de onhygiënische 
toestanden in de stad rond de slachterijen 
van de slagers en de plekken waar binnen de 
stad het vee werd verhandeld. Op een terrein 
net	 buiten	 de	 vestinggracht,	 de	 Rietlanden,	
moesten een abattoir en een veemarkt komen, 
langs de Nieuwe Vaart. De houtzaagmolens die 
daar stonden moesten worden afgebroken en 
de houthavens waaromheen ze lagen worden 
gedempt. 

Dat lukte pas na jarenlang hardnekkig ver-
zet van de molenbazen. De terreinen werden 

bouwrijp gemaakt en aan de lange kant werd 
een weg, de Cruquiusweg, en een spoorweg 
aangelegd met een verhoogd losperron om 
het vee aan te kunnen voeren. Dat perron met 
het bijbehorende administratiehuisje is er nog 
steeds, nu beplant met lei-platanen. Van de 
veewagens die we op de foto door het hek heen 
kunnen zien, is er nog één onderstel bewaard 
dat er op de resten van de rails staat. Het grote 
gebouw op de achtergrond is het administra-
tiegebouw van de Spoorwegen. 
Rond	1875	had	men	een	havenrak	gegraven	
in	de	Rietlanden,	de	Spoorweghaven	genaamd	
en rails gelegd langs het IJ. Er werden kades 
gemaakt en de eerste havenloodsen versche-
nen, evenals het administratiegebouw. Het 
stond aan die Spoorweghaven en is intussen 
allang verdwenen. 

De slagers in de stad hadden aanvankelijk nog 
een paar maanden de tijd gekregen om te wen-
nen aan de nieuwe situatie maar daarna waren 
ze aangewezen op de nieuwe voorziening. 
Het werd er een drukte van belang, er werkten 
honderden mensen. De boeren en handela-
ren voerden het vee vroeg in de morgen aan, 
meestal per trein. Er waren gescheiden stal-
len voor koeien, kalveren, varkens en schapen. 
Voor ziek vee was er een quarantaine ruimte. Er 

TEKST: GUUS DE MOL   FOTO: JACOB OLIE

was een restaurant bij het zogenaamde afre-
keningslokaal en er waren woningen voor de 
marktmeester en de stalknechten, gebouwd in 
de chaletstijl die op dat moment populair was. 
En dan waren er natuurlijk de slachthuizen 
met een darmenwasserij waar de ingewanden 
werden schoongewassen om bij de worstbe-
reiding te worden gebruikt. Voor de rijtuigen 
en de paarden was er een remise, de koetsiers 
en karrenvoerders konden terecht in een kof-
fiehuis. Tenslotte werd er ook nog een kleine 
politiepost ingericht net buiten de poort.

Dit hele complex bleef meer dan 75 jaar vol 
in bedrijf, met uitzondering van de oorlogs-
jaren. Maar na de oorlog verloor de Veemarkt 
langzamerhand haar functie: het vee werd 
steeds meer in diepvriestoestand aangevoerd 
en elders verwerkt, er werkten steeds minder 
mensen. In 1975 werden de activiteiten hele-
maal beëindigd. 

Het terrein werd aanvankelijk in gebruik 
genomen door circus- en kermislui, die er de 
winter doorbrachten. Die ruimden uiteindelijk 
het veld rond 1980 toen het terrein werd omge-
vormd tot het bedrijventerrein dat het nu nog 
is. Buiten de poort, op de plek van de polder-
huisjes op de foto van Jacob Olie, werden vanaf 
eind jaren tachtig woningen gebouwd. Zij vor-
men samen het zogeheten Project Entrepot 
West en ze vullen nu de gehele achtergrond 
tussen die twee onveranderde poortgebou-
wen. t

als eersten in de rij konden staan. 

Wonen tussen tijgers en apen
In 1973 kwam er een benedenwoning vrij op 
het terrein, die zo verwaarloosd was dat Jan 
hem grondig moest verbouwen. In die tijd 
was al duidelijk dat het abattoir een aflopende 
zaak was. Het terrein verloederde. Ook vroeger 
hadden er het hele jaar door kermisklanten 
gestaan in caravans. In de winter kwamen daar 

nog eens circusgasten bij. Dat de verdiensten 
in het circus erg terugliepen, merkte de familie 
Frederiks aan de tijgers die hongerig rondlie-
pen in hun gammele hokken. Je zag hun kale 
botten. De apen liepen gewoon los. Marthy 
voerde ze elke dag wortels. Later kwamen er 
ook zigeuners wonen. 

Omdat de reinigingsdienst niet meer kwam, 
stapelde het vuil zich binnen de kortste keren 
op. ‘Kind, het lijkt wel of je in de sloppen 
woont’, zei Marthy’s moeder toen ze op bezoek 
kwam. 

Na het vertrek van het abattoir bivakkeerde 
de bereden politie elk jaar een aantal weken 
op stretchers op de bovenste verdieping van 

75 jaar in bedrijf

de boerenkantine. De veemarkt was destijds 
het terrein waar ze hun paarden trainden om 
bestand te zijn tegen herrie en opstootjes. Jan: 
‘Wij moesten dan leuzen schreeuwen, met 
ratels een hels lawaai maken en we mochten 
zelfs bommetjes gooien.’

Hoe ze de veranderingen vinden die het 
sfeervolle terrein heeft ondergaan? Jan: ‘Goeie-
koop ajemoedig, op zijn Amsterdams.’ Geluk-
kig geldt dat niet voor hun woning die inmid-
dels grondig gerenoveerd is. Zij gaan hier nooit 
meer weg. t

De Veemarkt annu nu. In 
het gebouw dat centraal op 
de Veemarkt staat, dron-
ken de veehandelaren een 
neutje na een geslaagde 
aan- of verkoop. Ook als 
die ’s morgens om 6 uur 
beklonken werd. 
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In de druilerige regen staan twee mannen 
en enkele kinderen. Leen Pauwels, secre-
taris van Hou Diemerpark Groen (HDG), 

heeft	 hen	 de	 deur	 gewezen.	 Mathijs	 Resink,	
een van de initiatiefnemers van IJburg Gast-
vrij/Diemerpark voor Iedereen, begrijpt er 
niets van: ‘HDG kondigt openlijk aan dat er 
een ledenvergadering is. Dan staat het ieder-
een toch vrij om voorafgaand aan de vergade-
ring aan te bellen en te vragen waarom hij niet 
welkom is? Het is toch niet chique dat je kinde-
ren als donateur weigert omdat de mening van 
de ouders je niet aanstaat? Wij willen samen 
met HDG, in alle openheid, de schouders zet-
ten onder het vinden van een oplossing.’ 

Ecotalibanpolitiek
Kees Lakerveld, voorzitter van HDG, atten-
deert op enkele passages op het internet. Ene 
Edje schrijft op het discussieforum Welkom 
op IJburg, de website voor en door IJburgers: 
‘Ik voorzie een aankomende bestuurscrisis 
bij HDG door een coup van nieuwe leden die 
zich nog moeten aanmelden.’ En in de weblog 
Bijtend	is	onder	de	titel	Revolutie	binnen	Hou	
Diemerpark Groen een oproep te lezen aan 
‘het groeiende aantal IJburgers dat het hele-
maal gehad heeft met de Ecotalibanpolitiek’ 
om lid te worden van HDG ‘waarna per direct 
om een Algemene Ledenvergadering zal wor-

Giftig conflict 
in Diemerpark

DOOR: LIENEKE KOORNSTRA     FOTO: KEES HOOGEVEEN

Over de toekomst van de inmiddels rijk 
begroeide daktuin waaronder de grootste 
gifbelt van Nederland ligt, laait een steeds 
giftiger conflict op. Hou Diemerpark Groen 
is faliekant tegen de komst van parkeer-
plaatsen in het IJburgse stadspark. Aan de 
andere kant staat IJburg Gastvrij/Diemer-
park voor Iedereen, dat het park voor alle 
gebruikers en bezoekers toegankelijk wil 
maken, onder meer door een goede par-
keervoorziening in of nabij het park.

den verzocht waarbij het huidige bestuur uit 
de functie zal worden ontheven. Daarna zal 
de vereniging waarschijnlijk op korte termijn 
worden opgeheven.’ Lakerveld: ‘Voor het 
bestuur van HDG reden genoeg om personen 
van wie bekend is dat zij in hun opvattingen 
lijnrecht tegenover de doelstelling van HDG 
staan, als lid en donateur te weren.’ 

Zwakke imitatie 
Gefilmd is er die bewuste avond ook. Waarom? 
Resink:	 ‘Om	 te	 registreren	 wat	 er	 gebeurt	 en	
wat de toelichting is waarom de deur voor ons 
gesloten blijft. In principe gebeurt er niets met 
dat filmpje. Maar als mensen gaan roepen dat 
wij hen hebben lastiggevallen, hebben wij het 
bewijs dat dit een pertinente leugen is.’ Hij 
vertelt dat een van de leden van HDG naar de 
camera heeft geslagen. 

Volgens Lakerveld, die de actie met de camera 
als	een	zwakke	imitatie	van	Rutger	Castricum	
beschouwt, heeft het betreffende lid de camera 
proberen weg te duwen en liep hij vervolgens 
een klap op. Over dat er daarna is geduwd en 
getrokken, zijn alle partijen het eens.

Misleidend
Resink	 vraagt	 zich	 af	 namens	 wie	 Lakerveld	
spreekt: ‘Wat is de ‘vereniging’ HDG eigen-
lijk meer dan een juridische schaamlap voor 

de drie oprichters? Ze hullen zich in nevelen 
aangaande het ledenaantal. Dat lijkt eerder op 
een kruistocht van drie individuen.’ Lakerveld: 
‘Hoeveel leden we hebben? Doet dat ertoe? De 
PVV heeft maar één lid, toch wordt hun doel-
stelling ondersteund. Onze petitie is inmiddels 
door ruim 1200 mensen ondertekend, dus ons 
draagvlak is duidelijk aanwezig.’ 

Opnieuw verwijst hij naar een post op het 
discussieforum.	Resink	quote	daar	het	bericht	
van HDG, waarin Lakerveld een poging doet 
meer ondertekenaars te werven voor de petitie 
tegen autoverkeer in het Diemerpark. De oor-
spronkelijk geplaatste link is echter in de quote 
vervangen door een link naar de petitie Parke-
ren bij sportpark IJburg. 
In	 zijn	 posts	 noemt	 Resink	 het	 bericht	 van	

Lakerveld misleidend: ‘HDG doet net alsof 
de petitie over parkeren in Diemerpark gaat. 
Absoluut niet waar!’ Lakerveld vindt dat ‘het 
allemaal zo persoonlijk wordt gebracht’. Ene 
TopperHarley schrijft bijvoorbeeld op het 
internet: ‘Na de beelden deze week van Man-
hattan zal een verwoestende vloedgolf die alle 
auto’s van IJburg afspoelt wel DE nieuwe natte 
droom van ons DPG-konijn zijn...’
‘Ik	ken	Lakerveld	niet’,	zegt	Resink.	‘Maar	zijn	

standpunt vind ik rigide. Als het al door meer 
mensen wordt gedragen, wil ik graag weten of 
de door het bestuur ingezette koers de enige is, 
of dat het mogelijk is twee werelden te vereni-
gen.’ Er is een uitnodiging verstuurd naar het 
bestuur van HDG om samen rond de tafel te 
gaan zitten. 

Oplossing
Naar verwachting zal de stadsdeelraad van 
Amsterdam Oost in januari een besluit nemen 
over een voorlopige oplossing waar bezoekers 
van de sportvelden kunnen parkeren: in de 
parkeergarage bij het IJburgse winkelcentrum, 
ergens in de buurt van de Nesciobrug of toch 
in het Diemerpark. In 2013 zal de stadsdeel-
raad het bestemmingsplan IJburg 1e fase vast-
stellen. De gekozen voorlopige oplossing kan 
dan de definitieve oplossing blijken te zijn.  t

ADVERTENTIES

Wie echt luistert, ontdekt meer!

www.sensoor.nl/amsterdam

Test jezelf op: 
www.luistereniseenbelevenis.nl 

en meld je aan  
als vrijwilliger bij Sensoor

Chat- en telefonische hulpdienst

De IJopener zoekt een

Vrijwilliger acquisitie 
(m/v)

De IJopener verschijnt vijf keer per jaar in een 
oplage van 23.000 exemplaren. De krant wordt 

huis-aan-huis verspreid in de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied en IJburg. 
De redactie bestaat uit vrijwilligers. Onze buurtkrant ziet er professioneel uit, wordt goed gelezen 
en zeer gewaardeerd door buurtbewoners.
De IJopener krijgt een gering bedrag aan subsidie, voor het overige zijn we afhankelijk van 
advertentie-inkomsten. We hebben een vast bestand van trouwe adverteerders met een 
jaarcontract. Ook zijn er adverteerders die per editie beslissen of ze adverteren. 
Om de acquisitie actiever aan te pakken, zijn we op zoek naar jou!

w w w . l i c h t e n m e u b e l s . n l 

licht  &
meubels

J a v a s t r a a t  1 1 3  / 1 1 5
1 0 9 4  H D A m s te r d a m
T e l:  0 2 0 -3 3 4 2 7 3 5
M o b: 0 6 -1 5 0 5 6 0 6 5
Mail: info@lichtenmeubels.nl

Elke zondag geopend
         Zo : 12 - 17 uur
     Ma:     gesloten
     Di  : 13 - 20 uur
     Wo: 13 - 20 uur
     Do : 13 - 20 uur
     Vr  : 13 - 20 uur
     Za : 12 - 18 uur

www.kabg.nl
Karel Appelhuis Begane Grond
Dapperstraat 7 | 1093 BK Amsterdam | info@kabg.nl 
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Maak je eigen kunst in 
het Karel Appelhuis

Het Karel Appelhuis is een bruisend centrum op 
het gebied van kunst. Kunst staat bij ons voorop. 
In KABG, ons atelier op de begane grond, ga je zelf 
aan het werk in inspirerende workshops en lessen.
Het hele jaar door zijn er activiteiten voor kinderen, 
jongeren, scholen, volwassenen en senioren.
In de vakanties zijn er themaworkshops.

Kijk voor meer informatie op:

Voor een soepel lichaam 
en innerlijke kracht

bel voor proefles
06 - 25 47 16 15

• Maandag t/m zaterdag elke dag lessen
• Gecertifi ceerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen

W W W. Y O G A B E R . N L
uitgebreid rooster, zie site

KNSM-laan 303

ADVERTENTIES

 

 

Wat vragen we?
•	 Affiniteit	met	acquisitie
•	 Actief	benaderen	van	potentiële	nieuwe	

adverteerders (ca. 4 dagdelen per editie)
•	 Per	editie	minimaal	één	redactie

vergadering bijwonen (dinsdagavond)

Wat bieden we?
•	 Veel	ruimte	voor	eigen	inbreng	en	ideeën
•	 Vrijheid	om	zelf	je	tijd	in	te	delen
•	 Een	warm	onthaal	in	een	leuke	groep	

vrijwilligers

Jouw reactie ontvangen we graag op: redactie@ijopener.nl
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 Boekhouden voor ZZP’ers
Secretaresse, Telefoniste/receptioniste.

Financieel medewerker
Medisch en juridisch secretaresse

Computer Educatie Amsterdam
020 - 623 39 32
Veembroederhof 105

info@cea-ccc.nl   •    www.cea-ccc.nl
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HAAR-  EN HOOFDHUIDEXPERT (M/V)

KAPSALON VOOR HEREN

HUIDVERZORGING

MASSAGES (M/V)

Levantplein 68           KNSM-eiland           telefoon 020 - 41 975 41           www.gentleman.nl        

Gezellige huiskamer

Java, Javaplein 33

Saïd komt uit Marokko en heeft de liefde voor het kappersvak van 
huis uit meegekregen. Hij werkte eerst in loondienst en heeft sinds 
acht jaar zijn eigen kapsalon. Achter de zaak is de woning, waar hij 

met zijn gezin woont. 
De kapsalon is erg groot, zeker voor een kapper alleen. Omdat hij 

genoeg ruimte heeft maar vooral omdat daar vraag naar is, is hij van 
plan om zonnebanken en massageapparaten neer te zetten. 

Saïd knipt alle nationaliteiten. Er komen veel Nederlanders bij hem. 
Hij knipt vooral mensen uit de buurt. Toevallig komen de twee klan-
ten die nu in de zaak zijn niet uit de Indische Buurt, maar uit IJburg en 
Watergraafsmeer. Eén van hen was zijn buurman die nog steeds blijft 
komen. ‘Behalve dat hij goed knipt, is het een aardige man,’ zegt hij. 

De zaak is sober ingericht, maar de klanten voelen zich er thuis, want 
het is net een gezellige huiskamer. Er staat een goed gevulde leestafel, 
Saïds vrouw zet de boodschappen binnen neer en gaat weer weg, zijn 
zoontje komt af en toe met een driewielertje binnen denderen. Saïd zit 
nooit om een praatje verlegen. Hij is gewoon heel tevreden met het werk 
dat hij doet.

Geknipt voor de buurt
Er zijn ontzettend veel kappers in de Indische Buurt. En als je 
naar binnen kijkt, zie je altijd klanten zitten. Wat is hun geheim? 
Onze kaalste redacteur gaat op onderzoek uit.

TEKST: RENÉ ARNOLDI     FOTO’S: FRED VERMORKEN

Blij in de Indische Buurt

Kwiyasse, Sumatrastraat 32
 

Hassan heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Hij komt uit 
Marokko, maar heeft een authentieke Amsterdamse tongval. 
Hij werkte jarenlang als kapper in de Javastraat. Daar moest hij 

te veel huur betalen en de zaak was bovendien te groot. Het pand waar 
hij nu sinds enige tijd zit, is stijlvol en overzichtelijk.

De naam op het raam lijkt op een exclusief gerecht, maar is gewoon 
zijn achternaam. Opvallend is het zeer uitgebreide assortiment haar-
verzorgingsproducten. Hoewel hij iedereen knipt, zit Hassan in wat 
je noemt het luxere segment. Naast hem is ook een kapper gevestigd. 
Die heeft een heel andere klantenkring. Ze zijn dus geen concurrenten, 
maar eerder goede buren die naar elkaar doorverwijzen. 

Hassan, geassisteerd door Lindsey, knipt op afspraak en besteedt 
uitgebreid aandacht aan zijn klanten. Veel klanten komen van buiten 
Amsterdam, mensen die zijn verhuisd en bij hem terug blijven komen. 
Binnen Zeeburg komen zijn klanten veelal uit IJburg en vooral het Oos-
telijk Havengebied. Waarom zit hij daar dan niet? ‘Omdat ik de Indische 
Buurt, de Javastraat en de markt erg gezellig vind’, antwoordt Hassan.

Van junk tot advocaat

Aya, Madurastraat 96

Mohammed heeft jarenlang als kapper in de Kinkerbuurt 
gewerkt. Hij wilde graag een eigen zaak en zit nu zeven jaar 
in dit wat stille stukje Madurastraat, een beetje verstopt dus. 

Behalve het grote televisiescherm vallen vooral de prachtige spiegels op. 
De zaak is groot voor één persoon. Mohammed heeft geprobeerd er 

hulp bij te krijgen. Dat is niet gelukt en hij vindt het wel goed zo. Hij 
knipt zowel heren als dames en kinderen. 

Mohammed heeft veel klanten vanuit zijn vorige kapsalon meegeno-
men, eenderde deel komt uit de buurt. Er komen ook veel klanten van 
buiten Amsterdam. Terwijl ik met hem praat, belt een klant uit Vinke-
veen voor een afspraak. Hoe zou hij zijn doelgroep omschrijven? ‘Van 
junk tot advocaat’, antwoordt Mohammed. Dat vindt hij ook het leuke 
aan zijn werk: al die verschillende sociale contacten. Op deze manier 
heeft hij bovendien een groot netwerk van mensen die hij kan raadple-
gen. En zijn klanten kunnen hem op hun beurt weer aanbevelen. Op 
mijn vraag waarom zijn klanten graag bij hem terugkomen, antwoordt 
hij: ‘Gewoon omdat ik mijn best doe.’

Een beetje Rihanna

Afrikaanse kapsalon The Friends, Molukkenstraat 43

W illiam uit Ghana en zijn twee collega’s hebben altijd meer 
dan genoeg klanten. Je hoeft geen afspraak te maken. De eer-
ste keer dat ik met William wilde praten, was het zelfs zo druk 

dat ik beter een andere keer terug kon komen. 
De toevoeging Afrikaans is bij de naam gezet omdat er meer kapsalons 

zijn die The Friends heten. Het heeft niets te maken met de manier van 
knippen, want William beheerst en knipt alle stijlen. Ook heeft het niets 
met de doelgroep te maken, want hij knipt alle nationaliteiten. 

Sinds 2010 heeft hij hier zijn eigen zaak. Voorheen werkte hij als kapper 
in de Javastraat. Knippen heeft hij gewoon altijd leuk gevonden. Op de 
grote televisie staat altijd sport aan. 

Achterin de zaak is een afdeling voor dames, waar een complete 
schoonheidsbehandeling kan worden gegeven. Waarom moeten klan-
ten bij jou komen, vraag ik hem. ‘Omdat ik een goede kapper ben,’ lacht 
William. Tja, dat is te gemakkelijk. ‘Hij is ook erg gezellig’, zegt een dame 
die wacht tot ze aan de beurt is. Ondertussen geeft William een proeve 
van bekwaamheid bij de dame die hij nu onderhanden heeft. Het wordt 
een	heel	bijzonder	en	mooi	kapsel:	een	beetje	Rihanna	maar	dan	nét	
even anders.
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Sander en Cynthia, gelukkig met hun zoon 
Max en het uitzicht in hun appartement 
op de Javakade, koesterden altijd al de 

wens eens een eigen huis te mogen ontwer-
pen. Een huis bij de stad. Maar dan wel aan 
het water, met een tuin en in een buurt waar 
Max zelf naar school loopt. Want vrijheid en 
zelfstandigheid staan hoog in het vaandel bij 
het gezin. 

In september vorig jaar bezochten zij het ter-
rein tijdens de open dag, georganiseerd door 
projectbureau IJburg, waar met steigermate-
riaal een voorbeeldhuis was neergezet. Eind 
oktober gingen zij naar de zelfbouwmarkt bij 
Strand West waar de kavels als warme brood-
jes over de toonbank gingen. Zij hadden drie 
voorkeurkavels, die gek genoeg allemaal nog 
beschikbaar waren toen hun nummertje werd 
omgeroepen. Hun criteria: dichtbij de school, 
de grootte van de kavel en de ligging aan het 
water. 

Ze namen een optie en gingen dat weekend 
nog een keer kijken op de plek. Ze vonden het 
best moeilijk zich een beeld te vormen van dit 
gebied als woongebied. Maar ze hebben erva-
ring. Sander was de eerste bewoner van zijn 
appartement op het Javaeiland. Het Oostelijk 
Havengebied veranderde vijftien jaar geleden 

Dromen op het Zeeburgereiland

De waaierige zandvlakte 
op het Zeeburger eiland 
gaat spoedig bebouwd 
worden. Voor pioniers 
Sander, Cynthia en hun 
zoon Max wordt een 
droom werkelijkheid: een 
eigen huis bouwen aan 
het water. Het huis, met 
een woonoppervlakte van 
ruim 210 m2 mogen ze 
helemaal zelf vormgeven. 

TEKST: MEREL ANTEN     FOTO: FRED VERMORKEN ook vanuit het niets in een grote woonwijk. De 
doorslag gaf Max die zich kostelijk vermaakte 
in de weidse ‘zandbak’. Ze hakten de volgende 
dag de knoop door en kozen voor kavel num-
mer 53. Inmiddels zijn de palen geslagen voor 
36 huizen.

Tekenen
‘Het is echt Sanders project hoor’, zegt Cyn-
thia  als ik maanden na de aankoop in hun 
huurwoning – hun appartement op Javaeiland 
was	binnen	zes	weken	verkocht	–	op	het	Riet-
landpark de tekeningen voorgelegd krijg. ‘En 
we doen eigenlijk alles zelf, wel zo kostenef-
ficiënt.’ Op mijn vraag of ze dan zelf architect 
zijn, antwoordt Cynthia: ‘Nee dat niet, Sander 
is werktuigbouwkundige en ik ben commerci-
eel marketeer. We zijn gewoon begonnen met 
tekenen aan de hand van de eisen die er waren 
voor het verkrijgen van een bouwvergunning. 
De hele kamer lag vol afbeeldingen uit tijd-
schriften die ons aanspraken.’ 

Wat zijn dan bijvoorbeeld die eisen uit het 
bouwbesluit? ‘We wilden altijd al graag een 
vide in het huis. Nu moet de omheining van 
de vide aan bepaalde constructies en hoogte-
eisen voldoen. Aan de hand van een logische 
‘verkeersrichting’ door het huis zijn we gaan 
ontwerpen. Het was wel een architect die ons 
daarop wees. Ieder huis heeft een zogenaamde 
looproute en in het ontwerp houd je dan bij-

voorbeeld rekening met plekken waar je elkaar 
veel tegenkomt. Die maak je breder. Ook wil-
den we de woonkamer op de eerste etage, 
zodat je vanaf de bank zo over het Buiten-IJ 
naar Durgerdam kijkt. 

Aan de slag
Cynthia en Sander hebben al aardig veel 
gedroomd over hun ideale huis. Maar prak-
tisch zijn ze ook. ‘Nu de riolering is aange-
legd, kunnen we elk moment beginnen met 
de bouw en dat willen we ook. Het hangt nog 
even af van de aannemer. Volgend jaar zomer 
willen we er wonen.’ Dan zullen ook het IKC 
(integraal kindcentrum) en de woningen voor 
conservatoriumstudenten klaar zijn. De enige 
echte tegenvaller tot nu toe is de verhoging van 
het btw-tarief. Hun totale kosten komen daar-
door 2% hoger uit. 

Welke spanningen hangen er nog in de lucht? 
Cynthia: ‘De kou kan een grote vijand worden 
tijdens de bouw.’ En verder is het natuurlijk de 
vraag hoe de andere huizen vorderen en wan-
neer het gebied in z’n geheel ‘woon- en leef-
klaar’ is. De sportclub die er zou komen, Zee-
burgia, is van de baan en de geplande school 
heeft nog niet genoeg leerlingen om groep 3 te 
starten. 

De wil en de saamhorigheid onder de bou-
wers is er in ieder geval wel. Al meerdere malen 
spraken ze af bij Praq en via een speciaal inter-
netforum worden allerlei zaken overlegd en 
wordt er gezamenlijk materiaal ingekocht. Ook 
hun straatnaam is al bekend, de Kea Bouw-
manstraat. 

Cynthia: ‘En als we er dan in wonen, moeten 
we nog zien te wennen aan elektrisch koken, 
want op Java kookten we op gas. Dat is helaas 
verleden tijd. Verder moet het gewoon een huis 
zijn om lekker in te leven, het hoeft echt niet 
in een woonblad.’ Maar uniek wordt het wel! t

De IJopener zal Sander, Cynthia en Max volgen tot 
hun nieuwe huis klaar is.

Het grillige bouwtempo op IJburg heeft 
de gemeente parten gespeeld bij de 
inschatting van de hoeveelheid onder 

te brengen kinderen en de te bouwen scholen. 
Het lijkt verbazingwekkend dat geen rekening 
werd gehouden met grote kindertallen in een 
nieuwe wijk met veel eengezinswoningen. 
Toch is dit gebeurd, en al jaren is er gehannes 
met huisvesting, noodlokalen en herindelin-
gen. Behalve voor veel onrust voor ouders en 
kinderen, zorgt dit voor een veel te grote kos-
tenpost op het onderwijsbudget.

Dat moest op Zeeburgereiland niet weer 
gebeuren. De insteek hier: flexibel, duurzaam 
en op tijd. De gemeente schreef een prijsvraag 
uit voor een pilot voor een zogenaamd geïnte-
greerd contract: de bouwer zorgt voor ontwerp, 
uitvoering, tien jaar schoonmaak en dertig jaar 
onderhoud. De gemeente is eigenaar maar 
heeft weinig kosten en als het goed is nauwe-
lijks verrassingen. Als de bouwer zijn onder-
houdsafspraken niet nakomt, kan hij uiteraard 
beboet worden, zodat er een garantie is dat de 
school niet aan zijn lot wordt overgelaten.

Markt- en kindgericht
Het gebouw is uiteraard klimaatneutraal, vol-
doet aan de eisen voor een gezond binnenkli-
maat en heeft zoveel mogelijk daglicht. Om 
een centrale hal liggen de lokalen. Alle bin-
nenwanden kunnen vrij gemakkelijk worden 
verplaatst of opengeschoven, zodat de ruimtes 
flexibel zijn te gebruiken. Dat is handig voor de 
onderwijsvisie – projectmatig leren en werken. 
Verder worden er veel natuurlijke materialen 
en heldere kleuren gebruikt. Op de plaatjes 
ziet het gebouw er speels uit. Precies wat je een 
kind toewenst.

Architect Vincent van der Klei (Studionine-
dots): ‘Belangrijk in deze grillige economische 
tijden is een gebouw te maken dat flexibel is. 

De grootste zandbak van Oost 
Op 12-12-2012 om 12 uur ’s middags gaat de eerste 
paal de grond in van het nieuwe integrale kindcentrum op 
Zeeburgereiland. Vanaf juli volgend jaar gaan baby’s en 
peuters hier naar de kinderopvang en in september gaat 
de basisschool van start. Een school in een wijk waar de 
woningen door de crisis op zich laten wachten, wie gaat 
die vullen? En, wat is het nieuwe bouwconcept waarvan 
het stadsdeel zulke hoge verwachtingen heeft?

TEKST: NATANJA DEN BOEFT

FOTO: FRED VERMORKEN

ILLUSTRATIE: STUDIONINEDOTS

Door het prefab bouwsysteem is het mogelijk 
in een schoolvakantie een etage bij te bouwen. 
Maar ook om een gedeelte van het gebouw 
zodanig af te sluiten van de rest dat het ver-
huurd kan worden aan een andere huurder, 
bijvoorbeeld een bedrijf. Het was een uitda-
ging de school een eigen identiteit te geven 
met dit bouwsysteem, maar dat is volgens ons 
goed gelukt.’

Integraal kindcentrum
Ella Duijnker zal het kindcentrum gaan leiden, 
naast haar directeurschap van Montessori-
school Steigereiland. Voor Steigereiland heeft 
zij de 8e Montessorischool vanaf de oprich-
ting geleid. Ik vraag naar haar motivatie om 
opnieuw een school op te starten, en wat deze 
nieuwe school aantrekkelijk gaat maken.

‘Ik vind het leuk om een school van onderaf 
op te bouwen en tot bloei te brengen, met een 
enthousiast team. Het daagt uit om nieuwe 
accenten te leggen.’

Nieuw voor haar is dat zij niet alleen direc-
teur zal zijn van de school maar van het hele 
integrale kindcentrum. Voor wie deze woorden 
abracadabra zijn: een integraal kindcentrum 
(IKC) is een doorontwikkelde brede school. 
Het grootste verschil is dat in een brede school 
verschillende organisaties de verschillende 
soorten opvang verzorgen, terwijl in het IKC 
sprake is van één team, met één visie en één 
pedagogische lijn. 

Roze toren meets iPad 
De school wordt een school met een digi-
taal profiel. Uit de visie: ‘Elk kind heeft een 
iPad, waardoor het ook buiten de traditionele 
schooluren kan leren. Op de school wordt 
gewerkt aan de vaardigheden die naast de 
basisvaardigheden als schrijven, taal en reke-
nen wezenlijk zijn voor de toekomst: innova-
tief vermogen, flexibiliteit, samenwerken, cre-
ativiteit en mediawijsheid. Dit is mogelijk door 
de veel efficiëntere manier van leren die de 
iPad en andere ICT mogelijk maken.’

Daarnaast worden, zoals ook op de scholen 
waarvan Ella eerder directeur was, de peda-
gogische ideeën van Maria Montessori in de 
praktijk gebracht. De kern daarvan is: ‘Help 
mij het zelf te doen.’ Ook hier zijn zelfstandig-
heid, samenwerken en creativiteit belangrijk. 
Alleen wel met materialen die in de tijd van 
Maria Montessori gangbaar waren: de roze 
toren, de bruine trap en de rode stokken. Veel 
hout, en schuurpapieren letters om het voelen. 
Die moeten nu dus op een of andere manier 
samengaan met de iPad en andere technologi-
sche hoogstandjes. 

Zoiets als houtje-touwtje meets nieuwe 
media. Een spannend idee.

Al begonnen
In een lokaal van Montessorischool Steiger-
eiland zijn negen leerlingen en hun juf vast 
van start gegaan. Na de zomervakantie ver-
huizen zij naar de giga zandbak die het 
Zeeburger eiland nu nog is. In eerste instantie 
zal de school het teveel aan inschrijvingen van 
scholen op IJburg opvangen, om vervolgens 
hopelijk meer en meer gevuld te worden door 
kinderen die op het Zeeburgereiland wonen. 
De kinderen van de eerste bewoners, de zelf-
bouwers, hoeven tot die tijd alleen de zandbak 
over te steken.

Als de pilot slaagt qua gebouw en de bouw 
van de woningen komt weer vlot, dan heeft 
Stadsdeel Oost de mogelijkheid tot nog twee 
scholen op basis van hetzelfde geïntegreerde 
contract, op Zeeburgereiland of elders.

Hoe de ontmoeting tussen Montessori en de 
iPad gaat verlopen, laten wij u in de toekomst 
zeker nog weten. t

ikczeeburgereiland.nl
studioninedots.nl
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BOEKEN

Drijvend Amsterdam: de totstandkoming 
van de Waterbuurt in IJburg

TEKST: TINEKE KALK

Een kennisboek over een experiment dat op 
een waar avontuur uitdraaide voor alle betrok-
kenen, namelijk hoe maak je een buurt van 
drijvende woningen: de Waterbuurt in IJburg. 
Het boek wil verworven kennis doorgeven aan 
andere organisaties en aan individuen die ook 
wel zoiets zouden willen maar zich ongetwij-
feld nog even achter de oren krabben als ze 
lezen wat er allemaal bij komt kijken. Dat het 
ene verschil, een woning die niet op heipalen 
rust maar op water, zoveel consequenties op 
technisch, stedenbouwkundig, organisato-
risch, juridisch en financieel gebied zou heb-
ben, had niemand gedacht. 

Alleen al de wegen naar de woningen, uiter-
aard steigers. De architect ontwierp verlichting 
die in de reling verwerkt zat – lantaarnpalen 
waren geen optie – en dat een mooi laag licht 
verspreidt zodat je ’s avonds en ’s nachts als 
je naar je waterwoning loopt de sterren goed 
kan zien. ‘Sorry,’ zei de politie, ‘maar dat gaat 
niet door. Met dit licht kun je een voorbij-
ganger niet goed zien. Stel dat er iets gebeurt 
op die steiger, dan kun je geen goed signale-
ment geven.’ Toen er uiteindelijk een door de 
politie goedgekeurde verlichting was ontwor-
pen, dreigde de gemeente roet in het eten te 
gooien: het ontwerp was veel te duur. Waarom 
werden er niet gewoon masten neergezet? Na 
veel heen en weer gepraat kwam men tot een 
compromis: verlichting in de reling, maar wel 
met armaturen die goed bereikbaar zijn en een 
lange onderhoudscyclus hebben. 

Een ander probleem waren de kabels en lei-
dingen. Onder de steigers werden betonnen 
bakken bevestigd waarin alle kabels en leidin-
gen kwamen te liggen. Maar hoe zat het met de 
meterkast voor elke individuele woning? Dat 
ze verwerkt werden in de reling bij de entree 
was een goede oplossing, maar omdat de stei-
ger vastligt en de waterwoning met het peil van 
het water op en neer beweegt, moet het deel 
van de leidingen achter de meterkast wel flexi-
bel zijn. 

Bijzondere voorzieningen waren ook nodig 
voor de waterleiding. In de winter moet voor-

Boekjes van officiële instanties zijn vaak saai. Zo 
niet Drijvend Amsterdam, dat ik met rode oortjes 
heb gelezen. Het leuk uitgegeven boekje met 
wandelingen rond de eindhaltes van tramlijn 7 en 
14 wekt juist ergernis op doordat het net te veel 
domme fouten bevat. 

Verrassend goed 
en verrassend fout

Monument voor Liesje
komen worden dat de leidingen bevriezen, in 
de zomer moeten ze juist niet te warm worden 
in verband met de legionellabacterie. Dat de 
waterwoningen de enige woningen op IJburg 
zijn die geen stadsgas hebben, komt doordat 
de leidingen hiervan zo warm zijn dat ze een 
dikke isolatiemantel nodig hebben, wat weer 
een probleem vormt in verband met de flexi-
bele aansluiting. 

Een heel ander probleem betreft het binnen-
meer van de Waterbuurt. Omdat het stilstaand 
oppervlaktewater is en niet rechtstreeks het 
IJmeer instroomt, vertroebelt het snel. Daar 
komt bij dat het Kadegebouw en de dijkwo-
ningen, die bedoeld waren om het verkeersge-
luid weg te nemen, tegelijkertijd ook wind en 
zonlicht wegnemen. Om het water te ontzien, 
strooit de gemeente bij sneeuw en ijzel geen 
pekel op de steigers. Goed vasthouden aan 
de reling is het devies. In de toekomst moe-
ten twintig tot dertig propellers, gemonteerd 
onder de steigers, het water in beweging bren-
gen. Daarnaast is het de bedoeling dat er een 
paar drijvende groene eilandjes komen zodat 
de algengroei verminderd wordt. 

De Waterbuurt kent niet alleen waterwonin-
gen die gebouwd zijn door de Ontwikkelings-
combinatie Waterbuurt West. Er is ook een 
buurtje waarin zelfbouwwaterwoningen lig-
gen. De zelfbouwers liepen tegen nogal wat 
problemen aan. Zo hielden ze zich over het 
algemeen keurig aan de opgegeven maten, 
wat neerkwam op een huis van iets meer dan 
honderdduizend kilo. Maar dan bleek bij het 
inrichtten van het huis dat ze vergeten waren 

dat ze al gauw iets meer dan zevenduizend kilo 
aan spullen hadden waardoor het huis tien 
centimeter dieper in het water kwam te lig-
gen. Gelukkig kon dat gecompenseerd worden 
door extra drijflichamen aan de zijkanten aan 
te brengen, maar mooi was het niet. Ook had-
den velen zich niet gerealiseerd dat een huis 
zelden symmetrisch ingericht wordt: de keu-
ken is vaak zwaarder dan een slaapkamer. Als 
je de piano wilt verzetten, komt het huis scheef 
te liggen. 

Wat wel opvalt als je door deze buurt wan-
delt en je het boekje leest, is dat je bijna nog 
meer dan elders rekening met de buren moet 
houden. Een van de redenen is dat geluid over 
water ver draagt, zodat je letterlijk de gesprek-
ken van de buren aan de overkant kunt horen. 
Om nog maar te zwijgen over de geluiden van 
de familie naast je. Het vrije jongens- of meis-
jesgevoel is ver te zoeken in mijn optiek. 

En dan de hoogspanningsmast die tussen de 
waterwoningen in staat en die bij storm een 
hoge c afgeeft. ‘Dat geeft een echt Nova Zem-
blagevoel’, zeggen de geïnterviewde bewoners. 
Tja, het zal niet ieders idee van avontuur zijn, 
maar dat maakt dit boekje juist zo leuk om te 
lezen. 

Drijvend Amsterdam: de totstandkoming van de 
Waterbuurt in IJburg.
Gezamenlijke uitgave van de Ontwikkelingscombi-
natie Waterbuurt West en het Projectbureau IJburg 
van de Gemeente Amsterdam, 2012.
48 pagina’s. Prijs: € 19,95  

Het Einde; wandelingen rond eindhaltes 
van de tram in Amsterdam, tram 7 en 14

TEKST: TINEKE KALK

Een leuk idee, qua lay-out mooi uitgewerkt, 
handzaam om te bekijken en als je een Apple 
iPhone hebt, kun je ook nog gebruikmaken van 
het	 programma	QR	Code	 reader.	 Ik	 begon	 te	
lezen bij de twee wandelingen in Nieuw-West. 
Leuk en bondig beschreven, met voor mij als 
Oostbewoner leuke, interessante weetjes en 
tips. Dat ze voor Oost een wandeling wijden 
aan	het	Flevopark	(Route	B)	vind	ik	goed	geko-
zen. Dit relatief onbekende park verdient het 
om	meer	aandacht	te	krijgen.	Ook	Route	A	via	
de Zeeburgerdijk, architectenbuurt, Zeebur-
gerkade, Veemarkt en Wielerbaan (Makassar-
plein) is een gebied dat zich prima leent om 
zowel beschreven als bewandeld te worden.

Alleen wat jammer van de fouten! Het stelsel-
matig verkeerd schrijven van de naam van de 
waterbouwkundige Cruqius (moet Cruquius 
zijn) leidt ertoe dat het boekje het heeft over het 
schiereiland Cruquis en de Cruqiusweg. Ook is 
de schrijver er blijkbaar niet van op de hoogte 
dat Gemaal Zeeburg al twee jaar niet meer elke 
nacht vanuit het IJmeer in het grachtenstel-
sel loost. De auteur haalt dingen door elkaar, 
namelijk de plannen voor de Entrepothaven 
en het hele Cruquiuswerkgebied. Tja, dan ga je 
denken: wat klopt er allemaal niet in de tekst 
over Nieuw-West? Toch vind ik het een te leuk 
boekje om een negatief koopadvies te geven. 
Wie weet waren dit de enige fouten.

Het Einde; wandelingen rond eindhaltes van de 
tram in Amsterdam, tram 7 en 14. 
Uitgave Werf3, Amsterdam, 2012.
ISBN 978-90-819382-0-4 
100 pagina’s. Prijs: € 14,95

Liesje Smolders, een leven voor de kunst

TEKST: LIDA GEERS

Eind 2008 overleed Liesje Smolders, vlak voor-
dat zij een grote expositie in het Oostelijk 
Havengebied zou houden. Tijdens haar begra-
fenis vond Johan Lammerink, een van haar 
vrienden, dat er een monument moest komen 
ter nagedachtenis aan Liesje. Nu, vier jaar later, 
is dat er in de vorm van een prachtig boek.

Vlak na haar begrafenis kwam een grote 
vriendengroep rondom Liesje bij elkaar en 
werd het voorstel van Johan voorgelegd. Dat 
viel meteen in goede aarde. Iedereen vond het 
een geweldig idee een monument te maken 
voor een kunstenares die regelmatig klaagde 
dat ze niet genoeg gewaardeerd werd. 

Voor iemand die haar leven volledig aan de 
kunst wijdde en liever droog brood at dan dat 
zij haar idealen opzij schoof, was dat soms 
moeilijk. Omdat Liesje zich altijd vastbeet in 
wat zij wilde vertellen, of dat nou autonome 
beelden, decors of theaterkostuums waren, 
was snel duidelijk dat deze beelden niet ver-
loren mochten gaan. En ziedaar, de vorm van 
het monument was gekozen. Hoe het boek er 
precies uit moest gaan zien was een volgende 
stap. 

Liesjes vrienden besloten gezamenlijk de 
kosten te dragen. Winneke Hazewinkel, gra-
fisch ontwerpster en vriendin van Johan, 
beloofde de lay-out van het boek te maken. 
Veel van Liesjes vrienden wilden in het boek 
hun zegje doen, wat een goede start was. Ver-
volgens nam Marion Schrooten het op zich 
mensen die met Liesje in verschillende disci-
plines hadden samengewerkt voor het boek te 
interviewen. Daarnaast was er het archief van 
Liesje zelf, dat beheerd wordt door haar familie 
en dat voor ‘het monument’ ontsloten mocht 
worden.

Aan Johan de eer om het archief open te leg-
gen. Gezamenlijk werd de beslissing genomen 
hoe het boek opgebouwd zou gaan worden. Er 

waren de persoonlijke herinneringen, publica-
ties over Liesjes werk een gedicht en de inter-
views. Kortom. een breed scala, waartussen de 
foto’s van haar beelden, decors, kostuums en 
eigen theaterproducties een belangrijke plek 
moesten krijgen. 

Dat werd dus een compleet kunstproject 
en had in plaats van de vier jaar ook makke-
lijk tien jaar kunnen duren. De tijdsduur voor 
het maken van het boek raakte begin dit jaar 
in een stroomversnelling toen werd beslo-
ten dat de zestigste verjaardag van Liesje een 
mooie datum voor een afgerond monument 
zou zijn. De pas werd erin gezet en dankzij 
de hulp van Inge Pit (eindredactie), Marion 
Schrooten (interviews) en Erik Hehenkamp 
en Johan Lammerink (beeldresearch) slaagde 
Winneke Hazewinkel erin het boek op tijd bij 
de drukker te krijgen. Het werd op Liesjes ver-
jaardag, 12 mei 2012, aan de familie overhan-
digd. Dat werd een ontroerende bijeenkomst. 
Men was er vanuit gegaan dat het een soort 
tijdschrift zou worden en de familie had onge-
zien de rekening betaald. Dat het monument 
zo indrukwekkend zou zijn, had niemand ver-
wacht.

‘Liesje Smolders, een leven voor de kunst’ is 
een prachtig, interessant boek geworden. Door 
de opzet die min of meer chronologisch is en 
de afwisseling van foto’s en tekst is het een 
boek waar je op je gemak doorheen bladert, nu 
en dan een klein tekstje leest en dan weer een 
groter artikel. Gaandeweg krijg je een beeld 
van hoe het leven van Liesje eruit zag, vanaf 
het moment dat zij besloot zich voor honderd 
procent aan de kunst te wijden. Johan Lamme-
rink en Winneke Hazewinkel zijn van mening 
dat dit boek in de bibliotheek van alle kunst-
academies thuishoort. Zij doen dan ook flink 
hun best om dit te realiseren. Maar eerlijk is 
eerlijk, als je van kunst houdt dan past het in 
ieders boekenkast en op elk nachtkastje.

Boek bestellen: monumentliesje@gmail.com
Liesjes werk: www.liesjesmolders.nl

BOEKHANDEL

van Pampus

boeken, tijdschriften, ov-chipkaart-oplader en... koffie

open dinsdag t/m vrijdag 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur
KNSM-laan 303     telefoon 419 30 23     www.boekhandelvanpampus.nl    
boeken laten thuisbezorgen? info@boekhandelvanpampus.nl

Nieuw filiaal voor kinderboeken: De Beestenwinkel, IJburglaan 559

ADVERTENTIE ADVERTENTIE

ma-zat 10:00-19:00 
zo 12:00-18:00 

tel 020 620 3055

JODENBREESTRAAT 158
www.outofthecloset.org/nl  

www.aidshealth.org
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Ngo, ceo, cfo. Een kleine greep uit de 
duizenden verhullende Engelse afkor-
tingen, waarmee we doodgegooid 

worden. Ik wist niet wat ze betekenen. En dan 
heb ik nog wel Engels gestudeerd, nou vraag ik 
je. Oké, dit zijn allemaal internationale afkor-
tingen. Ze betekenen: non-gouvernementele 
organisatie, chief executive officer en chief 
financial officer. Of in gewoon Nederlands: 
een niet door de overheid gerunde organisa-
tie, algemeen directeur en algemeen financieel 
directeur. 

Dat die Engelse afkortingen worden gebruikt 
is ongetwijfeld het gevolg van de globalisering 
en multi nationals. 

Overigens denk ik bij deze afkortingen direct 
aan te hoge salarissen en bonussen. Daar heb-
ben eenvoudige stervelingen weinig mee te 
maken natuurlijk. Maar de Indische Buurt kent 
ook een enorme hoeveelheid anglificatie (ver-
engelsing?)

Het begon al met de Berlageblokken (vroeger 
noemden de buurtbewoners deze ‘het fort van 
Jaco’), een aantal blokken gebouwd voor de 
heffe des volks, de allerarmsten. Na de renova-
tie kregen ze de naam ‘My Place’ in plaats van 
in goed Amsterdams ‘Mijn Stek’.

En meer recent: Wat dacht u van Civil  Society? 
Mens, spreek je moers taal zou ik willen zeggen 
tegen de onverlaat, die ons met deze uitdruk-

king heeft opgezadeld. Wat dacht u van ‘fat-
soenlijke maatschappij’ of ‘beschaafde maat-
schappij’? Zo’n maatschappij waarin mensen 
elkaar aanspreken als ze snoeppapiertjes of 
blikjes op straat gooien, en waar je een bood-
schap doet voor een zieke buurvrouw. Of met 
een buurman meegaat als hij een afspraak 
heeft in het ziekenhuis. Zo’n maatschappij 
waar mensen zich wat van elkaar aantrekken.

De verengelsing die mij het allermeest ergert 
is de aanduiding ‘community’ voor elk stuk 
van de buurt waar wel eens een plan wordt 
bedacht door een handjevol buurtbewoners. 
Waarom gebruik je dan als groepje geen goed 
Nederlands woord, zoals ‘gemeenschap’. Den-
ken ze dat Engels chiquer is, of zijn ze bang 
voor de mogelijk erotische uitleg van het 
woord gemeenschap? 

Community maakt in mijn hoofd onmiddel-
lijk een verbinding met commune, die vorm 
van samenleven uit de late jaren zestig en 
vroege jaren zeventig, waarin een aantal man-
nen en vrouwen samenwoonden en de seksu-
ele revolutie beleefden door daar de vrije liefde 
te bedrijven. Dat is waarschijnlijk niet het geval 
voor de Timorplein- en andere communities in 
de Indische Buurt... 

Jammer?

Grumpy old woman (Knorrige oude vrouw)

Spreek je moers taal
TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER

COLUMN
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Het is duidelijk dat mensen die in een 
grote stad wonen en veel grote, toe-
gankelijke parken en natuurgebieden 

tot hun beschikking hebben, beter floreren. 
In veel gerenommeerde onderzoeken staat 
Amsterdam jammer genoeg bij lange na niet 
aan de top. Bij het onderzoek naar de ‘Happy 
Cities’ van Forbes staat Amsterdam op plaats 
vier en dat is zo’n beetje de hoogste score. De 
laagste is plaats eenentwintig bij het onder-
zoek ‘Most Livable Cities’ van Monocle. Dit 
jaar is Amsterdam zelfs uit die lijst geschrapt.
Reden	 genoeg	 voor	 David	 Kloet	 om	 er	 zijn	

afstudeerproject van te maken. Voor hem 
stond het vast dat de oostkant van Amsterdam 
veel potentie heeft een toegankelijk buitenge-
bied te zijn, dat door de omwonenden voor 
allerlei soorten recreatie gebruikt kan worden. 
Vreemd dat dit nu niet gebeurt. 

Voor het onderzoek voorafgaande aan zijn 
ontwerp stapte David op de fiets en legde vele 
kilometers af rond het Nieuwe Diep, het Die-
merpark en de Diemerscheg. Op zich mooie 
gebieden, maar volgens David hebben ze geen 
aansluiting met elkaar en lijken ze daardoor 
op een groot splinterlandschap met allemaal 
kleine gebiedjes die zelfstandig functioneren. 

Zelfs het Flevo park, toch een prachtig park, 
wordt onvoldoende benut. Er zijn veel mensen 
in Zeeburg die moeten bekennen nauwelijks 
tot nooit in het park te komen, maar bijvoor-
beeld wel naar het Vondelpark te gaan om te 
recreëren en te sporten. 

De oorzaak ligt volgens David in het feit 
dat het Flevopark geen uitnodigende entrees 
heeft. Bovendien is de grens van het park niet 
open en maakt het park door de donkergroene 
haag een afwerende indruk.

Drietrapsraket
Het plan van David is groot en veelomvattend. 
Hij wil het ommeland van Amsterdam aan de 
oostzijde van de stad onderling verbinden en 
de ‘landschapskamers’ ontsluiten tot één groot 
metropool parklandschap in plaats van alle 
‘losse eindjes’. 

David ziet zijn plan als een drietraps raket. 
De eerste stap is een nieuw, centraal park voor 
Amsterdam Oost. De tweede stap is IJburg 
en Diemen met elkaar verbinden. IJburgers 
wonen namelijk dichter bij Diemen dan bij 
Amsterdam, maar ze realiseren zich dat niet: 
de meeste bewoners zijn meer gericht op 
Amsterdam. De derde stap is de grote polder-

ring om de Gemeenschapspolder en de Bloe-
mendalerpolder. 

Voor de eerste stap, het centrale park, wordt 
gebruikgemaakt van de bestaande structuur, 
die David transformeert. Op dit moment zijn 
alle buurten gebouwd met hun rug naar het 
buitengebied.	Rond	het	Nieuwe	Diep,	de	kop	
van de scheg, is volgens David een opeensta-
peling van achterkanten te zien: doodlopende 
straten en buurten die weinig met elkaar te 
maken hebben. Daar moet verandering in 
komen. Als voorbeeld geeft David het Vondel-
park: ‘Eerst werd het Vondelpark aangelegd en 
daarna werd de buurt er omheen gebouwd. 
Dat moet nu ook gebeuren. Ik weet natuurlijk 
wel dat daar jaren overheen zullen gaan voor-
dat alles gerealiseerd is. Maar het is natuur-
lijk nooit te laat om daarmee te beginnen en 
er kan nú aan worden begonnen.’ Hij ziet de 
mogelijkheden met de bouw van woningen 
op het Steigereiland, IJburg en het Zeeburger-
eiland. Door middel van een nieuw bomen-
lint rond het Nieuwe Diep wordt één centrale 
route gecreëerd, een soort joggingtrack. 

Maar ook de ingang naar het Flevopark in de 

Landschapsarchitect David Kloet:

‘Amsterdam moet buitengebied meer integreren’

TEKST EN FOTO: LIDA GEERS  ONTWERPAFBEELDINGEN: DAVID KLOET

In 2011 studeerde David Kloet af aan de Academie voor 
Bouwkunst in Amsterdam. Zijn afstudeerproject was het 
maken van een ontwerp voor de transformatie van het 
landschap in en rond Amsterdam Oost. In dit ontwerp 
vergroot hij de samenhang in het gebied en maakt hij het 
landschap aantrekkelijker en toegankelijker.

Javastraat krijgt een facelift. Het trapje naar 
het park, dat een beetje obscuur is, wordt ver-
vangen door een groot, hellend plein naar de 
ingang, die hierdoor uitnodigender wordt. 
David hoopt dat buurtbewoners die uitnodi-
ging ook aannemen en in het park gaan recre-
eren. Het Flevobad, dat deel uitmaakt van het 
centrale park, wil hij graag iets extra’s geven 
met drijvende zwembaden in het Nieuwe Diep.

Meer bruggen
Om het Diemerpark en de andere kant van 
het	AmsterdamRijnkanaal	met	 elkaar	 te	 ver-
binden, heeft hij van de dijk naar het park in 
zijn ontwerp meer bruggen geplaatst. Hij ver-
telt dat hij tijdens zijn fietstocht ontdekte dat 
de meeste bruggen ongeveer zes kilometer 
uit elkaar liggen. ‘Dat is dus te ver.’ Als voor-
beeld	noemt	hij	het	Ruhrgebied	waar	over	een	
kanaal ongeveer iedere kilometer een brug ligt. 
‘De afstand varieert daar van 300 meter tot de 
grootste afstand van 2,7 kilometer. De bruggen 
die ik ontworpen heb, zijn glooiender dan de 
Nesciobrug, maar ze moeten wel net zo hoog 
worden. Mij lijkt het fantastisch om van het 
hoogste punt van de brug de omgeving en het 
kanaal te bekijken’, aldus een enthousiaste 
David. 

Voor IJburg en het Diemerpark heeft hij 
bedacht dat het compleet nieuw en tevens effi-
ciënt zou zijn een lagune uit te graven in het 
IJmeer. De grond die daarbij vrijkomt, wordt in 
het Diemerpark gestort om daar een glooiend 
en heuvelachtig terrein te maken. ‘Ligt de gif-
tige grond meteen een stuk dieper en kan de 
begroeiing meer gevarieerd worden.’ 

Bovengenoemde plannen zijn maar een klein 
onderdeel van zijn totale drietrapsraketplan. 
Ze zijn echter volgens David wel op korte ter-
mijn uit te voeren. Op de vraag of hij er al mee 
naar de gemeente of het stadsdeel is geweest, 
antwoordt hij dat wel van plan te zijn, maar 
dat hij het leuk vond zijn plannen eerst aan 
de bewoners van Zeeburg voor te leggen. Het 
project is van 1 december 2012 tot 5 januari 
2013 te zien op de tentoonstelling Amsterdams 
Afstudeerwerk in Arcam. t

www.immergrun.nl

Ontwerpimpressie van de toegang tot 
het Flevopark: het obscure trapje wordt 

vervangen door een hellend plein

Ontwerpimpressie van de West Merwedekanaaldijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Nieuwe Diep
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NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN

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

Jachthaven Piet Hein
Veemkade 267      020 - 419 30 05

WWW.NAUTIEK.COM

In gedachten verzonken rijd ik de Amsterdamsebrug op. Halverwege zie ik 
ineens een bord met de waarschuwing voor een obstakel. Wat is hier aan 
de hand? Heeft het Stadsdeel als snelheidsbeperkende maatregel betonnen 

plantenbakken neergezet, waar je tussendoor moet crossen? Bij de boog aange-
komen blijkt het obstakel te bestaan uit een korte steile helling.

Na de vervanging van de overspanning van de Schellingwouderbrug wordt nu de 
Amsterdamsebrug gerenoveerd. Doel van deze renovatie is:
•	 verlengen	van	de	levensduur	van	de	brug
•	 mogelijk	maken	van	onderdoorvaart	van	vierlaags	containervervoer
•	 aanpassing	van	de	wegindeling	t.b.v.	een	veiliger	verkeerssituatie
•	 een	beter	 toegankelijke	brug	voor	fietsers	en	voetgangers	d.m.v.	 trappen	met	

kleine hellingen.
In het voorjaar van 2012 is de brug reeds 30 cm omhoog gebracht. Daardoor kun-
nen schepen, die met vier lagen containers geladen zijn, passeren. In september 
is de boog onderhanden genomen. De boog is daarvoor geheel ingepakt. Je zou 
denken dat kunstenaar Christo weer een project heeft gedaan! Inmiddels is de 
verpakking weer verwijderd. 

Om de onderkant van de brug te kunnen renoveren en te schilderen, komt er 

onder de brug een werkplatform te hangen. Om het scheep-
vaartverkeer niet te hinderen, heeft men de brug in het 
weekend van 17 en 18 november één meter opgekrikt. Dat 
merk je goed, als je over de brug rijdt. 

De fietspaden zullen ook vervangen worden. De planning 
is dat de renovatie in mei 2013 gereed is. Dan is de brug weer 
jarenlang probleemloos de verbinding tussen de Indische 
Buurt, Noord en IJburg. t

TEKST EN FOTO’S: FRED VERMORKEN
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SANITAIR   OP MAAT ZAGEN   LEVERING AAN HUIS   BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

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

Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer

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

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

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

E ind oktober zijn de maatregelen uit het 
nieuwe regeerakkoord bekend gewor-
den. Wat de (huur)woningmarkt betreft 

is de maatregel die het meest opvalt het ver-
vangen van het puntenstelsel als bepaling van 
de maximaal redelijke huur door een koppe-
ling aan de waarde van de woning op grond van 
de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). 
De maximaal redelijke huurprijs wordt voort-
aan bepaald op grond van 4,5% van de WOZ-
waarde. De liberalisatiegrens blijft bestaan, 
maar komt te liggen bij een WOZ-waarde van 
€ 177.250. Daarboven kan een verhuurder 
dus vragen wat hij wil en kan een huurder zijn 
huur niet meer verlagen. Een heel groot deel 
van de woningen in Amsterdam ligt boven die 
grens. Uit berekeningen van de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties blijkt dat 
de maximumhuren in Amsterdam gemiddeld 
met 37% kunnen stijgen ten opzichte van de 
huidige huren, die vorig jaar al fors zijn ver-
hoogd dankzij de ‘Donnerpunten’. De gemid-
delde markthuur op basis van 4,5 % WOZ-
waarde wordt straks € 742, met als uitschieter 
een woning in het centrum met een huurprijs 
van  € 934. 

Ook de jaarlijkse huurverhoging van ‘slechts’ 
de inflatie is volgens deze plannen verleden 
tijd. Huurders met een huishoudinkomen (dus 

het inkomen van iedereen die op het adres 
ingeschreven staat samen) tot € 33.000 kun-
nen vanaf 1 juli 2013 een huurverhoging tege-
moet zien van inflatie + 1,5% en huurders met 
een inkomen tussen de € 33.000 en € 43.000 
inflatie + 2,5 %. Huurders met een inkomen 
boven de € 43.000 (de zogen. ‘scheefhuurders’) 
kunnen zelfs een huurverhoging verwachten 
van inflatie + 6,5 % (in totaal bijna 9% per jaar). 
Zo’n huurder in een woning van € 600 krijgt 
bijvoorbeeld straks een huurverhoging van € 
54. Deze huurverhogingen gaan door tot het 
maximum bereikt is, wat dus veel hoger ligt 
dan voorheen. Voor huurders met een inko-
men boven de € 43.000 is er zelfs geen maxi-
mum meer. 

Of de maatregelen daadwerkelijk in deze 
vorm doorgevoerd worden, is nog de vraag. 

Nieuw regeerakkoord

Buurt Atelier spreidt vleugels uit

Het Buurt Atelier aan de Celebestraat wil graag meer kin-
deren en vrouwen bereiken en breidt de verschillende 
activiteiten verder uit naar heel Stadsdeel Oost. Het Buurt 
Atelier gaat samenwerken met het Karel Appelhuis op de 
Dappermarkt. Ook op verschillende scholen en in andere 
geschikte ruimtes zullen activiteiten aangeboden worden.

Dinsdagochtend 10.30-12.00 uur
Open werk atelier voor vrouwen
Samen mooie dingen maken, tekenen, schilderen, werken 
met wol, weven en haken. We besteden ook aandacht aan 
kunst en cultuur, brengen u op de hoogte van verschil-
lende tentoonstellingen en organiseren gezamenlijke cul-
turele uitstapjes.
Woensdag 13.30-14.30 uur
Atelierklas voor kinderen uit de buurt
Onder begeleiding van een kunstenaar werken aan een 
kunstwerk. En omdat je volgende week weer komt, kan je 
werken aan heel grote schilderijen. Al deze mooie kunst-
weken worden regelmatig tentoongesteld of krijgen een 
permanente plek ergens in Oost! 
Vrijdag 15.45-17.00 uur
Collages maken voor kinderen van 8 tot 12 jaar
Onder begeleiding van een professionele kunstenaar gaan 
jullie mooie foto’s uitzoeken en kijken hoe je daar een ver-
rassend kunstwerk van kan maken. 

Info: hetbuurtatelier@gmail.com
www.Facebook.com/HetBuurtAtelier

Voorbeeld: een woning heeft een WOZ-
waarde van € 200.000. Vier en een half pro-
cent hiervan is € 9000,- . Dat is per maand 
9000 :12 = 750 euro. Echter, de woning komt 
daarmee boven de grens van € 664,66 en is 
dan geliberaliseerd . De woning kan dus ook 
voor een (veel) hoger bedrag verhuurd wor-
den. 

De plannen moeten nog door de Eerste Kamer 
goedgekeurd worden en moeten bovendien 
nog verder uitgewerkt worden, want er zijn 
nog veel onduidelijkheden. Duidelijk is wel dat 
als deze plannen tot uitvoer komen, zeer veel 
huurders in Amsterdam in de problemen gaan 
komen. De eerste vragen van huurders die ver-
wachten in de problemen te komen, hebben 
wij al binnen gekregen. 

Warm de winter door
De winter staat voor de deur en de tempera-
tuur daalt weer. Een cv-installatie, dubbel glas 
of bijvoorbeeld vloer/dakisolatie kunnen de 
winters een stuk dragelijker maken.

U kunt aan uw verhuurder een verzoek doen 
om uw woning te laten verbeteren tegen een 
redelijke huurverhoging. Als het gaat om 
woningverbeteringen die energiebesparing 
opleveren, is wettelijk vastgelegd dat verhuur-
ders dit niet zomaar mogen weigeren. WSWo-
nen oost heeft ervaring met het doen van een 
redelijk voorstel aan de verhuurder. t

Wijksteunpunt Wonen
Wijttenbachstraat 34-H
tel. 462 03 30, e-mail: oost@wswonen.nl
Inloopspreekuur: maandagavond 19-20 uur  
woensdagochtend 9-12 uur 

Renovatie



Dinsdag 18 december
 17.00-19.30 uur
 Eindejaarsborrel
Dinsdag 15 januari 2013
 19.30- 22.00 uur
 Workshop (thema staat
 binnenkort op onze website)

Adres: KHL, Oostelijke Handelskade 44

Kom langs op onze Eindejaarsborrel 
en maak kennis met Zakelijk Zeeburg, een 
actieve  club ondernemers. Goed voor je 
professionele contacten en je netwerk.
We organiseren elke maand een netwerk-
borrel of een thema-avond.

www.zakelijkzeeburg.nl

Familie Singh uit India
‘Ik was 26 toen ik als toerist naar Nederland kwam, in 1996. Alles was schoon en netjes, ik 
hield van de mensen. Een vriend wist een bakkerij waar werk voor me was. Ik belde mijn 
ouders en zei dat ik niet meer terugkwam. Pas na negen jaar ben ik voor het eerst terugge-
gaan naar India. Ik heb in bakkerij Bertram gewerkt op de Jan van Galenstraat in Amsterdam 
West. Ik was heel sterk en werkte 6 dagen in de week. Zaterdags was ik vrij. Nu heb ik wel veel 
rugklachten. In 2001 ging ik naar bakkerij Zwanenburg in Halfweg. In 1999 ben ik getrouwd 
in Punjab in India en mijn vrouw kwam in 2001 naar Nederland. We komen na de renovatie 
terug in de straat: op nummer 39.

Het verhaal van de straat Sinds twee jaar volgt fotograaf Rogier Alleblas in opdracht van woning-
coproratie De Alliantie de transformatie en de bewoners van de 
Gorontalostraat aan het Makassarplein in de Indische Buurt. Vanuit 
een persoonlijke invalshoek beschrijft hij het leven in de buurt. De 
verhalen samen vertellen een groter verhaal: de ontwikkeling van de 
stad en haar bewoners, hoe de wijk veranderd is in een ‘melting pot’ 
van inwoners uit alle delen van de wereld met allerlei culturen. 
In de zomer van 2013 verschijnt een boek over het project.

TEKST EN FOTO’S: ROGIER ALLEBLAS

Fatemeh uit Iran
‘Het is de eerste keer dat ik zo lang wegblijf van mijn thuis in Iran. Ik studeer in Amsterdam 
aan het ILLC (het instituut voor logica, taal en berekening, red). Over vijf jaar wil ik ergens 
op de wereld lesgeven op een universiteit. Nederland heeft een traditie in de logica: Brouwer 
(1881-1966) was een beroemde wiskundige. Ken je die niet?’ 

‘In Iran moeten we ons haar en lichaam bedekken. Ons gezicht hoeven we niet te bedekken. 
Je komt vrijwel geen vrouwen tegen met een volledige gezichtsbedekking. Het leven is niet zo 
moeilijk als het soms wordt voorgesteld, de grote problemen zijn bijvoorbeeld de rechtban-
ken. De wet lijkt gelijk maar is niet gelijk voor mannen en vrouwen. Als je wilt weten hoe het 
leven van de gewone Iraniërs eruit ziet, moet je eens naar de film A Separation gaan.’

ADVERTENTIES

Kom langs en laat je
door onze 87 andere
ideeën inspireren !

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

Voor de mooiste kerstkado’s 
met een persoonlijk tintje

in 1 dag klaar, met eigen 
foto, tekst of ontwerp

je foto op
cover voor 

iPhone4,
iPad & iPad2

15 soorten
bekers met
65 diverse
ontwerpen

sieraden
met je eigen

foto’s

Je eigen
kalender
ook in 1 dag
op je buro!  
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www.kabg.nl
Karel Appelhuis Begane Grond
Dapperstraat 7 | 1093 BK Amsterdam | info@kabg.nl 
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Maak je eigen kunst in het Karel Appelhuis
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Moeders zijn irritant. Juffen ook. Ze 
praten veel. Te veel. Ik hoor ze in de 
verte wel wat zeggen, maar ik regis-

treer het gewoon niet. Ik doe wel mijn best 
om te knikken en ja te zeggen, want dat wordt 
van je verwacht. Dat is beleefd. Tenminste, dat 
heeft mama mij zelf geleerd. Meestal is dat ook 
genoeg, maar soms checken ze of je het ook 
echt gehoord hebt. Alleen de laatste zin weet 
ik dan nog. Of de eerste. Soms de middelste. 
Maar samenvatten lukt niet. Of ik doe niet wat 
ze gevraagd hebben. En dan worden ze boos, 
omdat ze dat net uitgelegd hebben. Dat is 
oneerlijk, want ik heb het echt niet gehoord.

Ik sloom gewoon vaak af. Dan zie ik opeens 
alle wereldvlaggen voor me of ik bedenk de 
volgende zet die ik in Supremacy 1914 ga doen. 
Dat is een online strategiegame. Het lijkt een 
beetje	 op	 Risk,	 maar	 dan	 ingewikkelder.	 Je	
kunt je landen zelf inrichten, niet alleen met 
legers, maar ook met spoorwegen, gebouwen 
en materialen en je kunt goederen produce-
ren, exporteren of importeren. Door slim te 
zijn, kun je heel machtig worden. Door allian-
ties te sluiten met andere rijken, kun je jouw 
invloed op het spel nog groter maken. En net 
als ik de ideale aanval bedacht heb, dan hoor 
ik: ‘Wat heb ik zojuist gezegd?’

Mijn moeder vraagt dat vaak. Helaas. En als 
ik het niet weet, begint ze het hele verhaal 
opnieuw. Zucht. Echt interessant is het nooit. 
Het gaat altijd over hoe iets beter kan. Of wat ik 
vergeten ben. Ik vergeet best veel. Mijn kleren 
in de wasmand te doen. Mijn schooltas uit te 
pakken. Of in te pakken. Ik vergeet ook school-
werk te doen. Boven mijn werk sloom ik name-
lijk ook af. Meestal vul ik dan op het laatst nog 
snel iets in. Op school werkt dat prima. Mijn juf 
zegt dan dat ik goed gewerkt heb. Maar bij mijn 
moeder niet. Die gaat alles heel precies nakij-
ken en zegt dan dat ik het moet verbeteren. Zij 
vindt altijd alles fout. Gek word ik ervan.

Met mijn kamer opruimen gaat het net zo. 
Dan prop ik alles zo snel mogelijk in de eerste 
de beste la en begint het gezeur weer. Weet ik 
veel waar alles hoort. Wat maakt het uit? De 
kamer is toch netjes? 

Afslomen
Moeders zijn sowieso dol op zinloze activitei-
ten. Bedden opmaken bijvoorbeeld. Elke och-
tend doet mama dat weer. En ’s avonds ga je er 
weer in. Nutteloos dus. Of je druk maken over 
kleren. Wat bij elkaar past en wat niet. Dan trek 
ik een broek aan, een shirt en een vest, moet 
het over. Omdat het niet goed staat. Wat een 
onzin. Een broek is een broek. 

Over douchen doet ze ook altijd moeilijk. 
Dat moet elke dag van haar. Vroeger wasten 
mensen zich ook niet elke dag. Toen hadden 
ze niet eens een douche thuis. Dan gingen ze 
één keer per week naar het badhuis. Het is ook 
niet goed voor je huid om vaak te douchen. 
Dat is wetenschappelijk bewezen. Je hebt dan 
een grotere kans op eczeem. Zeep tast de pH-
waarde van je huid aan. De huid heeft name-
lijk een beschermende zuurlaag. De zuurgraad 
daarvan is de pH-waarde en die moet 5,5 zijn. 
Maar mama valt niet te overtuigen. Ze vindt 
het nu wel goed dat ik om de dag douche, maar 
alleen omdat ik er altijd lang onder sta. Want 
ook onder de douche sloom ik af. Dan vergeet 

ik de tijd en droom weg. Dat is dan wel weer 
leuk aan douchen. Mijn moeder wil dat ik een 
kookwekker gebruik. Na een kwartier moet 
ik eronder vandaan. Maar dat vergeet ik dan 
weer te doen. Over haren kammen zeurt ze 
ook. En over haren wassen. Nagels knippen. 
En niet te vergeten tanden poetsen. Alsof er 
niets belangrijkers is in de wereld. Dan wijs ik 
haar op honger in Afrika. Moeders daar heb-
ben niet eens geld voor eten, laat staan dat ze 
zich druk maken over shampoo. Of ik vraag 
of ze wel weet dat Palestijnen en Israëliërs al 
strijd hebben sinds het begin van de 20e eeuw. 
Die moeders maken zich druk over aanslagen 
en bombardementen, niet over of de kinderen 
hun kamer wel hebben opgeruimd.

Maar altijd als ik begin over mijn favoriete 
gespreksonderwerp, geschiedenis, gebeurt 
er iets vreemds. Dan sloomt mama af. En als 
ik haar dan vraag om samen te vatten wat ik 
gezegd heb, dan zegt ze: ‘Kaas’. Dat antwoord 
ik ook altijd als ik het niet weet. En dan moeten 
we allebei heel hard lachen. t

ADVERTENTIE

prijskleurplaat

Haal je kleurpotloden of viltstiften tevoorschijn en geef deze 
tekening kleur! Knip ’m uit of scan ’m en stuur je kleurplaat vóór 
5 februari op naar de IJopener,
e-mail: info@ijopener.nl 
adres: Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam
Je kunt er een mooi boek mee winnen!
Vergeet niet je naam en leeftijd in te vullen. 

Illustratrice Winny Ros maakte deze tekening speciaal 
voor de IJopener. Zij zal van alle inzendingen de 
twee mooiste kleurplaten uitzoeken. Eén van een 
kleurkunstenaar onder de 6 jaar en één van een inzender 
tussen de 6 en 10 jaar. 
De twee winnaars mogen een boek uitkiezen bij 
Boekhandel Van Pampus.

naam: leeftijd:
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Ross de Boss

Ross is een slim jongetje met Asperger, 
dat vaak meer wil weten dan grote mensen 
lief is. Als hij geen antwoord op zijn vragen 
krijgt, gaat hij zelf op onderzoek uit. Met zijn 
rode, ronde, metalen brilletje bekijkt Ross 
de maatschappij op geheel eigen, soms 
 onnavolgbare, maar altijd humoristische 
wijze.

TEKST: SIMONE SLOTBOOM

ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

Buitenschoolse opvang Small Villa
Funenpark 1 | 1018 AK Amsterdam | 020-5286586 | www.smallvilla.nl

Een nieuwe zeer ruim opgezette
BSO in het Funenpark

small
villa

KINDEROPVANG

Buitenschoolse opvang Small Villa     
Funenpark 1a  | 1018 AK Amsterdam | 020-5286586 | www.smallvilla.nl

Een nieuwe zeer ruim opgezette 
BSO in het Funenpark. 

Funenpark
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Funenpark
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Met een snelheid van veertig kilome-
ter per uur zoeft tramlijn 26 over de 
glimmende rails de Enneüs Heer-

mabrug	over.	Richting	IJburg	gaat	het	met	de	
witblauwe tram. De zon schittert in het water 
van het IJmeer, enkele meeuwen cirkelen krij-
send in de blauwe lucht. Links en rechts doemt 
de moderne architectuur op van de jongste 
wijk van Amsterdam. De tram mindert vaart. 
Een groepje jongens met baseballpetjes en een 
vrouw met een kinderwagen stappen uit bij het 
winkelcentrum, halte Vennepluimstraat. Twee 
haltes verder moet ik eruit. Op het moment dat 
de	 elektronische	 gong	 klinkt,	 sta	 ik	 op.	 Ruis-
rietstraat, hoor ik de inmiddels zo vertrouwde 
stem van Marc Klardie, de halteomroeper van 
zowel het Gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) 
als de Prignitzer Eisenbahn GmbH (PEG). Ik 
check uit, groet de conducteur en stap samen 
met een telefonerend meisje uit. Haar lange 
blonde staart zwiept heen en weer boven haar 
rugzak. Schuin steek ik over, er is toch geen 
verkeer. En ineens zie ik dat het bordje op het 
appartementencomplex De Uitkijk weg is, het 
bordje	dat	aankondigde	dat	daar	de	Ruisriet-
straat begon. Het heeft plaatsgemaakt voor 
een ander. Lumièrestraat heet het hier nu. 
Nieuwsgierig als ik ben, loop ik verder de straat 
in. Ik laat het appartementencomplex links lig-
gen en passeer de brug over de Groene Tunnel. 
Op het kleine grasperkje dat zich tussen deze 
kant van de weg en de gracht bevindt, helt een 
paal met twee straatnaambordjes schuin naar 
achter. Op het ene bordje, dat de indruk van 
een	hemelaanbidder	wekt,	staat	Ruisrietstraat.	
Op het andere, dat er haaks onder is bevestigd 
en meer contact met de grond lijkt te willen, 
staat Zwanebloemstraat. Als vanouds kruisen 
zich hier de zojuist genoemde straten. Alleen 
voor het appartementencomplex, waarin zich 
aan deze straatkant enkel een parkeergarage 
bevindt, is kennelijk sprake van een adminis-
tratieve verhuizing. Waarom dat dan? 

Fout hersteld
Annemarie Smit, communicatieadviseur 
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, ver-
telt:	‘De	Ruisrietstraat	en	de	Lumièrestraat	lig-
gen in elkaars verlengde. De grens tussen de 
twee straten bleek echter niet te liggen op de 
IJburglaan, zoals het meest logisch lijkt. In het 
straatnamenbesluit dat bij de start van IJburg 

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA     FOTO’S: FRED VERMORKEN 

is genomen, is vastgelegd dat de Lumière straat 
doorloopt tot aan de brug over de Groene 
Tunnel. Dat staat ook zo geregistreerd bij het 
kadaster. Het officiële adres van de bij het 
appartementencomplex De Uitkijk behorende 
parkeergarage, is Lumièrestraat 2. Bij het aan-
brengen van de straatnaamborden is destijds 
een fout gemaakt die nu is hersteld.’ 

Omkeren
Een bezoekje aan Google Earth geeft niet 
alleen een beeld van IJburg in eerdere tijden, 
het maakt tevens duidelijk dat ze daar al heel 
lang	weten	hoe	het	precies	zit	met	de	Ruisriet	
en de Lumièrestraat. Maar een blik op stads-
plattegronden van Amsterdam laat iets anders 
zien,	daar	is	de	Ruisrietstraat	gewoon	een	zij-
straat van de IJburglaan. Mijn routeplanner 
stuurt mij evenmin richting de Groene Tun-
nel als ik Lumièrestraat 2 inprogrammeer. Het 
apparaat wil me zelfs laten omkeren als ik met 
mijn auto wel die kant op ga. 

Ook het gemeentelijke vervoersbedrijf zit met 
de gevolgen. ‘Wij gaan kijken wat de mogelijk-
heden voor wijziging van de haltenaam zijn’, 
zegt Monique Wagenaar, communicatieadvi-
seur bij het GVB, ‘maar het moet nog wel even 
wachten. Ieder jaar verandert de dienstrege-
ling per december. Alle lijnfolders, waaronder 

die van tram 26 en bus 66, zijn daarom al klaar. 
De	naam	Ruisrietstraat	 is	 dus	 overal	 in	mee-
genomen, van folder tot plattegronden, auto-
matiseringssystemen, enzovoort. Het eerst-
volgende moment waarop de wijziging inge-
voerd kan worden, is december 2013. Maar of 
we daartoe overgaan? Het hangt er vanaf hoe 
bekend een halte is en hoe praktisch reizigers 
het vinden als de naam verandert, nu ze er 
eenmaal aan gewend zijn.’

Logisch
Het kadaster registreert alleen maar. Zou het 
in dit geval niet het meest logisch zijn als de 
gemeente Amsterdam daar een verzoek tot 
wijziging indient? Dan is ze nog consequent 
ook.	Parallel	aan	de	Lumièrestraat	en	de	Ruis-
rietstraat lopen namelijk de Daguerrestraat 
en de al eerder genoemde Vennepluimstraat. 
Volgens de kadastrale gegevens worden deze 
straten gescheiden door de IJburglaan. Zoals 
volgens de bebording ook zo lang het geval was 
voor die andere twee straten. 

Mensen die hier niet bekend zijn raken hier 
nu het spoor bijster. Daarbij is er wel dege-
lijk sprake van administratieve rompslomp 
en bijkomende kosten voor bedrijven, ook al 
bevindt zich in dat kleine stukje Lumièrestraat 
enkel een particuliere parkeergarage. t

ADVERTENTIE
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www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19
TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - ZEEBURGERDIJK 50

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR 

IEDERE MAANDAG VAN 16.00 - 17.00 UUR

van doorn cs
a d v o c a t e n

    Gaat u scheiden? Ontslagen?    
                                 Uitkeringsproblemen?  Een huurgeschil?       

   Strafzaak? Problemen met verblijfsvergunning?

20-1 adv.ocaten 135 x 85 mm.indd   3 03-02-11   12:12

S tadsdeel Oost had zijn best gedaan om er 
iets bijzonders van te maken. De centrale 
hal van het IJburg College was omgeto-

verd tot een conferentiezaal met een podium. 
Scholieren van het IJburg College assisteerden 
bij dit bijzondere evenement. Het was alleraar-
digst om te zien dat de catering, de garderobe 
en de inschrijfbalie voor de workshops volledig 
werden bemand door scholieren. Een leuke 
manier om de scholieren te leren verantwoor-
delijkheid te dragen. Circa 250 bezoekers van 
diverse pluimage hadden gehoor gegeven aan 
de oproep van het stadsdeel: bewoners, onder-
nemers, werknemers van diverse bedrijven en 
non-profitinstellingen op IJburg, politici en 
anderen die op een of andere manier te maken 
hebben gehad met IJburg waren aanwezig. 

Nadat een zangeres het publiek had opge-
warmd, heette dagvoorzitter Aïcha Kasim-
beg-Marghadi, journaliste, iedereen welkom. 
Maarten	van	Poelgeest,	wethouder	Ruimtelijke	
Ordening	voor	de	centrale	 stad	en	Thijs	Reu-
ten, wethouder Stadsdeel Oost voor Wonen 
&	 Ruimtelijke	 Ordening	 vertelden	 hun	 eigen	
verhaal over IJburg. Weliswaar wonen geen 
van beiden in deze wijk, toch waren zij er vol 

Feest voor jarig IJburg
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lof over. Ook kwamen enkele bijzondere bewo-
ners op het podium: de allereerste bewoner, 
die er nog altijd tot volle tevredenheid woont 
en iedereen opriep om er gezamenlijk iets 
moois van te maken, want ‘niets gebeurt van-
zelf’. En de nieuwste bewoner, die dezelfde 
dag de sleutel had gekregen en er eigenlijk nog 
niet zoveel over kon zeggen, behalve dan dat 
‘zij een grotere woning nodig had voor haar 
gezin en logischerwijs uit kwam op het mooie 
IJburg’. 

Daarna nam Chris Sigaloff, voorzitter van 
Kennisland, het woord. Deze stichting doet 
onderzoek en geeft advies over o.a. sociale 
innovatie en maatschappelijke vernieuwing. 
Zij vertelde in het kort van welke uitgangspun-
ten men is uitgegaan bij de ontwikkeling van 
IJburg en wat de resultaten waren. Naast de 
geregisseerde verhalen waren er ook betrok-
kenen die hun eigen ervaringen uit de praktijk 
deelden in plenaire sessies.

Voor degenen die ook nog zelf actief bezig 

wilden zijn, waren er zeven workshops 
gepland met als kenmerk: fun, maar ook nog 
een beetje leerzaam. Uit de selectie van de the-
ma’s  (Ondernemen,  Natuur, Zorg, Duurzaam-
heid, Stedenbouw, Wijkontwikkeling, Jonge-
ren) was tamelijk eenvoudig af te leiden welke 
aandachtspunten er zijn op IJburg. Aangezien 
IJburg slechts tien jaar bestaat, is er nog alle 
ruimte om toekomstige plannen voor de ste-
denbouwkundige ontwikkeling aan te passen. 
Daarvoor leende de workshop ‘Stedenbouw: 
wat is het nieuwe thema voor de komende tien 
jaar?’ zich. Bij de workshop ‘Mens en natuur 
verbinden of de natuur koesteren’ gaan al 
gauw de gedachten terug naar de driehoeks-
mossel en de aanwezigheid van andere fauna, 
die een van de redenen waren van de vertra-
gingen in de ontwikkeling van IJburg. 

De workshop ‘Hoe kijk jij naar mij? Hoe kijk 
ik naar jou?’ was een voorzichtige vingerwij-
zing naar de beeldvorming waar IJburg aan 
is blootgesteld, zowel in negatieve als in posi-
tieve zin. IJburg TV was ook aanwezig en nam 
de workshop ‘Word t.v.-reporter in een half  
uur’ op zich. De film ‘Amsterdams Floating 
City: Extreme Engineering’ toonde hoe door 
landmaken de jongste wijk van Amsterdam tot 
stand is gekomen. Daarin was ook aandacht 
voor de waterwoningen, een van de ‘unique 
selling points’ van IJburg. 

Intussen hadden IJburgse pioniers plaats-
genomen op een zeepkist om hun verhaal te 
doen. Als leuke afsluiter van de conferentie 
was er de ‘Vette rap’, vertolkt door IJburgse 
jongeren. Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik 
toonde zich trots op haar stadsdeel. Het is te 
hopen dat na de geplande opheffing van alle 
stadsdelen (2014) IJburg net zo’n mooie ont-
wikkeling doormaakt als de afgelopen jaren. t

Op woensdag 21 november 
bestond de wijk IJburg tien 
jaar. Stadsdeel Oost organi-
seerde die dag in het IJburg 
College een feestelijke con-
ferentie om stil te staan bij 
dit jubileum.

v.l.n.r. Wethouder Maarten van Poelgeest, stadsdeelwethouder Thijs Reuten, 
stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik en stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk.

In uitzonderlijke gevallen kan 
een straat een andere naam 
krijgen. Bijvoorbeeld als twee 
dorpen worden samengevoegd 
en de gemeente ineens twee 
keer een Hoofdstraat heeft. Of 
als gevolg van voortschrijdend 
inzicht over een persoon naar 
wie een straat is genoemd. 
Ook in IJburg was er reden een 
straatnaambordje te vervangen. 
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SPECIALE AANBIEDING VOOR LEZERS VAN DE 
IJOPENER 

Een vrijblijvend proefabonnement (2 nrs)  
voor slechts € 5,- (i.p.v. € 9,50)

Kopieer deze bon of knip hem uit en stuur 
hem in een envelop zonder postzegel naar: 
Ons Amst erdam, Antwoordnummer 10117, 

1000 PA Amsterdam

Concertgebouw Amsterdam, 11 maart 
1966. Studentenvereniging ASVA orga-
niseert een drukbezochte teach-in over 

de woningnood, toentertijd volksvijand num-
mer één. ‘Een anderhalf duizend studenten, 
provo’s en gewone mensen’, aldus Het Vrije 
Volk, zit de marathonzitting tot diep in de 
nacht uit. De discussies zijn tumultueus.

Een prominent spreker is architect Jaap 
Bakema die kritiek levert op het ontbreken 
van de menselijke maat in de naoorlogse ste-
denbouw. Zijn visie heeft gestalte gekregen 
in het Pampusplan (1965), dat op een grote 
maquette van één bij drie meter in de wan-
delgangen te zien is. Op een langgerekte eilan-
dengroep in het IJmeer zijn woningen ingete-
kend voor maar liefst 350.000 mensen (bijna 
de helft van het toenmalige Amsterdam!). Vrij-
wel alles is hoogbouw, met aan de randen een 
bouwhoogte tot veertig verdiepingen. ‘Buiten 
wonen in de stad’ is het motto – een leuze die 
de bedenkers van IJburg later dankbaar zou-
den overnemen.

Bakema bedoelde zijn ontwerp als alterna-
tief voor het toen net gepresenteerde plan van 
Publieke Werken voor ‘de stad van morgen’, de 
Bijlmermeer. Tijdens de teach-in vraagt een 
andere bekende architect, Aldo van Eyck, aan 
wethouder	Roel	de	Wit	waarom	de	gemeente	
stelselmatig weigert te reageren op het Pam-
pusplan. Is dat niet een veel beter uitbreidings-
plan dan de Bijlmer, een wijk met een te lage 
bebouwingsdichtheid en op een verkeerde 
plek gesitueerd? Waarom niet gebruik maken 
van een van de grootste charmes van Amster-
dam, het alomtegenwoordige water?

Hij krijgt ovationeel applaus, er is nog uren-
lang tumult. Maar de zaak bleef zoals hij was: 
de gemeente had geen boodschap aan Bake-
ma’s alternatief. En realiseerde toch een wijk 
die inmiddels als een van de grootste steden-
bouwkundige miskleunen ooit geldt. Dertig 
jaar later werden zijn uitgangspunten alsnog 
gehonoreerd in het plan voor IJburg, al was 
de bouwhoogte veel lager en mikte men nu op 
‘slechts’ 45.000 inwoners.

Het beloofde land
IJburg, 23 september 2012. ‘Waarom is bij de 
aanleg van IJburg gekozen voor het opspui-
ten van eilanden en niet voor inpoldering van 
land, zoals bij de Flevopolder?’ Als ze deze 
vraag opwerpt, staat rondleidster Linda Vosjan 

Tien jaar knutselen aan een wijk-in-aanbouw

De plannen voor IJburg bestaan 
al sinds de jaren zestig. Maar de 
gemeente wilde er niet aan. Pas 
toen de Bijlmer een mislukking 
bleek, werden ze weer uit de kast 
getrokken. IJburg mocht geen 
slaapstad worden, geen Bijlmer vol 
sociale problemen, maar de mooi-
ste nieuwbouwwijk van Nederland.

TEKST: HANSJE GALESLOOT

naast haar goudkleurige fiets bij de haven van 
IJburg. Het is designweekend op Haveneiland 
(vandaar het futuristische rijwiel) en journa-
list Vosjan heeft een fietsrondleiding op touw 
gezet over het ‘social design’ van IJburg. Welke 
bedoelingen zaten er achter dit nieuwe stads-
deel en zijn die uitgekomen?

Als we over de haven naar het IJmeer kijken, 
zien we het antwoord op Vosjans vraag. Bij 
inpoldering woont iedereen achter de dijk zon-
der zicht op het water. IJburg zette zichzelf in 
de markt met de leuze dat je vanuit elke woning 
het water zou zien. Helemáál waar is het niet, 
maar feit is wel dat je rondfietsend door IJburg 
nooit vergeet dat de wijk uit eilanden bestaat. 
Dát bepaalt de sfeer, inclusief de wind die er 
altijd waait. IJburg heeft iets opens, het is een 
onbeschreven blad. Met genoeg bewoners die 
zich daardoor uitgedaagd voelen.

 

Bolwerk van pioniers
Linda Vosjan woont met haar gezin sinds juni 
2003	 in	 de	 Zwanebloemlaan	 op	 Rieteiland,	
waar de familie Alpagot in november 2002 de 
eerste sleutel kreeg. Nog altijd heeft deze straat 
met koophuizen de naam een bolwerk van 
de pioniers te zijn, met een hoog gehalte aan 
actieve bewoners. Vosjan is lid van de Verkeers-
ouders, maakt filmpjes over bewonersinitia-
tieven voor IJburgTV (een internetzender) en 
is mede-initiatiefnemer van IJburg Droomt, 
IJburg Doet: een los netwerk van bewoners 
dat viermaal per jaar bijeenkomt, waarbij elke 
aanwezige in een paar minuten tijd een plan 
kan presenteren.

‘IJburg is mijn hobby. Ik ben heel enthousi-
ast over de wijk. Qua wooncomfort zijn we in 

euaspect is een sterk punt dat meer uitgebuit 
kan worden, vind ik. Het Blijburgstrand is een 
attractie voor de hele stad, de platte daken zijn 
ideaal voor zonnepanelen en overal is er het 
water. Dat kunnen we beter ontsluiten door 
bijvoorbeeld gemeenschappelijke steigers te 
maken voor zwemmen.’

De natuurkwaliteit van IJburg zit ’m in het 
water. Op het land maakt de wijk geen groene 
indruk, al zal dat iets beter worden als de 
bomen groter zijn. In 1997 stond de strijd om 
behoud van het IJmeer centraal in het referen-
dum over IJburg, maar achteraf haalt ieder-
een de schouders op over de argumenten uit 
die tijd. In september dit jaar zei stadsecoloog 
Remco	Daalder	 in	De	Echo:	‘IJburg	 is	voor	de	
natuur goed geweest. Het is er beter op gewor-
den. Het water is helderder door al dat riet en 
het barst van de waterplanten waar vissen hun 
eitjes in afzetten.’ De natuurcompensatie die 
de gemeente destijds aan natuurorganisaties 
heeft toegezegd, speelt daarin een rol: er zijn 
rietmoeraszones aangelegd, onder water lig-
gen mosselbanken en onlangs is het Natuurei-
land (een afgeknipt deel van de strekdam die 
vanuit Zeeburgereiland het IJ in steekt) broed-
gereed verklaard.

Twitteractivisme
Headhunter Harald Agterhuis is acht jaar gele-
den naar IJburg getrokken en ook hij steekt er 
veel vrije tijd in. Hij richtte een actiegroep op 
tegen de dagelijkse file naar de centrale stad en 
zorgde er afgelopen zomer voor dat een groep 
IJburgse kinderen op verschillende plekken 
mocht kamperen. Ook zette hij een petitie op 
om het Cruyff Court te redden (het omstreden 
voetbalveldje dat inderdaad behouden blijft, al 
moet het na bewonersprotesten tegen de over-
last wel verkassen). Op dit moment denkt hij 
mee over het realiseren van containerwonin-
gen voor studenten, met daaraan gekoppeld 

Ja, ik neem – geheel vrijblijvend – een extra voordelig proef-
abonnement op Ons Amsterdam (2 nrs voor € 5,- i.p.v. € 9,50)

elk geval ongelooflijk verwend. IJburg is ook 
levendiger dan andere vinexwijken, met veel 
bedrijfjes. Maar overdag kan het hier heel leeg 
zijn met nauwelijks mensen op straat. Het 
Haveneiland is ontworpen naar het voorbeeld 
van Manhattan, met net zo’n rechthoekig stra-
tenpatroon en lange zichtlijnen, maar qua 
grootstedelijke levendigheid komt het daar 
lang niet bij in de buurt.’

Dit laatste heeft te maken met de vertraagde 
realisering van IJburg. Niet alleen komt IJburg-
II voorlopig slechts beperkt van de tekentafel 
af, ook zijn de bestaande eilanden nog lang 
niet volgebouwd. Vooral in de koopwoningen 
zit de klad. Winkels en buurtgerichte bedrijven 
hebben het hierdoor moeilijk, hun afzetgebied 
is kleiner dan gepland. IJburg zit met 15.000 
inwoners pas op een derde van het voorziene 
aantal. De ontwerpers mikten uitdrukkelijk op 
stedelijke levendigheid, door functies te men-
gen en een tweemaal zo hoge bebouwings-
dichtheid aan te houden als op de gemiddelde 
vinexlocatie. Maar dat verhaal hapert dus nog.

Kinderparadijs
Zeg IJburg en je zegt gezin: vooral voor kin-
deren is IJburg een paradijs. Alleenstaanden, 
ouderen en twintigers wonen er nauwelijks, 
heel anders dan elders in Amsterdam. Het 
aantal kinderen in ‘bakfiets-city’ – zoals de bij-
naam van IJburg luidt – overtreft verre de ver-
wachtingen van de planners.

Vosjan betwijfelt of ze zonder kinderen op 
IJburg zou willen wonen. Maar voor nu werkt 
het. ‘Mijn kinderen van zeven en negen jaar 
zijn echte IJburgers. Laatst fietste ik met ze 
over de Keizersgracht, zelf haalde ik mijn hart 
op, maar zij zeiden: ‘Wat is het hier donker 
en smal en wat stinkt het hier! En waar kun je 
hier spelen?’ Pasgeleden kocht ik een kano en 
nu peddel ik door de waterwegen van IJburg: 
dat is toch wel heel apart. Het natuur- en mili-

‘Iedereen wacht: wanneer gaat 
het nou eens gebeuren?’

Dromers en doeners in IJburg

naam

adres

postcode plaats

e-mail telefoon

 1 juni 1998. Een drukbezochte open dag voor IJburg op de oostpunt van het Zeeburgereiland.
De rij mensen wacht voor een boottochtje naar het Proefeiland.

foto: Freerk de Vos / Stadsarchief Amsterdam

24 januari 2002. Op een winderige zandvlakte kijken corporatiedirecteur Ber 
Bosveld, stadsdeelwethouder Laetitia Ederveen en wethouder Duco Stadig naar 

het slaan van de eerste paal voor sociale woningbouw op Haveneiland.
foto: Freerk de Vos / Stadsarchief Amsterdam

Door een basisscholier gemaakte foto van Solid 1, een blikvanger op IJburg die 
doet denken aan het beroemde New Yorkse ‘strijkijzergebouw’ (Flatiron Building).

foto: Fabiënne Sluis / Stadsarchief Amsterdam

Ken je stad.  
Lees Ons Amsterdam.

Ons Amsterdam serveert iedere maand een 
gulle portie Amsterdams heden & verleden. 
Goed verteld en rijk geïllustreerd. Altijd uit 
betrouwbare bron. Voor Amsterdammers 

die hun stad nog moeten ontdekken én voor 
Amsterdammers die hun stad op hun duimpje 

(denken te) kennen. 

een studentenuitzendbureau voor baantjes als 
oppas of huiswerkbegeleider. Zo zou de ont-
brekende leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar tot 
wonen op IJburg verleid moeten worden.

Hoe raakt Agterhuis bij al dit soort acties 
betrokken? ‘Twitter! Als mij iets stoort, dan 
twitter ik er een paar keer over en vervolgens 
nodig ik de medetwitteraars uit in de kroeg. Op 
die manier kun je razendsnel iets organiseren.’ 

Als IJburg uiteindelijk een succes wordt – de 
tijd zal het leren – dan ligt dat niet alleen aan 
de vaak oogstrelende architectuur en aan het 
immer aanwezige eilandgevoel met zijn asso-
ciaties van vakantie en watersport. Opvallend 
voor IJburg is de mate waarin bewoners het 
op zich hebben genomen om de wijk te doen 
slagen. Alleen maar klagen of afwachten tot de 
overheid het oplost is niet de IJburgse spirit. 
Creatieve doeners zetten hier de toon. Zoals 
initiatiefnemer Prik Korver van de IJburgse 
moestuin het formuleert: je kúnt een verschil 
maken in je buurt. t

H. Galesloot is journalist en historicus.
Dit artikel is ter beschikking gesteld door het tijd-
schrift Ons Amsterdam. 
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M ijn iPhone en ik zijn één. Zie je mij, 
zie je hem. Even snel e-mail chec-
ken, de tijdlijn van Facebook en 

Twitter doorscrollen of een foto maken en 
meteen posten of doorsturen. Mijn apps zijn 
heilig en de informatie onder handbereik ein-
deloos. Google Maps transformeert mij in een 
handomdraai tot een knipperend blauw bol-
letje bewegend richting eindbestemming: een 
ferme rode punt op de kaart. Liep ik voorheen 
met een omgekeerd stratenboekje rond om 
mijn verkeerd afgestelde gevoel voor richting te 
compenseren, nu zie ik het meteen als ik weer 
eens de tegenovergestelde richting uitloop of 
-fiets. YouTube-filmpjes deel ik live met gezel-
schap, data zoek ik onmiddellijk online op en 
als ik ergens een leuk nummer hoor, Shazam ik 
het en schaf het direct aan via iTunes. Zo blijft 
mijn collectie up-to-date en heb ik altijd fijne 
muziek paraat. Gewoon op mijn telefoon. Bij 
interviews heb ik een dictafoon stand-by en 
als ik zin heb in een sudoku, pak ik gewoon 
mijn mobiel. Dankzij de e-reader heb ik altijd 
leesvoer in de tas. De elektronische agenda is 
een onmisbaar attribuut voorzien van voor-
geprogrammeerde bliepjes die afgaan om mij 
te attenderen op een afspraak of nieuwe acti-
viteit. En last but not least: ik kan er ook mee 
bellen.

Dat was wel anders toen ik hem kreeg, keurig 
in de doos, prachtig glanzend wit met mooie 
accessoires, maar zonder handleiding. Wat 
ik ook probeerde, het kreng ging niet aan. 
Googelen was een vaardigheid die ik geluk-
kig al langer beheerste, dus op internet vond 
ik het antwoord: ik moest de telefoon gewoon 
inpluggen in de computer om het installatie-
proces via iTunes te starten. Maar toen was ik 
er nog niet. Weken ben ik bezig geweest om het 
touchscreen onder de knie te krijgen en voor 
ik toe was aan apps installeren, was ik nog een 
maand verder. Ik heb daarbij dankbaar gebruik 
gemaakt van de jongere generatie. Aan de bar 
bij sportschool Jerry’s kreeg ik bij mijn koffie 
gratis smartphone-les.

Inmiddels lijkt het of ik nooit anders heb 
gedaan en kan ik me mijn leven niet meer 
voorstellen zonder mijn digitale steun en toe-
verlaat. Niet alleen thuis maar ook op vakan-
tie. Via wifi-hotspots blijf ik gemakkelijk in 
contact met het thuisfront. En had ik voorheen 

TEKST: SIMONE SLOTBOOM een enorme telefoonrekening, nu kost het me 
niets. Mede dankzij Skype en Viber.

Toch zit er ook een schaduwzijde aan mijn 
favoriete gadget. Ik ben te goed bereikbaar. Ik 
kan dag en nacht antwoorden en dat doe ik 
dus ook. De WhatsAppjes vliegen mij om de 
oren en Facebook-meldingen verschijnen als 
pushbericht non-stop op het scherm. Mails 
beantwoord ik ook vanuit het openbaar ver-
voer. Sterker nog: soms zelfs lopend op straat. 
Ik feliciteer meer mensen dan ooit met hun 
verjaardag en ‘like’ activiteiten van mijn vele 
‘vrienden’. Sommigen maken mij zelfs ’s nachts 
wakker. Dan piept mijn telefoon dat het een 
lieve lust is en blijkt het loos alarm: een nacht-
brakende kennis heeft gewoon dertig foto’s 
geüpload.

Dat, plus het steeds sterker wordende com-
mentaar uit mijn omgeving dat ik wel erg vaak 
op mijn scherm kijk en ‘even snel’ antwoord, 
maakt dat ik nu officieel verslaafd ben. Afkic-
ken blijkt lastig. Drie dagen niet checken en de 
teller van ongelezen meldingen en berichten 
is al opgelopen tot ver boven de honderd. Per 
app. Met stress als gevolg: ik wil alles inhalen. 
Maar is het werkelijk noodzakelijk om te weten 
dat mijn buurvrouw in de regen boodschap-
pen heeft gedaan? Of dat mijn nichtje een taart 
heeft gebakken? En ben ik echt onaardig als ik 
niet à la minute een vriend feliciteer met het 
behalen van een LOI-diploma? Of als ik een 
uitnodiging om FarmVille te spelen niet accep-
teer? En alle tweets met inzichten, tips, links en 
commentaar op van alles en nog wat, moet ik 
die echt allemaal lezen? 

Maar, eerlijk is eerlijk, tussen alle meuk zit 
ook veel nuttige info. En je blijft betrokken bij 
het wel en wee van vrienden en familie, ook als 
je elkaar even niet ziet of spreekt.

Social media zijn leuk, maar social madness 
niet. Dus neem ik me stellig voor om voort-
aan alleen de highlights eruit te pikken en me 
vooral niet verplicht te voelen om overal op 
te reageren. En tegen bedtijd gaat de telefoon 
rigoureus uit. Bij afspraken en tijdens werk op 
zacht. Checken van mail mag alleen nog op 
vaste tijden. En in de bus ga ik ook weer eens 
ouderwets uit het raam kijken.

Ik hoop dat het me lukt. Want de IJopener 
heeft sinds kort ook een eigen Facebook-
pagina. En van elke nieuwe like word ik stie-
kem toch wel erg vrolijk. En van reacties al 
helemaal. En ach, dan kan ik net zo goed even 
antwoorden, toch? 

COLUMN

Zangers gezocht

Kamerkoor Ottava, een gezellig buurt-
koor in Amsterdam Oost onder leiding van 
Ulrikke	Reed	Findenegg,	heeft	ruimte	voor	
enkele zangers.
Wij hebben een klassiek repertoire en repe-
teren 2-wekelijks op woensdagavond in de 
Zuidhal van het Vierwindenhuis, aan het 
Windroosplein op de Oostelijke Eilanden.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste zangers 
(tenor, bas of alt) die zich willen inzetten 
voor ons mooie repertoire. Bij voorkeur 
kennis van het notenschrift. Een stemtest 
kan deel uitmaken van de aanmelding. 

Belangstelling? 
Bel Martha Scheeren: tel. 665 50 28

Social media of social madness

ADVERTENTIE

Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg. 
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!

 www.deregenboog.org 

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

Het Lloyd hotel werd gebouwd in 1921 
als landverhuizershotel voor scheep-
vaartmaatschappij Koninklijke Hol-

landse Lloyd. Het is een hoog gebouw met 
een toren waarop een gouden scheepje als 
windvaan staat. Het hotel was het hoogtepunt 
van een hele serie gebouwen in het Oostelijk 
Havengebied. Langs de kade stonden al twee 

Dennis zit in  
het Lloyd hotel

‘Ik heet Dennis, ik ben 17 en het 

is effe belangrijk te weten dat ik 

een Kreidlerfanaat ben. Ik zit in 

het Lloyd vanwege een paar dinge-

tjes maar het ergste vonden ze de 

roofoverval op een tankstation.  

Als een rat in de val werd dat dus 

effe. Ik had een fietsie te pakken, 

een behoorlijk luxe geval met vijf 

versnellingen, en ik loop ze zo 

in de armen verdomme. Op het 

bureau Warmoes zagen de juten 

op de politietelex dat ik gezocht 

werd voor dat benzinestationne-

tje.’ 

Dit citaat komt uit het fictieve ver-

haal van Dennis, een van ‘bewo-

ners’ van het Lloyd ‘Rijksinrichting 

voor jongeren’. Het is te lezen in 

de krant bij de tentoonstelling over 

de periode dat het Lloyd hotel een 

jeugdgevangenis was, zoals de 

meeste mensen de Rijksinrichting 

noemden.

loodsen: Argentinië en Brazilië. Daar tegen-
over werd een nieuwe straat aangelegd, met 
een quarantainegebouw, een koffiehuis, per-
soneelswoningen en het hoofdkantoor, alles 
voor de Hollandse Lloyd. Duizenden landver-
huizers uit Oost-Europa emigreerden via het 
Lloyd hotel naar Zuid-Amerika. 

In 1938 ging de Hollandse Lloyd failliet en 
maakte de gemeente een vluchtelingenopvang 
van het hotel. In 1941 nam het ministerie van 
justitie het gebouw over. Er begon een lange 
periode waarin het dienst deed als gevangenis 
voor volwassenen. In de oorlog gebruikten de 
Duitsers het als gevangenis. 

Van 1965 tot 1989 was het een inrichting voor 
minderjarigen. Dit is de periode waarover de 
tentoonstelling gaat. In 1989 verhuisde de 
Rijksinrichting	voor	jongeren	naar	het	Nieuwe	
Lloyd in Amsterdam Zuidoost, tot 2003 was het 
hotel broedplaats voor kunstenaars. In 2004 
opende het huidige Lloyd hotel, na een grote 
verbouwing, met 117 kamers.

Gevangen
De jongens – de gemiddelde leeftijd was 
zeventien jaar – sliepen de eerste jaren op een 
grote slaapzaal. Overdag deden zij productie-
werk, zoals het in elkaar zetten van balpennen. 
Later, in de jaren zestig, werden de slaapzalen 
vervangen door cellenblokken. Kale cellen met 
een ijzeren bed en een plafond van gaas. Daar-
doorheen kon je een jongen in een cel naast je 
van bovenaf bekogelen met van alles en nog 
wat, of je kon de inhoud van de po over de 
muur gooien. 

Na 1968 veranderden de opvattingen van de 
groepsleiding. Het idee groeide dat de maat-
schappij verantwoordelijk was voor het ont-

staan van jeugdcriminaliteit. Er werd gezocht 
naar nieuwe manieren om jongeren te begelei-
den en het verblijf in het Lloyd minder grim-
mig te maken. 

Er kwamen ook studenten van een nieuwe 
opleiding voor jeugdwerk op bezoek. In 1974 
zorgde een studente pedagogie ervoor dat de 
grauwgrijze gangen van kleur veranderden. 
De jongens verfden de gangen appeltjesgroen, 
knaloranje en pimpelpaars. Ook maakten ze 
zelf schilderijen voor in de gangen en de huis-
kamers. 
Regelmatig	probeerden	 jongens	 te	ontsnap-

pen. Zaagjes werden naar binnen gesmokkeld 
in appelflappen. Op de werkplaatsen werd 
steeds gereedschap gestolen om de tralies mee 
te bewerken. Er waren ontsnappingen met 
aan elkaar geknoopte lakens, en mislukte ont-
snappingen waarbij iemand van het personeel 
gegijzeld werd. 

Halverwege de jaren zeventig werd het pro-
ductiewerk vervangen door scholing: metaal, 
elektrotechniek of metselen. Je mocht een half 
uur per dag naar buiten, op de luchtplaats.

Tentoonstelling 
Bij de tentoonstelling is een uitgebreide, zeer 
informatieve krant uitgegeven met de geschie-
denis van het Lloyd hotel, het fictieve verhaal 
van Dennis, foto’s en mooie tekeningen.

Op de tentoonstelling is een cel te zien, naar 
binnen gesmokkelde spullen, de zelfgemaakte 
zaagjes, sleutels en koorden om ontsnappin-
gen mogelijk te maken, foto’s en tekeningen. t

De tentoonstelling in het Lloyd hotel is tot en met 
31 december dagelijks de gehele dag geopend en is 
vrij toegankelijk. 

TEKST EN FOTO: KEES HOOGEVEEN

Het zijn geruchten en ze zijn waar. De 
Rabobank	 is	weg.	En	de	HEMA	heeft	
echt belangstelling. Alleen de vrijge-

komen ruimte schijnt te klein te zijn. 
Op de site van WPM Winkelcentrummanage-

ment die voor het Spoorwegpensioenfonds het 
winkelcentrum beheert, staat bij de opsom-
ming van actuele herontwikkelingsprojecten 
een plaatje hoe de HEMA vestiging binnen het 
winkelcentrum Brazilië ingepast zou kunnen 
worden. 

Ik citeer: De Hema wordt gevestigd in enkele 
vrijkomende units aan een van de passages. 
Voor Hema wordt tevens circa 120 m² extra win-
kelruimte gerealiseerd. Ook wordt er op de kop 
van het winkelcentrum, onder de huidige lui-
fel, ongeveer 100 m² detailhandel toegevoegd. 
Samen met de unit die momenteel nog door de 
Rabobank wordt gebruikt [inmiddels al verla-
ten, red.) komt hier circa 350 m² voor verhuur 
beschikbaar. Huidige m² bedragen 6.850 m². 
Toekomstige m² 7.070 m². Oplevering: Derde 
kwartaal 2013.

In de units waarover gesproken wordt zit-
ten Bakker Bart, de bloemenzaak en de slager. 
Bakker Bart is er al mee opgehouden. Ook de 
bloemenzaak schijnt het huurcontract niet te 
hebben willen verlengen, maar was een paar 
dagen te laat met opzeggen. De slager wil niet 
weg en zou best naar de overkant willen ver-
huizen als WPM zou willen meewerken. De 
vraag is of de slager en de bloemenzaak het 
kunnen bolwerken in de half lege passage, 
waar de loop uit is. Het is ook de vraag of WPM 
daar een traan om zal laten, want als de HEMA 
er echt komt, dan kunnen ze de achtergelaten 
lege ruimten, waar voorheen Goodbookers en 
de Estafette gevestigd waren, voor heel veel 
meer geld verhuren. 

De bewoners hebben herhaaldelijk uitge-
sproken graag een HEMA te willen hebben in 
hun winkelcentrum. Maar ongetwijfeld niet 
ten koste van de kleine winkeliers. 
Wordt vervolgd. t

Komt-ie of komt-ie niet
TEKST: TINEKE KALK

Uitgehold boek waarin smokkelwaar de gevangenis binnen kon worden gebracht
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Het is mijn lievelingsbeest, het varken. 
Maar die liefde is dubbel. Het dier is 
slim, grappig en – naar het schijnt – 

heel zindelijk. Helaas zouden mijn buren het 
niet waarderen als ik er één ging houden in 
mijn postzegeltuintje.

Aan de andere kant van die liefde zit mijn 
maag. Het varken is een onderschatte leveran-
cier	van	vlees.	De	oude	Romeinen	vonden	var-
kensvlees absoluut superieur. De varkens van 
die	 oude	 Romeinen	 stonden	 waarschijnlijk	
nog dichter bij hun aartsvaders: de wilde zwij-
nen, ook fantastisch eten voor de Kerst. Lang 
en langzaam gestoofd met wijn en kruiden...
mmm. Ook goed tegen de kerstmaaltijd-stress.

En één van de talloze recepten met varken is 
paté.

Zo voor de Kerst is het een handig recept. Je 
maakt het van tevoren, dan wordt ‘ie lekkerder. 
Je voorgerecht is dus klaar en dat scheelt keu-
kenstress. Daarom geef ik bij deze mijn recept.

Nodig: een ovenvaste vorm. (Een cakevorm 
kan ook prima, dramatische potten met een 
varkenskop op de deksel zijn niet nodig).

•	 1	kilo	speklappen
•	 250	gram	kippenlever	of	varkenslever
•	 100	gram	vet	rookspek
•	 250	gram	kalfsvlees
•	 1	grote	ui
•	 1	teen	knoflook
•	 1	takje	tijm
•	 halve	liter	wijn
•	 zout	en	peper

Haal alle ingrediënten door de gehaktmolen 
of de keukenmachine. Doe de kruiden en de 
wijn erbij. Meng goed en zet een nacht in de 
koelkast. De smaken moeten goed op elkaar 
inwerken.

Voor variaties kun je op dit punt van alles toe-
voegen, naar eigen smaak: bijvoorbeeld noten, 
cranberries of champignons.

Bekleed de volgende dag de vorm met wijnbla-

ADVERTENTIE

ADVERTENTIES

TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER deren. Die zijn te krijgen bij uw exotische sla-
ger/groenteboer.
Stort de farce (zo heet dat vleesmengsel) in de 
vorm en dek af met bladeren. Je kunt ook ont-
bijtspek nemen, maar ik vind de wijnbladeren 
lekkerder.

Zet de vorm in een grotere bak met warm 
water. Zet het geheel in een oven. Thermostaat 
op 170ºC.

Check na 1½ uur hoe het ermee staat. Als de 
farce in het vet zwemt, is-ie gaar. Haal hem 
uit de oven en zet er een plankje op dat je ver-
zwaart met bijvoorbeeld blikken bonen of zo. 
Laat hem afkoelen. Zet hem nog tenminste één 
nacht in de koelkast.

Als je de paté lang wilt bewaren, bedek de afge-
koelde paté dan onder een laag vet van een 
centimeter dik. Hij blijft zo in de koelkast zeker 
een maand goed. t

*) niet halal, niet kosjer

Koken met Neeltje

Als fi nancieel deskundig mediator kan ik u advi-
seren over alternatieven die het mogelijk maken 
toch ieder uw eigen weg te gaan. Ik ondersteun 
u bij het complete traject van uw scheiding, tot 
en met de juridische afwikkeling. Dit altijd met 
oog voor uw beider belang én dat van de even-
tuele kinderen. Mail voor meer informatie naar  
info@vandoornmfp.nl of bel 06 26534965.

mediation & fi nancial planning
vandoornUw onverkochte 

woning hoeft 
uw scheiding 
niet in de 
weg te staan.

Anne-Marie van Doorn
nmi mediator

woning hoeft 
uw scheiding 
woning hoeft 
uw scheiding 
woning hoeft 

www.vandoornmfp.nl

Kastanjes poffen op de opening van Oost Indisch Groen, een buurtinitiatief op de hoek van 
Kramatweg en Insulindeweg. Wethouder Nevin Özütok opende de tuin. Er is een gemeen-
schappelijke buurtmoestuin aangelegd waar buurtbewoners samenwerken en van elkaar 

leren. Er staat een levende, groeiende open keuken en in een kas wordt groente gekweekt. Ver-
schillende fruitbomen staan op het terrein. Er is nog ruimte om ideeën uit te voeren. t

Oost Indisch Groen
TEKST EN FOTO: KEES HOOGEVEEN

Sumatra in de winter
een warm winters vierluik voor en 
door de buurt

Tijdens de aanstaande donkere december-
dagen organiseert een aantal buurtbewo-
ners het evenement ‘Sumatra in de winter’ 
op het Sumatraplantsoen. 
Op zaterdag 15, 22, 29 december 2012 en 5 
januari 2013 is iedereen welkom bij de fees-
telijke activiteiten naast het Cruyff Court. 
Niemand hoeft alleen te zijn rond de feest-
dagen. Samen met de buurt maken we het 
gezellig	 op	 het	 Sumatraplantsoen.	 Rond	
de grote, door buurtbewoners opgetuigde 
kerstboom komen gezellige vuurkorven en 
twee warme tenten te staan. 
Natuurlijk is er een kerstmarkt met Glüh-
wein en erwtensoep, maar ook acrobatiek 
uit de buurt, en verhalenvertellers. Muziek 
In De Buurt verzorgt op het podium binnen 
het muziekprogramma, met namen als Sin-
gle3, Lennie Sint Luce en Ussumane N’djai. 
De vrouwen van Cooking Ladies maken een 
3-gangenmaaltijd. Voor een euro kan ieder-
een mee-eten. Voor de kids is er vanaf half 
drie ’s middags al voetbal en schaken. De 
kerstmarkt start om 17.00. 

Het programma:
14.30 – 18.30 voetbal- en schaaktoernooi
17.00 – 20.00 kerstmarkt, Chistmas 
Carolls, Glühwein en erwtensoep
17.45 – 20.30 diner voor iedereen voor 1 
euro, live muziekoptredens, kleinkunst
Op 5 januari sluiten we af met een echte 
BuurtNieuwjaarsborrel. 

De entree is elke zaterdag gratis. Nodig uw 
buren uit om mee te komen! Mee-eten, 
meevoetballen of meeschaken? Stuur een 
mail met je naam en wanneer je mee wilt 
eten of doen, en je mobiele nummer naar:
reserveren@hoopindetoekomst.nl 
Meewerken en Makkies verdienen? Stuur 
een mail naar: vrijwillig@hoopindetoe-
komst.nl met je naam, wanneer je wilt mee-
werken en je mobiele nummer. 
Op de markt staan? Mail uw idee naar 
marktmeester Linda: 
lindakarwofodi@live.nl 

Tot ziens op het Sumatraplantsoen!

INGEZONDEN

Pedicurepraktijk op IJburg

Uit in Balans
L. Cappon
Cas Oorthuyskade 106
1086 BB  Amsterdam
telefoon 06-53 66 61 99
lid provoet

www.uit inbalans.nl
ook diabetische en reumatische voet
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365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur

zondag van 17.00 - 1.00 uur

WWW.AVONDVERKOOP.COM

TRAITEUR

AFDELING

Varken, dead or alive *)



Cultuuragenda
SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT

Maak de slagzin af en lever je frituurvet in… 
en maak elke maand kans op een iPad.
Het inleveren van frituurvet...

naam 

telefoon

email

Hier kunt u gebruikt frituurvet inleveren:
Chemokar (locaties en tijden:  www.oost.amsterdam.nl/chemokar), Afvalpunten (Rozenburglaan, Cruquiusweg), 
Buurthuis Meevaart (Balistraat), Dekamarkt (Pretoriusstraat), Kinderboerderij De Werf (Archimedeslaan), Brinks 
Snacks (Brink), Febo (1e van Swindenstraat), Flevoparkschool (Soembawastraat), de Kraanvogel (Pres. Brandtstraat), 
Korfbalvereniging AW.DTV en ASV Swift (Drieburgpad en Plantage Parklaan), Voetbalvereniging Wilhelmina Vooruit 
en SC Overamstel (Radioweg), Vrouwencentrum De Bloem (3e Oosterparkstraat)  

Oliebollen gebakken? Frietjes gegeten? Maar waar laat u 
het gebruikte vet? Lever het in! Op steeds meer plekken staat 
een gele container. Doe gebruikt frituurvet of olie in een afgesloten 
fl es in de gele container. Zo draagt u bij aan een groene samenleving, 
want van gebruikt frituurvet wordt biobrandstof gemaakt.

TIP: Doe deze advertentie in een plastic zakje en bind dit met een 
elastiekje aan uw fl acon gebruikt frituurvet. Lever het gebruikte 
frituurvet in bij een van de inzamelpunten en maak kans op die iPad.

www.frituurvetrecyclehet.nl

Oliebollen gebakken? Frietjes gegeten? Maar waar laat u 
het gebruikte vet? Lever het in! Op steeds meer plekken staat 
een gele container. Doe gebruikt frituurvet of olie in een afgesloten 
fl es in de gele container. Zo draagt u bij aan een groene samenleving, 
want van gebruikt frituurvet wordt biobrandstof gemaakt.

Frituurvet – Recycle het in 
stadsdeel Oost, maak 
kans op een iPad

36 37

M U Z I E K

BIMHUIS, Piet Heinkade 3
Vrijdag 14 december, 20.30 uur
Michael Moore, Barre Philips, Dré Pallemaerts 
Altsaxofonist en klarinettist Michael Moore wordt 
wereldwijd geroemd om zijn prachtige toon. Met 
contrabassist Barre Phillips haalt hij een legende 
naar de lage landen. Moore en Phillips spelen 
improvisaties in trioverband met de Vlaamse 
meesterdrummer Dré Pallemaerts.
€ 18 / € 15
Donderdag 20 december, 20.30 uur
Arifa
Anatolian Alchemy is het tweede album van Arifa, 
het ensemble dat oriëntaalse en Turkse muziek 
kleurt met jazz- en balkanaccenten. Arifa’s podi-
umdebuut in het Bimhuis ontving vijf sterren in 
de Volkskrant. Het geheim van Arifa schuilt in 
de creatieve chemie tussen de vier groepsleden. 
Afkomstig	uit	Turkije,	Roemenië,	Duitsland	en	
Nederland mengen ze invloeden uit hun omge-
ving met hun muzikale achtergrond.
€ 18 / €15
Woensdag 26 december, 20.30 uur
Erika Stucky
De Amerikaans-Zwitserse vocaliste Erika Stucky 
is een entertainer die de grenzen tussen kunst, 
kitsch en camp doet vervagen. In haar band 
 Bubble Family worden elektronische beats en 
swing gecombineerd met alpenhoorn, tuba, 
accordeon en ukelele. 
€ 25 / € 21, met kerstdiner € 55

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 
Piet Heinkade 1
Zondag 16 en dinsdag 18 december, 20.15 uur
Nederlands Kamerkoor & Karin Bloemen
Pure stemmen als engelen in de nacht. Zij voe-
ren ons mee naar een vredige, wit besneeuwde 
wereld van hoop en omkransen het kerstverhaal 
dat Karin Bloemen ons vertelt. Traditionele oude 
liederen naast kerstmuziek van grote componis-
ten van de 19e en 20e eeuw. En een eigen kerstlied 
van Karin Bloemen weerklinkt naast kerstliederen 
die we allemaal zó mee kunnen zingen.
€ 39,50 / € 31,50 / € 10
Woensdag 19 en zondag 23 december, 19.30 uur
Combattimento Consort Amsterdam + Cappella 
Amsterdam, Weihnachtsoratorium
Een van de meest gewaardeerde werken van Bach, 
met het kerstverhaal in zes delen. 
€ 39,50 / € 31,50
Zaterdag 29 december, 20.15 uur
Solo Tango Orchestra, Argentina meets Russia 
in Amsterdam

Het orkest bestaat uit een groep zinderende  
musici uit Moskou en is binnen enkele jaren 
een van de bekendste tango-orkesten ter wereld 
geworden. 
€ 18,50 / € 15
Zaterdag 29 december, 22 uur
Tangosalon, Tangomagia
Aansluitend aan het concert van Het Solo Tango 
Orchestra zelf met de voeten van de vloer. Hoog-
tepunt van de avond is het optreden van danspaar 
Miguel Angel Zotto en Daiana Guspero.
€ 32 / € 25,50, combiticket met concert € 45,50

OBA, hal, Oosterdokskade 143
Zondag 23 december, 18 en 19 uur
Het Amsterdams Kerstkoor
Optreden van dit 25 leden sterke Amsterdamse 
koor onder leiding van Marja Oldenhave met een 
vierstemmig kerstrepertoire dat begint in de 16e 
eeuw.
Vrije inloop

ONTSPANNINGSVERENIGING 
KINDERVREUGD, Kramatweg 31a
Woensdag 19 december, 14 uur
Zeeburg Zingt, Winterwonderland 
Zeeburg Zingt onder leiding van Catharina Bonsel 
Nederlandse en buitenlandse kerstliederen met 
een solo vocaal intermezzo van de onvolprezen 
dirigente.
€ 5 / € 4, incl. consumptie

PAKHUIS WILHELMINA, Veemkade 576
Vrijdag 21 december, 22 uur (deur open 20 uur)
Bauke Bakker’s undercover sessie
Aansluitend dj George
€ 7,50
Zondag 30 december, 21.30 uur
Smartlappenkaraoke #7
Stiekem wil iedereen zelf op het podium staan. 
Dat kan met een ruime keus uit het rijke Hol-
landse repertoire (ook voor de teksten wordt 
gezorgd). Zing, lal, lach, drink en pink een traantje 
weg met André, Willy, Johnny en Tante Leen, maar 
ook	met	Wim,	Ramses	en	Ben.
€ 5

STUDIO/K, Timorplein 62
Zaterdag 22 december, 22 uur
UK Sounds
Clubfeest met deephouse & speed garage in 
twee zalen, gehost door UK Sounds & Modern 
 Movement.
€ 8,50 / € 10 / €12 
Maandag 31 december, 22 uur
NYE: Studio/K Presents: Meanwhile & Friends
Een 100% Studio/K oud & nieuw! Met een vrolijke 
en veelzijdige programmering in maar liefst vier 
zalen is er voor ieder wat wils. De lekkerste house, 

dance en funk/hiphop van nu en een filmzaal, 
waarin we de oudejaarsconference bekijken voor-
dat we toasten. Niemand minder dan Mean-
while	Bookings	&	Razzmatazz	vullen	twee	van	
de vier zalen. 
€ 20 / € 25

T H E A T E R  E N  D A N S

MUIDERPOORTTHEATER 
Tweede van Swindenstraat 26
Vrijdag 14 en zaterdag 15 december, 20.30 uur
Dans in de wereld
In Nederland groeit een groep jonge dansmakers 
op, voor wie de wereld het podium is. Na hun 
opleiding zwermen zij uit. Ver buiten Nederland 
ontwikkelen zij een eigen danstaal en -stijl, die 
internationaal en kleurrijk is. Terug in Nederland 
laten ze in het Muiderpoorttheater hun Dans in 
de wereld zien.
Vrijdag 14 december
Esmese Csornasi & Miri Lee, Lucht
Lucht als basis in een voorstelling waarin 
Koreaanse en Westerse danstechniek elkaar ont-
moeten. Met de spanning van stilte, Koreaanse 
ademhaling en lucht als communicatie tussen 
mens en natuur.
Zaterdag 15 december
Ayaovi Kokousse en Ise Verstegen, Secret
Een duet over vertrouwen, aantrekken an afsto-
ten. Gebaseerd op West-Afrikaanse traditionele 
dans.
€ 11 / € 9

PLEINTHEATER, Sajetplein 39
Vrijdag 14 december, 20.30 uur
Theatergroep Zimbra, Generatie Gekkigheid
Komische voorstelling rond conflicten die zich 
voordoen op de werkvloer. 
Maurice van Dinther, Tim Hammer en Alex van 
Bergen, Het begon in Stilte
Absurdistische voorstelling over het verlangen 
naar wat al voorbij is. Hoofdpersonages Ot en Lars 
gaan op zoek naar de grenzen van hun bestaans-
recht. Dat zij daarbij verdwaald dreigen te raken, 
nemen zij voor lief.
€ 11 / € 9

F I L M

THEATER VRIJBURCHT 
Jan Olphert Vaillantlaan 143
Vrijdag 21 december, 20.30 uur
On the road
Verfilming van de gelijknamige hippiebijbel van 
Jack Kerouac. Sal Paradise en Dean Moriarty 
verlangen naar vrijheid. Ze vluchten weg van 
de dagelijkse sleur, reizen door heel Amerika en 
experimenteren met van alles en nog wat.
€ 6, gratis kopje koffie/thee
Vrijdag 28 december, 20.30 uur
La délicatesse
Van Nathalie’s perfecte leven blijft niets dan puin 
over als haar man onverwachts komt te overlijden. 
Voor een nieuwe liefde is voorlopig geen ruimte, 
wel voor een carrière. En dus stopt Nathalie al 
haar energie in haar werk. 
€ 6, gratis kopje koffie/thee

B E E L D E N D E  K U N S T

CBK, Oranje 
Vrijstaatkade 71
Tot en met 25 januari 
2013, di-za 11-17 uur,  
do 11-20 uur
Van potlood tot ipad
Vanaf de oprichting in 
1947 brengt de Neder-
landse Kring van Teke-
naars de autonome 
tekenkunst onder de aan-
dacht en nog altijd leeft 
de discussie ‘Wat is een 
tekening?’ Het resultaat 

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

van deze voortdurende zoektocht is in deze expo-
sitie te zien. Met een uitgebreide nevenprogram-
mering, waaronder ‘Mijn stad, mijn wereld’, een 
expositie van leerlingen van basisschoolleerlingen 
van Het Gouden Ei (t/m 22 dec.),  een rondleiding 
door Wilma Laarakker en diverse lezingen.
gratis

KIT Bibliotheek, Mauritskade 63
Tot en met 1 maart 2013, ma-do 10-17 uur 
Micha de Ruwe
Bepalend voor Micha’s werk is haar afkomst: 
krachtige Surinaamse invloeden van moeders 
kant vermengd met het gestructureerde Neder-
landse van haar vader. Acrylverf, potlood, olieverf, 
toegevoegde materialen op doek, canvas, hout, 
spaanplaat of papier, zij gebruikt het allemaal om 
karakters vorm te geven. 
gratis

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 
Piet Heinkade 1
Tot en met 23 december, dag. 10-23 uur
Licht op het IJ, 20 ideeën voor lichtkunst rond 
het IJ
Vijf lichtkunstenaars lanceren op de tentoonstel-
ling 20 ideeën voor lichtkunst langs het IJ. De 
deelnemende kunstenaars zijn Floor van Dus-
seldorp, Marijke de Goey, Edwin van der Heide, 
Judigor en Joost van Santen.

Diverse gebouwen aan het IJ
Tot en met 23 december
Licht op het IJ
Het IJ is de grootste open ruimte in het centrum 
van Amsterdam. De manifestatie Licht op het IJ 
wil de potentiële kwaliteiten van het IJ zichtbaar 
maken en van het IJ een nieuwe publiekstrekker 
maken. 
Vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 
december, 18.30, 19.30 en 21 uur
IJ hopper, avondrondvaarten
Met een hapje en een drankje langs de mooi aan-
gelichte gebouwen aan het IJ. Vertrek vanuit de 
Zouthaven.
€ 5

TA A L

OBA, Theater van ’t Woord 
Oosterdokskade 143 
Maandag 17 december, 20 uur
Literaire salon: Kettly Mars en Karin 
Amatmoekrim
Kettly Mars (Port-au-Prince, 1958) en Karin Amat-
moekrim (Paramaribo, 1976) in gesprek over 
schrijven, seks en samenleving. Met muzikale 
omlijsting door jazz-zangeres Leah Uijterlinde.
€ 15 / € 7,50
Dinsdag 18 december, 20 uur, 
Haasse/Vestdijkzaal
125 jaar Carré, Een plek om lief te hebben
Mediahistorica Mariëtte Wolf schreef het jubi-
leumboek over de bewogen geschiedenis van 
Nederlands beroemdste theater, in 1887 opgericht 
als circusgebouw. In de loop van zijn bestaan 
heeft Carré alle mogelijke gedaantes gehad en 
meermalen hing het voortbestaan van het thea-
ter aan een zijden draadje. Nog altijd een van de 
mooiste plekken van de stad.
€ 7,50 / € 3,75

J E U G D

ANGORAMUIS, Tidorestraat 172
Zondag 16, woensdag 19 en donderdag 27 
december, 10.30 uur

Angoramuis, IJsbeer See op de Noordpool
IJsbeer See moet van alles ontdekken en leren. 
Hij ontdekt dat hij op handen en voeten vooruit 
komt. Van de pinguïn leert ie om rechtop te lopen 
en zwemmen leert ie van de vissen. Van 2 tot 8 
jaar.
€ 7,50

Karel Appelhuis, Dapperstraat 7
Maandag 7 januari, 15.30-17 uur
Werken als Karel Appel in zijn atelier 
€ 1, opgeven via www.kabg.nl

OBA, Theater van ’t Woord 
Oosterdokskade 143
Donderdag 27 en vrijdag 28 december, 15 uur
Max Tak, Ik ben een held
Over een heldhaftige jongen en zijn bange vader. 
De jongen komt oog in oog te staan met een 
aantal niet alledaagse wezens, die zijn vader de 
stuipen op het lijf jagen. En nu is het eens niet de 
volwassene die zijn kroost beschermt maar een 
kind dat zich ontpopt als de dappere redder in 
nood. Vanaf 5 jaar.
€ 15 / € 7,50
Zondag 30 december, 15 uur, kinderlab
Kinderkunstworkshop, zijde beschilderen
Een eigen lapje stof beschilderen. Leuk om aan 
iemand te geven of om zelf te dragen! Onder lei-
ding van De Kinderacademie van Sanne Verdult. 
Vanaf 7 jaar
€ 7,50 / € 3,75

PLEINTHEATER, Sajetplein 39
Er was eens in Oost, Ballorige ballerina
Ergens in Oost woont een ballerina. Op een dag 
komt ze een ballerina tegen die er precies zo uit 

ziet als zijzelf! Ze besluit de andere ballerina te 
volgen en komt tot een ongelooflijke ontdekking. 
Choreografie Myrna Versteeg. Vanaf 4 jaar.
€ 7,50 / € 5

V A R I A

PAKHUIS DE ZWIJGER, Piet Heinkade 179
Zondag 16 december, 13-18 uur
Art & desgn book fair
Goed alternatief voor de overvolle winkels in de 
binnenstad. Met de nieuwste boeken over kunst, 
fotografie, architectuur, mode, illustratie en alle 
vormen van design. Ook goeie koopjes ontbreken 
niet. Voor de kinderen is boekhandel Helden & 
Boeven aanwezig. 
gratis
Donderdag 27 december, 20 uur
Beamlab #27, Light special
De laatste Beamlab van 2012 staat helemaal in 
het teken van licht, en de invloed ervan in ver-
schillende omgevingen en contexten. Over de 
kracht van licht en hoe verlichting het verschil 
kan maken in een omgeving. Moderator: Maaike 
Engels.
gratis, aanmelden via www.dezwijger.nl/page/60899/nl

STUDIO/K, Timorplein 62
Rond de kerstdagen, 14-19 uur
Kerst in /K
Studio/K wakkert de sfeer graag een beetje aan. 
Geniet van een kerstmarkt met muziek, glühwein, 
handgemaakte kerstversieringen en (vintage) 
kerstkleding. Met een extra film, warme choco-
lademelk met marshmallows en een collectie 
bordspelletjes waar je u tegen zegt, ben je op een 
koude dag wel een middagje zoet.
gratis / film € 8,50



Praktijk voor stressbehandeling 
en psychosociale therapie
- coachen en counselen met mindfulness
- lichaamsgerichte therapie
- focussen
- homospecifieke hulpverlening
www.stressbehandelingamsterdam.nl 
info@stressbehandelingamsterdam.nl

Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
06-40556196
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TARIEVEN
Tarief per cm2 € 1,95
Toeslag vaste plaats 10%
Toeslag achterpagina 25%
Korting minimaal 5 nummers aaneen 10%

AFMETINGEN
Breedte 70, 145 of 220 mm
Hoogte  variabel

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Op aanvraag

ADVERTENTIES AANLEVEREN
Advertenties dienen aangeleverd te worden in 
PDF- of JPEG-formaat. De redactie draagt geen 
verantwoor delijkheid voor de kwaliteit van door 
adverteerders aangeleverde advertenties.

Telefoonnummers en gratis spreekuren

Adverteren

Bezorging

Wilt u adverteren in de IJopener? Stuur een e-mail 
naar info@ijopener.nl
Kijk voor meer informatie over adverteren op onze 
website www.ijopener.nl

Heeft u een nee/nee sticker op de deur en wilt u toch 
de IJopener lezen? Op onderstaande punten kunt u 
een exemplaar ophalen.

Indische Buurt
•	 Civic	Zeeburg,	Obiplein	14-16
•	 Cybersoek,	Timorplein	22
•	 Java	Bookshop,	Javastraat	145
•	 Openbare	Bibliotheek,	Javaplein	2
•	 De	Meevaart,	Balistraat	48A

Oostelijk Havengebied:
•	 Boekhandel	van	Pampus,	KNSM-laan	303
•	 Boulevard	Café,	Cruquiusweg	3
•	 Lloyd	Hotel,	Oostelijke	Handelskade	34
•	 Pakhuis	De	Zwijger,	Piet	Heinkade	179

IJburg: 
•	 Bloem	en	Zee,	IJburglaan	444
•	 Gezondheidscentrum	Haveneiland,		IJburglaan	727
•	 Sportschool	Life	and	Kicking,		Eva	Besnyöstraat	29

Oost:
•	 Stadsdeelhuis	Oost,		Oranje-Vrijstaatplein	2

Klachten 
over de 

bezorging 
kunt u melden via 
het formulier op 

onze website 
www.ijopener.

nl

ADVOCATEN

AMSTEL	ADVOCATEN
Panamalaan	112,	tel.	528	90	30
Gratis	spreekuur	op	afspraak:	elke	vrijdag	08.30-
10.00 uur

VAN	DOORN	CS	ADVOCATEN
Zeeburgerdijk	50,	tel.	693	55	44
Gratis spreekuur: elke maandag 
16.00-17.00	uur

GLOBAL RUITENBERG
Piet	Heinkade	215,	tel.	627	27	35
Gratis inloopspreekuur: elke woensdag 
17.00-18.30	uur

VEEM	ADVOCATEN
Pedro de Medinalaan 12, Gebouw HVO Querido,  
tel.	664	08	48
Gratis juridisch spreekuur:  
elke	vrijdag	van	16.00-17.00	uur

ALGEMEEN

POLITIE BALISTRAAT
Balistraat 104
Spoedeisende zaken: tel. 112
Niet	spoedeisende	zaken:	tel.	0900	88	44
Meld	misdaad	anoniem:	tel.	0800	7000

STADSDEELHUIS
Bezoekadres: Oranje-Vrijstaatplein 2
Postadres:	Postbus	94801,	1090	GV	Amsterdam
Algemeen telefonnummer: 14020
website: www.oost.amsterdam.nl

CONFLICTBEMIDDELING

BETER BUREN
Bemiddeling bij onenigheid tussen buren als ze er 
zelf niet uitkomen. 
Tel.	689	18	59

MEDIATIONBUREAU.NET
Bemiddeling bij arbeidsconflicten, echtscheiding, 
zakelijke geschillen e.d. 
Gratis spreekuur op afspraak: 
dinsdag 9.00-10.00 uur,  
Tel.	820	22	07	
e-mail: info@mediationbureau.net

MAATSCHAPPELIJK WERK

WMO LOKET
Weet je niet waar je moet zijn met een vraag of een 
probleem inzake overheids- of gemeentelijke voor-
zieningen? Er is een gratis nummer, dat je verbindt 
met een helpdesk die je kan zeggen waar je met je 
probleem of vraag heen moet.
WMO	helpdesk,	tel.	0800	0643
WMO loketspreekuren: 
Indische	Buurt,	Flevohuis,	Kramatplantsoen	263:	
maandag	14.30-16.00	uur	en	woensdag	14.00-
15.30	uur,	
Oostelijk	Havengebied,	Sporenburg,	C.J.K	van	
Aalststraat	4:	donderdag	13.30	-	14.30	uur
Telefonisch	spreekuur	maandag-vrijdag	13.00-
16.00	uur,	tel.	462	03	99

STICHTING	ViiA	
Loket Zorg en Samenleven IJburg
IJburglaan 727B (gezondheidscentrum Havenei-
land), tel: 495 22 50
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

MELDPUNTEN

OVERLAST	HORECA
tel.	421	45	67

EXTREME OVERLAST
tel.	567	06	61

WONEN EN BUREN

WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST
Voor alle zaken betreffende huur en woning.
Wijttenbachstraat	34hs,	tel.	462	03	30	
Inloopspreekuren: maandag 19.00-20.00 uur
woensdag 9.00-12.00 uur

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

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

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

ADVERTENTIES

De twee winnars van deze puzzel 
ontvangen een mooie, verplaatsbare en 
beschrijfbare sticker voor op de muur of 
op de deur met een eigen foto, collage of 
verjaardagskalender van 60 x 80 cm. Deze 
prijs wordt ter beschikking gesteld door 
The Photo Factory.

De winnaars van de Scheepspuzzel in de 
oktobereditie zijn Josine Planje en Jan-
Michiel van der Sluis. 
De oplossing luidt: Als het getij verloopt 
moet men de bakens verzetten.

Rijksmonumentenpuzzel
Wist u dat Amsterdam Oost 53 rijksmonumenten telt? Reden om daar in deze 
prijspuzzel eens aandacht aan te besteden. Misschien krijgt u inspiratie om 
verder te zoeken naar monumenten in ons fraaie stadsdeel. 

Op de foto’s ziet u 9 bouwwerken, waarvan 4 in de Indische Buurt, 1 tussen 
Indische Buurt en IJburg in, 2 in het Oostelijk Havengebied, 1 op de grens van 
Indische Buurt en Dapperbuurt en 1 heel aparte in de Oosterparkbuurt. We 
zoeken de namen van de monumenten en de straat waaraan ze te vinden zijn.

Stuur uw oplossing vóór 5 februari a.s. per e-mail naar info@ijopener.nl 
of per post naar IJopener, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.

DEZE PUZZEL IS GEMAAKT DOOR ERIK HAAN

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

M a a k  j e  d e u r  v r o l i j k !

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

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

Vestiging IJburg:
IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam
telefoon: 020 - 419 39 29

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

makelaars 

Lisdoddelaan 106
Zeer luxe villa, 5 slaapkamers, 2 badkamers, 
4 wc’s, ligging zuidwest, aan het water met 

eigen steiger, tuin 130 m2. Ca. 260 m2

Vraagprijs: € 1.385.000 k.k.

Zwanebloemlaan 106
3-kamer appartement met eigen opgang 

en royaal dakterras op ZW. Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

IJburglaan 518
Licht design appartement met fantastisch 

uitzicht over Diemerpark. Ca. 215 m2

Vraagprijs: € 679.000 k.k.

Cas Oorthuyskade 270
3-kamer appartement op de 6e etage met 
fantastisch uitzicht over het IJ. Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 239.000 k.k.

Johan van der Keukenstraat 206
Ruim en licht appartement met groot 

balkon op het noordwesten. Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 206.000 k.k.

Jan Vrijmanstraat 54
Gezinshuis met tuin op het zuidwesten. 

Ca. 130 m2

Vraagprijs: € 399.500 k.k.

Eva Besnyöstraat 101
Mooi verbouwde eensgezinswoning 

met 3 slaapkamers en tuin. Ca. 100 m2

Vraagprijs: € 299.000 k.k.

IJburglaan 502
Unieke loft, gelijkvloers. 
Ca. 235 m2 incl. terras

Vraagprijs: € 575.000 k.k.

Maria Austriastraat 77
Fantastisch nieuw appartement.  

Koffers pakken en verhuizen. Ca. 90 m2

Vraagprijs: € 219.000 k.k.

Veembroederhof 251
Fraai 3/4-kamer appartement.

Ca. 83 m2

Vraagprijs: € 275.000 k.k.

Funenpark 541
Benedenwoning in centrum van A’dam 
in oase van groen & rust. Ca. 90 m2

Vraagprijs: € 379.000 k.k.

Kinderdijkstraat 72-3
Sfeervol, licht en ruim 4-kamer appar-

tement in A’dam Zuid. Ca. 73 m2

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

Venetiëhof 49
Uniek penthouse op het KNSM-eiland. 

Ca. 125 m2

Vraagprijs: € 525.000 k.k.

Barcelonaplein 8
3-kamer appartement op toplocatie in 
architectonisch hoogstandje. Ca. 66 m2

Vraagprijs: € 265.000 k.k.

Celebesstraat 50
Penthouse appartement met mooi 

 terras in de Indische Buurt. Ca. 66 m2

Vraagprijs: € 189.000 k.k.

Veembroederhof 127
Prachtig appartement aan het water op 

loopafstand van hartje A’dam. Ca. 96 m2

Vraagprijs: € 399.000 k.k.

Dirk Vreekenstraat 55
Licht en ruim 3/4-kamer appartement 

op de bovenste verdieping. Ca. 110 m2

Vraagprijs: € 349.000 k.k.

Stokerkade 128
Uniek woonhuis op de kop van het 

Borneo-eiland. Ca. 183 m2

Vraagprijs: € 845.000 k.k.

Ertskade 29
Woonhuis met tuin midden in

Amsterdam! Ca. 162 m2

Vraagprijs: € 649.000 k.k.

Cas Oorthuyskade 238
3-kamer appartement met zonnig bal-

kon en prachtig uitzicht. Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 209.000 k.k.
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