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2009 begint prima. Overal schuimt de champagne. Een 
kapitaal aan vuurwerk vliegt de lucht in. Straat en brug vol 
buurtgenoten en vele knuffels en goede wensen. Wel jammer 
dat automobilisten zich al het eerste uur van het jaar dwars 
door de vrolijke menigte willen persen. Hoe kan een kind 
zich nou tegelijkertijd concentreren op spannende rotjes en 
gestresst autoverkeer?
Twee uur later zijn de meeste volwassenen van straat 
verdwenen met achterlating van lege vuurwerkzakken, 
lanceerinstallaties, bergen smeulend karton en batterijen lege 
flessen. Dat krijgen de kabouters van stadsreiniging in geen 
dagen weg. Dus grijp ik zelf maar de bezem en stort tientallen 
flessen in de glasbak. Op dit nachtelijke uur heeft daar 
niemand last van. De kinderen zijn nog lang niet uitgeknald. 
Bij het krieken van de nieuwjaarsdag gaat de opruimaktie 
verder, want zelfs de ijsvloer op de gracht ligt bezaaid met fles 
en scherven. Snel weg ermee voordat schaatsplezier eindigt in 
een bloedbad.

Op 4 januari wacht burgemeester Job Cohen tevergeefs bij het 
bevroren Weteringcircuit op Ramses Shaffy. Ter ere van deze 
grote zanger zou hij daar wat ‘Ramses-tulpenbollen’ planten. 
Ramses had echter de griep te pakken. 
Dat krijg je er nou van als je oude mensen de tocht en kou in 
stuurt omwille van een rookverbod. 
Speeltuinvereniging UJ Klaren pakt het beter aan. Hete choco 
en glühwein staan klaar en tegen zonsondergang laait het 
kerstboomvuur op. Ervaren pyromanen houden het vuur uren 
gaande door er gedoseerd verse bomen op te werpen. 
Dat ruimt lekker op, al belanden de meeste kerstbomen pas na 
6 januari (Driekoningen) op straat.

Paar dagen later wordt ik gewekt door de Watersnip van 
Binnenwaterbeheer, die het vijf centimeter dikke ijs tot grote 
losse schotsen breekt. Er blijkt namelijk een vlot te liggen met 
onbekende eigenaar. De kinderen moeten nu twee dagen extra 
wachten voor ze het ijs op kunnen. Maar buiten de stad is het 
met zon en rijp een sprookjesland en schaatsparadijs.

Het Frederiksplein lijkt half februari al klein Keukenhof, 
terwijl op het Weteringcircuit nog maar één bloem ontloken is. 
Gelukkig breekt met de lente het grote buitenleven weer aan. 
Organiseer gerust met de buren een straatfeest. 
Voor kleinschalige evenementen is immers geen vergunning 
meer nodig. Wel zijn er een paar bescheiden voorwaarden; te 
vinden op: www.centrum.amsterdam.nl

 Paul Spoek
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Wijkcentrum d’Oude Stadt gered
De voorgestelde bezuiniging op de wijkcentra in de binnenstad (d’Oude Stadt, de Oostelijke 
Binnenstad en Jordaan/Gouden Reaal) is van de baan. Voor wijkcentrum d’Oude Stadt was deze 
korting desastreus geweest. Er is zelfs extra geld beschikbaar gesteld, waardoor de dienstverlening 
aan bewoners en bedrijven verzekerd blijft. 
Alle buurten in het verschijningsgebied van de Binnenkrant kunnen zich gelukkig prijzen.

Rembrandtplein

Frederiksplein

4 Januari

8 Januari

Feest met de buren

Weteringcircuit

Van de inwoners in stadsdeel Centrum woont er 44% 
in het gebied van wijkcentrum d’Oude Stadt. Met een 
begroting van € 228.000 ontvangt d’Oude Stadt veruit 
het kleinste bedrag van de drie wijkcentra, terwijl 
in ons werkgebied praktisch alle grote projecten en 
publieksactiviteiten van Amsterdam plaats vinden. 
Het stadsdeel is lange tijd van plan geweest op het 
sociaal-cultureel werk en de drie wijkcentra € 358.000 
te bezuinigen. Een dergelijke bezuiniging zou min of 
meer gelijk zou staan met het sluiten van het pand in de 
Nieuwe Doelenstraat. Met nog minder personeel en nog 
minder mogelijkheden om bewoners en ondernemers 
te ondersteunen zou een verantwoord functioneren niet 
meer mogelijk zijn. 
Door de ondersteuning van een motie van GroenLinks 
heeft de deelraad bij de behandeling van de begroting 
voor het jaar 2008 de voorgenomen bezuiniging al 
teruggebracht tot € 200.000. Na een initiatief van SP, 
GroenLinks, Amsterdam Anders/De Groenen, Fractie 
Lahaise en D66 heeft de deelraad in december nu ook 
een streep gehaald door het resterende bedrag. 
Het toenemend beroep dat op de medewerkers van het 
wijkcentrum (2.2 formatieplaats) wordt gedaan, heeft 

het bestuur er toe gezet de afgelopen jaren een verzoek 
tot een - bescheiden - personele uitbreiding bij het 
stadsdeel in te dienen. Dit verzoek was min of meer een 
jaarlijks ritueel. Zelfs zodanig dat het Dagelijks Bestuur 
van het stadsdeel het dit jaar niet meer nodig achtte ons 
verzoek, met de al even voorspelbare afwijzing van de 
zijde van het DB, in de begrotingsboeken op te nemen.

Wij zijn dan ook buitengewoon verheugd dat na een 
amendement van de SP en AA/De Groenen de deelraad 
unaniem heeft besloten om aan de wijkcentra en IJsterk 
dit jaar € 239.000 extra ter beschikking te stellen. 
Dit betekent voor het wijkcentrum d’Oude Stadt dat wij 
dit jaar extra menskracht ter beschikking hebben. Het 
betekent ook dat er voor activiteiten in dit deel van de 
binnenstad € 15.000 extra te besteden valt. In concreto: 
er kan dit jaar iets ruimhartiger tegemoet worden 
gekomen aan de vele verzoeken om ondersteuning en 
facilitering.

Namens het bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt,
Rente de Weerd
Arnold Diemer 

Ramses-tulpen op het Weteringcircuit



Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 
en Oude Schans

GROOT WATERLOO2

‘Waar woon je?’ vroeg laatst iemand aan me op de sportschool. 
‘Ik woon in het gebouw dat zowel aan de Jodenbree, de 
Houtkopersdwarsstraat en het Waterlooplein staat.’ ‘Dat vind 
ik zo’n mooi gebouw,’ antwoordde hij. Dat klopt want het is 
een ontwerp van Arthur Staal, 1907-1993. Het draagt ook zijn 
typische stijlkenmerken, zoals de zeskantige raampjes.

Staal heeft ondermeer het Shellgebouw aan het IJ gebouwd en ook 
de Brakke Grond heeft hij onder handen genomen. Verder staat er 
een gebouw van hem langs de Weesperstraat. Ik noem dat altijd het 
zusje van dit gebouw.
De opdracht tot de bouw aan het Waterlooplein is in 1960 gegeven 
door Maup Caransa. In 1966 werd het opgeleverd. De eerste 
naoorlogse nieuwbouw in de Jodenbuurt.

Vroeger was het gebouw zwart gepleisterd, dat is er een tiental jaren 
geleden afgehaald en nu is het steenrood. 
Op de begane grond is alles nogal verbouwd en van de 
oorspronkelijke stijl is niets meer over. Aan de Jodenbree kant was 
vroeger een vestiging van de ABN, tegenwoordig bevinden zich daar 
een Zeeman en een Kruidvat. Aan de Waterlooplein kant bevond 
zich een Ford – Entam garage. Toen heeft AH er een vestiging gehad 
en later Dirk van de Broek. Daarna heeft het jaren leeg gestaan waar 
het niet beter van werd. De eigenaar heeft er een nieuwe glazen pui 
in laten zetten en binnenkort komt er een bio super. 
Boven deze winkels bevinden zich woningen die in die tijd als luxe 
appartementen golden. Het was vrije verhuur.

Op de bovenste verdieping bevond zich het Stoomwezen. Dat was 
geen dier dat stoom uit zijn neusgaten blies, maar de instantie die 
er voor zorgde dat stoomapparatuur geijkt werd opdat het niet uit 
elkaar spatte. Na het Stoomwezen kwam er de Operastichting in.
De eigenaar liet het gebouw nogal versloffen, wel kwam er dubbele 
beglazing. Maar omdat de onderhoudskosten te hoog werden, 
werden de flats aan de bewoners verkocht. De bewoners hebben het 
gebouw opgeknapt en verbeterd.

Toen ik er kwam wonen als eerste bewoner in 1966 was het gebouw 
voor iedereen toegankelijk. De postbode en de melkboer kwamen 
gewoon aan de deur. Later met het verruwen van de tijden werden de 
voordeuren afgesloten.
Het gebouw heeft veel gezien; de oude Vlooienmarkt, de afbraak 
van de buurt, de bouw van de metro op enkele meters van de gevel 
en de bouw van het stadhuis, de sloop van het Maupoleum en 
vergeet de grootscheepse rellen niet op Koninginnedag 1980.
De Jodenbreestraat, vroeger een stil straatje, nu een drukke 
winkelstraat. 

Beroemde bewoners van het gebouw: Ischa Meijer, Hugo Claus, 
Sylvia Kristel, Wally Tax en ook Famke Janssen tegenspeler van 
James Bond logeerde hier bij haar moeder. Dan dwaalden de brutale 
persmuskieten over de galerijen.
Op de plaats waar het gebouw staat heeft tot 1931 een synagoge, 
later gemeenschapshuis, gestaan. De bewoners besloten het 
anonieme gebouw de naam ‘De Herschepping’ te geven naar de 
voormalige synagoge. 

CVS
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•  Puntjes  •
•   In de voormalige tegelwinkel aan 
het Waterlooplein is een nieuwe zaak 
verschenen. Deja vue genaamd. Express 
verkeerd gespeld om op te vallen zei men 
me. Men kan zich er laten bruinen met 
een derivaat van suikerriet en het bruint 
de huid door interactie met de aminozuren 
die in de dode huidcellen zitten. Je bent 
dan zeven tot negen dagen bruin alsof je 
op de Caribische eilanden bent geweest.

•   Op de Valkenburgerstraat is een begin 
gemaakt met het afbreken van nummer 
130 – 132. Appartementsgebouwen uit de 
jaren 30.

•   Het restaurant Le Marais op de 
Jodenbree heeft ter verfraaiing enige 
mooie hoge plantenbakken staan. 
De laatste tijd worden de planten door 
tuig uit de bakken getrokken en 
weggegooid. Soms met bak erbij. 

•   Vieze straten in onze buurt. 

•   Er wordt niet goed geveegd, 
bijvoorbeeld op de Sint Anthoniesluis 
lag op 20 januari nog een dikke brij rode 
kartonnen vuurwerk afval.

•   Ook op de Valkenburgerstraat laten 
onverlaten hun honden vrijelijk poepen. 
Het ligt daar vol en de reiniging spuit 
het niet weg. Laatst zag ik een kraker in 
het zwart met drie honden. Eén van de 
honden hurkt en ja hoor een bruine vlaai 
op de stoep. Even later gegil, een Franse 
klas waadt er door heen.

•   Op het Waterlooplein ligt bijna voor 
elke deur een hoop hondenpoep. Ook hier 
wordt niet goed gespoten.

CVS

Beste buurtbewoners,
Drie jaar geleden werd ik aangesteld als 
buurtregisseur voor de buurt Waterloo-Uilenburg. 
Dat betekent dat ik precies op de helft van mijn 
termijn ben. Als buurtregisseur mag je maximaal zes 
jaar in een bepaalde buurt werken. Daarna moet je 
verkassen. Wel heb ik de mogelijkheid om na vier jaar 
naar een andere buurt te gaan maar vooralsnog ben ik 
dat niet van plan. Ik heb het namelijk naar mijn zin in 
de buurt en ik zie een aantal positieve ontwikkelingen 
die mij motiveren om te blijven.

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid is het goed 
dat het Mr. Visserplein eindelijk wordt aangepakt. 
Vooral de scherpe bocht naar rechts bij de 
Valkenburgerstraat, in combinatie met de 
fietsoversteekplaats richting Jodenbreestraat is een 
ongewenste en ergerlijke situatie. 
Ik hoop dat er in de nieuwe situatie met name voor 
voetgangers en fietsers goede voorzieningen komen 
die de verkeersveiligheid verhogen.

Ook zijn er ideeën over een verbetering van de 
Waterloopleinmarkt en samenwerking tussen een 
aantal grote publieke instellingen met als doel 
een betere uitstraling voor het gehele gebied. 
Ook zijn er plannen voor het oprichten van een 
ondernemersvereniging voor Groot-Waterloo. Dat 
lijkt mij geen overbodige luxe. Samen kan je meer 
bereiken. In andere winkelgebieden is de veiligheid 
en leefbaarheid hierdoor zichtbaar verhoogd. Niet dat 
de Jodenbreestraat en het Waterlooplein per definitie 
onveilig zijn, maar het kan altijd beter.

Ik wil in dit verband alleen het fenomeen straatroof 
noemen; een zeer ingrijpende vorm van criminaliteit. 
Vaak rijden de daders op scooters al een tijdje in de 
rondte voordat zij toeslaan en op gewelddadige wijze 
een slachtoffer maken. Vaak (Aziatische) toeristen 
die niet weten dat je je tas niet over je schouder 
moet dragen maar over je hoofd, diagonaal voor je 
lichaam, of nog beter onder je jas. Naar aanleiding 
hiervan zij wij momenteel in gesprek met de Chinese 
gemeenschap en andere partners om tot oplossingen 
voor dit probleem te komen. Natuurlijk proberen wij 
door extra surveillance deze zaken te voorkomen en 
als het dan toch gebeurt de daders te pakken, maar dat 
is niet eenvoudig. Op die scooters zijn zij razendsnel 
verdwenen en hebben wij het nakijken. 
Gelukkig krijgen wij steeds meer hulp van alerte 
burgers uit de buurt, die ook verdachte zaken zien en 
ons melden. 
Soms kan een detail een zaak oplossen; bijvoorbeeld 
een deel van een kenteken, de kleur van een helm of 
het merk van de bromfiets. Alle informatie is welkom!

Als u zo’n scooter steeds rondjes ziet rijden of juist 
een tijdje met draaiende motor ziet stilstaan en 
denkt dat de opzittenden van plan zijn om iemand te 
beroven belt u dan met 112.

112 daar vang je boeven mee!

Buurtregisseur Tim van der Velde

De Herschepping

Uit eigen werk
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BUURTNIEUWS
Van onze correspondent Ronald Regensburg

Spinoza geëerd
Afgelopen november werd op de Zwanenburgwal, nabij de plek waar 
hij werd geboren, een beeld van de zeventiende-eeuwse filosoof Baruch 
Despinoza onthuld. Zelden werd door het gemeentebestuur zulke 
daadkracht getoond en lag er zo korte tijd tussen initiatief en uitvoering. 
Of dit het resultaat ten goede is gekomen, daarover verschillen de 
meningen. Uw correspondent vindt het een lelijk ding, een klein hoofd 
op een enorme mantel die geen mantel is en met akelige spotjes in het 
voetstuk. Bovendien zijn de symbolen zonder uitleg niet te begrijpen, 
zoals de mussen en de erg hedendaagse halsbandparkieten op de 
“mantel” als symbool voor Amsterdam als migrantenstad.

Weegschaal verhuist
De sympathieke natuurvoedingswinkel de Weegschaal gaat begin maart 
verhuizen van de Jodenbreestraat naar het Waterlooplein, naar waar 
ooit een supermarkt was gevestigd. Het wordt een grote vestiging van 
de Natuurwinkel met een groter assortiment dan de Weegschaal nu kan 
bieden. Samen met de nieuwe “food strip” op de markt ontstaat zo meer 
evenwicht in het aanbod in onze buurt, dat nu wordt gedomineerd door 
de supermarkt van onze nationale grootgrutter.

Herinrichting Mr. Visserplein (vervolg)
Na de inspraak afgelopen najaar, is het ontwerp voor de verkeerskundige 
herinrichting van het Mr. Visserplein en omgeving aangepast. 
Vergeleken met het oorspronkelijke ontwerp worden de doorgaande 
rijbanen iets smaller, wat het snelweg-effect moet verminderen en 
de verkeersveiligheid moet bevorderen. Op het Waterlooplein ter 
hoogte van de Academie van Bouwkunst komt de geplande derde 
sorteerstrook linksaf te vervallen ten gunste van ruimte voor voetgangers. 
De noordzijde van de Muiderstraat wordt anders ingevuld met een 
vrijliggend fietspad, met meer laad- en losruimte en met behoud van 
een aantal van de bestaande bomen. De Plantage Middenlaan tussen 
Nieuwe Herengracht en Plantage Parklaan is uit het plan gehaald en blijft 
voorlopig zoals het is, in afwachting van toekomstige plannen voor het 
gebied tussen Anne Frankstraat en Amstel.

Ondertussen hadden de coalitiefracties in de deelraad (PvdA, VVD en 
GroenLinks) plannen gepresenteerd voor verdere uitwerking van een 
stedenbouwkundige visie op de inrichting van het Mr. Visserplein, met 
bebouwing die de oorspronkelijke contouren van straten weer zichtbaar 
maakt. De plannen zijn geïnspireerd door de eerder gepresenteerde 
plannen van de Stichting Groot Waterloo (een samenwerkingsverband 
van culturele instellingen in de buurt) voor bebouwing op het plein. Over 
die plannen heb ik afgelopen najaar op deze plaats geschreven.
Op 29 januari nam de deelraad een motie aan waarin het stadsdeelbestuur 
wordt gevraagd om de stedenbouwkundige visie uit te werken, om 
daarover in overleg te treden met betrokkenen bewonersorganisaties en 
instellingen en om geld vrij te maken voor de planvoorbereiding. Tevens 
werd een motie aangenomen waarin werd gevraagd om herstel van de 
doorgaande verbindingen op de assen Jodenbreestraat - Muiderstraat en 
Nieuwe Amstelstraat - Rapenburgerstraat, zowel voor het verkeer van 
voetgangers en fietsers als ook wat betreft ontwerp, materiaalkeuze en 
bomen.

Op 4 februari werden de plannen voor de verkeerskundige inrichting 
voorgelegd aan de gezamenlijke commissies Verkeer van Centrale Stad 
en stadsdeel Centrum. Er was veel publieke belangstelling en velen 
maakten gebruik van deze laatste gelegenheid voor inspraak. Tenslotte 
was het duidelijk dat de laatste versie van het plan op 11 februari in de 
gemeenteraad op een meerderheid zou kunnen rekenen. 
Het stadsdeel zal nu snel komen met plannen voor inrichting en 
aankleding van de openbare ruimte, die met en direct na de 
verkeerskundige herinrichting moeten worden uitgevoerd.

Voor niet-ingewijden zijn de procedures niet erg doorzichtig doordat 
verschillende bestuursorganen gaan over verschillende onderdelen 
van het plan. De Centrale Stad (gemeentebestuur en gemeenteraad) 
gaat over de verkeerskundige inrichting van het hoofdnet, de route 
Valkenburgerstraat, Mr. Visserplein, J.D. Meijerplein, Weesperstraat en 
de kruisingen en aansluitingen op die route. 
Het stadsdeel (stadsdeelbestuur en deelraad) gaat over de 
verkeerskundige inrichting van wat daarbuiten ligt (Muiderstraat), over 
de verdere aankleding en inrichting van de openbare ruimte (materialen, 
meubilair, bomen), over eventuele bebouwing en over het gebruik van de 
ondergrondse restanten van de voormalige tunnel.

Buurtvergadering
De buurtvergadering, beheergroep openbare ruimte gevolgd door 
bewonersraad, wordt vier maal per jaar gehouden op de laatste dinsdag 
van de maanden februari, mei, september en november, van 19.30 tot 
22.30, in het Mozeshuis, Waterlooplein 205.

LENTE 2009

De Slag om de Blauwbrug
Het is de kroningsdag van Beatrix, alweer 29 
jaar geleden.
Het is nog vroeg en zeer rustig op de Amstel. 
Ik kijk uit het raam en zie de Blauwbrug 
glimmen in de vroege ochtendzon. 
Het belooft een zonnige kroningsdag te 
worden. Een helikopter bromt wat in de 
lucht, geen wolkje te zien.
Ik steek de Amstel over en loop naar een 
collega die schuin tegenover de Magere Brug 
woont. Ik ga bij haar koffiedrinken en daarna 
wandelen we naar de Lauriergracht, waar ze 
onlangs, samen met een aantal vrienden, een 
huis heeft gekocht.
Ze draagt een licht bordeauxrode regenjas.
Onderweg zien we leuzen gekalkt: 
“GEEN WONING GEEN KRONING”.
We glimlachen, Amsterdam heeft wel voor 
hetere vuren gestaan.
Ik vraag nog voorzichtig of ze wel zeker 
weet dat haar huis niet gekraakt zal worden.
Ach waarom, op die rustige gracht. 
Als we de woning naderen zie ik het al.
Er hangen twee melkmuilen met plakharen 
op de tweede verdieping uit het raam.
Ik zeg: “Krakers!” Anna wordt zo paars als 
haar regenjas. De sleutel past niet meer in het 
slot. Gejoel is ons deel.
We gaan naar een speciale kraakpolitiepost, 
waar we zuchtend te woord worden gestaan. 
“Ach dames, jullie zijn al de zoveelsten, 
kopje koffie?” “Nou graag, oom agent.”
We besluiten terug naar de Amstel te lopen. 
Dat blijkt niet eenvoudig want er zijn nu 
daadwerkelijk rellen uitgebroken. 
Om de Blauwbrug woedt een slag. Ik kan 
mijn huis aan de Amstel niet bereiken.
Later in de avond zie ik op de televisie wat 
ik heb gemist. En na jaren lees ik van Adrie 
van der Heijden, “Slag om de Blauwbrug” en 
weet ik nu ook de rest van die kroningsdag…

Marreke Prins

Dichten op het 
Waterlooplein
Op 29 januari was de start van het Nationaal 
Declamatie Concours op de Dappermarkt en de 
markt van het Waterlooplein.
Overal op de markt hadden de marktkooplui grote 
borden geplaatst met hun eigen gedichten, naast de 
kaas en nootjes, naast de kleding, fietssloten en noem 
maar op.

Het was behoorlijk 
koud, maar de AVRO 
had voor warme wijn en 
chocolademelk gezorgd om 
de stem wat los te maken. 
Iedereen mocht het podium 
beklimmen en zijn favoriete 
gedicht voordragen en als 
je dat gedicht niet bij je 
had, kon je kiezen uit de 
poëziebundels die er lagen.
Maar er was ook jong en oud 
talent, die eigen gedichten 
voordroegen, met heel 
verrassende woorden, ritmes 
en variaties. Via www.
declamatieconcours.avro.nl 
zijn de filmpjes van bekende 
en onbekende voordragers te 

zien. Els Iping verraste ons met het gedicht ‘Domweg 
gelukkig in de Dapperstraat’. Ze kende het uit haar 
hoofd. En omdat bijna iedereen alleen de laatste regel 
kent, volgt hier de tekst van het gedicht 

Natuur is voor tevredenen of legen
En dan: wat is natuur nog in dit land?

Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De’in kaden vastgeklonken waterkant,

De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen

Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.

Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

                                                                 J.C. Bloem

Er kunnen nog gedichten worden ingesproken 
op de speciale gedichten-voicemail. 

Op 19 april is de finale tijdens 
de live uitzending van AVRO Sandwich.

Kijk ook voor informatie op:
www.amsterdamwereldboekenstad.nl

UW
Kraam vol dichtbundels

Spinoza

Jong talent
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Wat krijgen we nou, een schaatsbaan op het Amstelveld? 
Nee hoor; de houten schotten met mini-doelen, een paar 
kinderen en een filmploeg stonden er ter promotie van het 
straatvoetbal. Bestrijd overgewicht door de jeugd meer in 
beweging te laten komen. Een vette hap van sponsor Calvé 
kan voor actieve robbedoezen toch geen kwaad?

Gary Christmas is niet meer. Twaalf jaar eerder overleed zijn tweelingbroer Gregory met wie hij, na een uitbundig 
internationaal artiestenleven, in de Utrechtsedwarsstraat een galerie-boetiek-koffieshop begon. Tientallen jaren 
brachten zij kleur, plezier en licht in dit smalle straatje. Wie neemt die fakkel over?

De Duif bestaat 150 jaar en dat is feestelijk gevierd door 
Basisgemeente De Duif gelijk met het eigen 35-jarig jubileum

Kies nu voor het opheffen van alle stadsdelen, 
om te beginnen met stadsdeel Centrum, 
vóór 25 maart. Hoe? Zie www.amsterdam.nl

Wat een opluchting zou het zijn als we bevrijd werden van de 
(inter)nationale en stedelijke aanfluiting, stadsdeel Centrum o.l.v. 
“burgemeester” Els Iping. Alles wat Amsterdam zo prettig anders 
maakt dan de rest van Nederland moet volgens dat stadsdeel 
worden verboden. Als een in PvdA outfit gehulde Balkenende wil 
Iping de binnenstad burgerlijk en oersaai maken. De klokken van 
de Westerkerk moesten zwijgen, overal moesten onnodig bomen 
gekapt, ’s-winters op een verwarmd terrasje zitten, het mocht niet, 
weg met de belangrijke toeristische trekpleisters rosse buurt en 
coffeeshops, een fraai Leidsepleinplan werd tegengehouden, overal 
een ongecoordineerde verkeerschaos, gruwelijke gigantische 
geveldoekreclames. De lijst is langer, de ruimte nu helaas te beperkt. 
Voor binnen- en buitenlandse bezoekers maken Iping c.s. het 
centrum steeds onaantrekkelijker.
Zelfs voor de bewoners voor wie ze zich zegt in te spannen wordt 
het bijna net zo stil als in Zutphen. 

Maarten Lubbers, stedenbouwkundige

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Wat raar, een grachtentopje zonder stenen witte hoed. 
Verloren tijdens een zware storm?
Maar eigenlijk is het veel vreemder dat een ‘kale kop’ zo 
uit de toon springt, want de ‘normale slagroom-stenen’ 
dienen enkel voor de praal en sier. Dat geeft te denken 
over de dwingende kracht van een lokale mode. 
De eigenaar van het pand wil heus geen buitenbeentje 
blijven, maar Monumentenzorg verwerpt een goedkope 
replica en eist kostbaar, klassieke steen.

In 1974 wilde Bisdom Haarlem 
de kerk verkopen. Er zouden te 
weinig parochianen zijn voor 
een verantwoorde exploitatie. 
Daarop kraakten gelovigen 
het gebouw en stichtten er een 
eigen geloofsgemeenschap.Op 
deze plek aan de Prinsengracht 
stond eerst suikerraffinaarderij 
‘Het Fortuyn’ met een pakhuis.

35 jaar jong

150 jaar oud
Na een grote brand restten er slechts ruïnes. In 1795 werd 
de vrijheid van godsdienst algemeen erkend en konden de 
katholieken hun krappe schuilkerkje in de Kerkstraat vervangen.
De bouwval aan de Prinsengracht werd opgekocht en al in 1796
kon kerkgebouw ‘Het Vrede-Duifje’ in gebruik genomen worden.
Deze kerk werd allengs te klein, waarop in 1857 het huidige, 
grotere gebouw op dezelfde plek verrees. Pas in 1995, dus 21 
jaar na de kraakactie, is het monument officieel over gedragen.
Veel meer over het heden en verleden is te vinden op:
www.xs4all.nl/~deduif

De ondergrondse papierbak op het Amstelveld was niet 
berekend op zoveel krantenverslindende buurtgenoten.
Een noodoplossing of keren de oude container-tijden terug?

Reguliersgracht

KNAW

De Koninklijke 
Nederlandse Akademie 
voor Wetenschappen 
(KNAW) aan de 
Kloveniersburgwal 
versierde vorig jaar de 
gevel met lauwerkrans en  
grote ijskast ter ere van 
het 200-jarig bestaan.
Dat geeft te denken. 
Beschouwt die akademie 
werkelijk de ijskast als 
een wetenschappelijk 
hoogtepunt?

Reguliersgracht

Wel een vers afmeerverbod aan 
de westelijke zijde terwille van 
meer rondvaartboten.
Binnenwaterbeheer (BBA) krijgt 
een nieuwe bewaarhaven voor 
weggesleepte bootjes en zal de
lege kale kade streng bewaken.

Het 7-Bridges-Jazzfestival op de Reguliersgracht ging niet 
door. Hoofdsponsors Mees & Hope vertrokken.

Inmiddels is het Darwinjaar aangebroken en vliegen de 
Urker reli-folders ons om de oren. Het zou de KNAW 
sieren zich te mengen in het evolutie-debat tussen geloof 
en wetenschap door die grote ijskast aan de gevel eens te 
vervangen door een vriendelijke slingeraap

PS

Volgend jaar fuseert BBA met de Dienst Stadstoezicht. 
Maar eerst wordt een draaiboek in elkaar gezet om tijdens 
Koninginnedag lawaaierige zuipschuitjes aan te pakken.
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Werken aan de weg
Groot onderhoud

De Stadhouderskade moet eind april gereed zijn. 
Het is wonderlijk waar de gebruikelijke eindeloze 
stroom autoverkeer al die tijd gebleven is. Op 
Weteringschans en Prinsengracht bleven lange file’s 
uit. De luchtkwaliteit langs de Singelgracht was 
tientallen jaren niet zo goed als afgelopen maanden.

Het werk aan de Hogesluisbrug is net begonnen. 
De brug wordt totaal 
ontmanteld en later met het 
oude materiaal opnieuw 
opgebouwd op een verse 
fundering. Werkelijk een 
gigantische klus. Eerst moet 
een hele stevige hulpbrug 
gebouwd worden waarover 
zelfs trams kunnen rijden. 
Deze hulpbrug is eind 
september gereed. Pas 
daarna kan het eigenlijke 
werk beginnen dat tot eind 2011 duurt.

Eind januari werd symbolisch 
de eerste steen uit het 
Rembrandtplein gelicht. 
Het was de gedenktegel ter 
herinnering aan de grote 
opknapbeurt van Thorbecke- 
en Rembrandtplein in 1985 
à 13 miljoen gulden. Tot in 
het najaar gaat het complete 

Rembrandtplein nu op de 
schop. Eerst de west- en 
noordkant. Dan even pauze 
tijdens Koninginnedag. 
Vervolgens komen het 
middenterrein en de andere 
zijden aan de beurt.

De grote herprofilering van 
de Utrechtsestraat begint 
pas in september, vier maanden later dan gepland. De 
stadsverkeerregisseur vond eerder niet verantwoord. 
Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd waarbij er 
steeds één brug en een aansluitend deel van de straat 
wordt vernieuwd. Te beginnen met de brug over de 
Herengracht. Trams en nachtbussen volgen een jaar 
lang een andere route.

Het Amstelveld gaat deze zomer op de schop. Op 
één hele “slechte” boom na blijven alle bomen 
behouden. Er vindt kroonsnoei plaats en wortelkap 
aan de boomwortels. Daarna wordt het plein en een 
deel van de Kerkstraat herbestraat. Ook komen op 
een aantal plekken wortelschermen (tegen nieuwe 
opdruk van de bestrating) en komt drainage langs de 
Prinsengrachtzijde van het veld. De verwachting is 
dat daarna vijf jaar geen problemen zijn met nieuwe 
wortelopdruk. Wel kan incidenteel onderhoud nodig 
zijn. Zodra blijkt dat de conditie van de bomen teveel 
afneemt, kan gekozen worden voor een grootschaliger 

aanpak of vervanging van bomen per stuk.
Hartje zomer is natuurlijk voor bomen de slechtste 
tijd voor snoei en wortelkap, maar de hoveniers 
werken liever niet in de koude natte modder. Verder 
is het niet te hopen dat na de verbeteringen de nieuwe 
grond weer ingedrukt wordt door zware vrachtwagens 
van de bloemenmarkt. 
De jeu de boulesbaan blijft, maar waar blijven de 
spelers? Deze speelbak zou eenzame ouderen uit hun 
isolement halen. De senioren zitten waarschijnlijk 
liever thuis achter de PC te chatten, skypen en te 
mailen met de kleinkinderen.

Klein onderhoud

Aan de noordzijde van het Frederiksplein is weer 
flink gesnoeid. 
Ook verschenen acht nieuwe lantaarnpalen tussen 
de parkeervakken en het plein om wildplassers, 
scharrelaars en heggemussen af te schrikken.

Hobbels werden gladgestreken in stoep en straat 
aan de evenzijde van de Keizersgracht tussen 
Reguliersgracht en Vijzelstraat. Geld en tijd ontbraken 
om maar gelijk natuurstenen stoepranden aan te 
brengen op deze monumentale gracht. Wel rukken 
gestaag de nieuwe kroonlantaarns op in afwachting 
van het nieuwe standaard grachtenprofiel. 
Ook hier worden haalkommen gemetseld in de 
kadewand om plezierbootjes netter af te meren.

Binnenkort krijgt de Utrechtsedwarsstraat 
een opknapbeurt tussen Reguliersgracht en 
Utrechtsestraat. Door drie nieuwbouwprojekten 
had dit stukje straat behoorlijk te lijden. Mogelijk 
wordt dan ook gesnoeid in plantenbakken en andere 
straatobjecten. Eigenlijk is de Lijnbaansgracht 
tussen Reguliers- en Vijzelgracht veel eerder aan de 
beurt. Het wegdek is daar immers zoveel slechter. 
Moeten de bewoners daar echt nog jaren wachten tot 
het metro-avontuur eindelijk ten einde is?               PS

Denk mee over het wel en wee in de buurt

In de Beheergroep geven ambtenaren informatie 
over de lopende projecten in onze buurt. Bewoners 
en ondernemers kunnen wensen, klachten of ideeën 
inbrengen betreffende verkeersveiligheid, parkeren, 
groenvoorziening, fietswrakken, vuilophaal, 
geluidsoverlast of wat zich er maar in de openbare 
ruimte afspeelt.
De Buurtraad wordt door betrokken buurtbewoners 
georganiseerd. Behalve de openbare ruimte komen 
daar bijvoorbeeld ook beleids- en bouwplannen aan 
de orde.

Beide bijeenkomsten zijn openbaar en iedereen is 
welkom.

Beheergroep Binnenamstel/Singelgracht/Vijzelstraat
woensdag 25 maart 2009, 19.30 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Buurtraad Amstelveld
Maandag 30 maart en maandag 25 mei om 20.00 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

LENTE 2009

Horeca-berichten

Oscar en Marcel Oosterling wonnen het Nederlands 
Kampioenschap Kasteleins tijdens de Horecava 
in januari. De gouden medailles en bijbehorende 
gastvrijheidsgildebeker prijken in de etalage van hun 
zaak. Café-Slijterij Oosterling is ruim 130 jaar een 
familiebedrijf, vandaar dat Oscar en Marcel al met de 
paplepel opgevoed zijn met gastronomie.

In Oosterling wordt geen muziek gedraaid, maar bij 
café Krom staat dit jaar juist de muziek centraal. 
De jukebox (AMI-model K) bereikt zijn 50 ste jaar 
en dat wordt uitgebreid gevierd. Met medewerking 
van muzikale stamgasten wordt maandelijks een 
keuze gemaakt uit enkele duizenden platen (45-
toeren - 7 inch-vinyl singles). Deze selectie wordt 
op CD gepresenteerd (“Alle 13 Krom”) op de laatste 
zondag van de maand. In januari waren dat de “te 
vaak gedraaide evergreens”, in februari “opera & 
belcanto”. De rest is nog een verrassing.

Café Marcella aan het 
Amstelveld draait sinds 1 
maart weer normale tijden. 
Van de winter ging de zaak al 
om 8 uur dicht voornamelijk 
vanwege het rookverbod. 
Wel werden de rokers al 
die tijd prima verwend met 
warme plaids op een riant 
terras. 

Café Janvier (ooit Kort, 
later Moko) wordt Café Nel. Op 8 maart gaat een 
verse ploeg deze zaak naast de Amstelkerk nieuw 
leven inblazen met tap en keuken. Nog eenmaal zal 
op Koninginnedag pal voor hun deur Chemistry een 
groot evenement organiseren (2000 man verwacht), 
maar de nieuwe café-eigenaren zijn vast van plan daar 
voortaan wat ‘buurtvriendelijkers’ te organiseren.
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Maatschappelijke Dienstverlening
Amsterdam-Centrum & Westerpark

Loket Zorg en Samenleven
Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32, 1011 HB Amsterdam
Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam

Via Loket Zorg en Samenleven/Blankenberg
houden Maatschappelijk Werk, Sociaal Raads-
lieden en Ouderenadviesbureau gezamenlijke
spreekuren op de volgende adressen:

Inloopspreekuur
Dag Tijd  Adres
Maandag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
Dinsdag    13.00 – 15.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
Woensdag 9.00 – 12.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
Donderdag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
vrijdag  geen inloopspreekuur

Telefonisch bereikbaarheid
ma t/m vr 9.00 - 15.00 uur, tel. 557 33 33

Maatschappelijk Werk
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur (alleen voor vaste cliënten)

Ouderenadviesbureau
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur (alleen voor vaste cliënten)

Sociaal Raadslieden
ma en di 12.00 – 12.30 uur (alleen voor lopende zaken)

U kunt bij Loket Zorg en Samenleven ook terecht
voor woningaanpassingen en buurtbemiddeling
(e-mail: buurtbemiddeling@blankenberg.nl)

Bureau Schuldhulp Centrum
• Telefonisch spreekuur:
 ma di do vr van 9.00 – 11.00 uur, tel. 557 33 91
•  Inloopspreekuur:
 ma di do van 9.30 – 10.30 uur

Echtscheidingsspreekuur
• Inloopspreekuur
 vr van 9.30 – 11.00 uur
 Eerste Laurierdwarsstrraat 6,
 1016 PX Amsterdam

SPONSORS

Huurrecht Advocaten Amsterdam
Mr. Patrick Worp

Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl

020 - 320 70 22

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 592 33 15

TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

Nieuwe Herengracht 18s
1018 DP Amsterdam
T. 623 5877 F. 620 6365
www.tastevindehue.nl

Advocaat
nodig?

Kies voor persoonlijke
betrokkenheid en
uitstekende juridische
dienstverlening

Sarolea & Van Seumeren
Advocaten
Foeliestraat 16-III
1011 TM Amsterdam

ruime ervaring met:
•  Arbeidsrecht
•  Bestuursrecht
•  Huurrecht
•  Personen en familierecht
•  Strafrecht
•  Verzekeringsrecht

Voor een afspraak met
één van onze advocaten
belt u: 020-6383483.
Gratis eerste advies op ons
inloop-spreekuur:
maandag 16.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Foeliestraat 14-III

Aangesloten bij:
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland
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Voor alle problemen
over het (ver)huren van

WOONRUIMTE

Gematigde vaste tarieven
Ook pro-deo zaken

GRATIS HUURSPREEKUUR

BlankenbergStichting

www.wswonen.nl
Woonspreekuur

Alles over huren
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Inloopspreekuur elke woensdag van 14-17.00 uur en van 19-20.00 uur
tel 622 42 88

Huurteam
Het huurteam helpt huurders met het voeren van huurprijs- en onderhoudsprocedures. 

Het huurteam werkt op afspraak
tel 421 48 68 of e-mail: centrum@wswonen.nl

Geen t i jd? Te Zwaar? Veel  werk?
Roep hulp in van de tuinassistent
Samen met  u  de tuinklus  klaren of
al les  ui tbesteden:  snoeien,  oprui-
men,  schoonmaken,  ophogen,  e tc .
Juis t  de zware klussen kunt  u  aan
de tuinassis tent  kwij t .  Op de f ie ts

met  e igen gereedschap komt hi j
langs om u zeer  betaalbaar  van
dienst  te  z i jn .  Meer  informatie?

detuinassis tent@gmail .com
06-34842703

Zojuist verhuisd naar: 
Waterlooplein 129 – 131  tel: 624 17 65
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Prijzen rijzen, prijzen dalen,
gelijk het tij van eb en vloed.
Vooral de mode wispeltuurt
van exclusief tot uitverkoop.

Zomercollectie, wintercollectie;
zo ‘en-vogue’ en zo ‘passé’.
Alles moet weg, ruim op!

Grijp die kans! 
Nog maar twee dagen!

Zwarte cijfers, rode cijfers.
Windhandel en luchtkastelen.
Goochelaars en blufverkopers

laten vliegensvlug veel geld verdampen.
Het Engelse pond verliest gewicht.

Geen Brit kan meer naar Mokum komen.
Dan maar de winnaars van het pyramidespel

naar Amsterdam toe lokken met:
Rode Loper, Projekt 1012, Fashion Paradise,
Werelderfgoed, Creative City, Haute Couture

en Vijfsterren-plus Hotel als nieuwe bestemming
voor verlaten monumentale bankgebouwen.

In navolging van het succesvolle Tassenmuseum
wordt de fraaie, maar saaie, Gouden Bocht

opgesinkeld met paleizen voor Dassen & Jassen,
Hoeden & Petten, Lingerie & Damescorsetten,
Rokken & Sokken, Diamant & Luxe Klokken.

Stadsdeel Centrum geeft een modeshow
en droomt zich op een brede rode loper;
Walk of Fame van chique porfiersteen.

Eén lange catwalk van Centraal tot Pijp. 
Artist-impressions en glossy folders

tonen voor na de metro-ramp-morfose
beeldenrijen langs klaterende fonteinen.

Geen prop te zien en alle fietsen naar de kelder. 
Op het Damrak louter brave nette burgers. 

Rooie Sien en blonde Nel flaneren er als topmodel.
Nu nog de anti-naaldhak-keitjes van de Dam
en onze stad loopt weer op rolletjes en rozen.

LENTE 2009

Bemiddelen bij burenruzie
“Ik word gek van die muziek en dat gestamp tot diep in de nacht”.
“De kinderen van de bovenburen rennen de hele dag door het huis, ik kan zo niet werken, 
maar ik durf er niets meer over te  zeggen“.
“Mijn benedenburen klagen steeds over mijn lopen, terwijl ik altijd mijn schoenen uitdoe”.
“Ik erger me dood aan dat wasgoed vlak voor mijn raam”.
“Ja, ik zet mijn fiets wel eens wat slordig neer in het trappenhuis, maar om daar nou zo boos 
over te worden!”.

Dit is maar een heel kleine selectie van de meldingen die het project Buurtbemiddeling Am-
sterdam Centrum van de Blankenberg Stichting binnenkrijgt. Hier in het centrum van Amster-
dam wonen we dicht op elkaar en dat gaat natuurlijk ook best vaak goed maar soms zijn er 
kleine irritaties die hoog op kunnen lopen – uiteindelijk kan dat een heel akelige langdurige 
burenruzie worden.
De opzet van buurtbemiddeling is het inzetten van getrainde vrijwilligers bij conflicten tussen 
buren en buurtgenoten. Het is daardoor laagdrempelig, want we zijn geen ‘instantie’ en door de 
waardering voor het vrijwilligerswerk is men vaak bereid om toch nog eens een verzoenings-
poging met de buren te wagen. 
De vrijwilligers zijn buurtgenoten, ze worden uiteraard goed getraind en ze gaan altijd met zijn 
tweeën op pad.
Onder hun leiding kunnen mensen vaak beter met elkaar praten en naar elkaar luisteren. 
Zij komen niet met oplossingen aanzetten, zij helpen de mensen om er samen met de buren uit 
te komen.
Alles wat besproken wordt is natuurlijk vertrouwelijk.
 
Wacht niet te lang bij een conflict met uw buren om bij ons aan te kloppen want af en toe zeg-
gen we tegen elkaar: waren ze maar eerder bij ons gekomen, dat had ze voor veel narigheid 
kunnen behoeden.
Voor aanmeldingen kunt u mailen naar buurtbemiddeling@blankenberg.nl 
of bellen naar 557 33 38 (van 09.00 tot 15.00).

We hebben ruimte in ons team voor meer vrijwilligers. 
We willen ons team graag zo gemengd mogelijk maken; vooral jongeren, mannen én mensen 
met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse achtergrond zijn welkom.
Als vrijwilliger bij buurtbemiddeling kun je je actief inzetten voor een prettige en veilige buurt. 
Je maakt zelf je afspraken, dus je eigen agenda bepaalt wanneer je je inzet. 
Meer weten? Mail naar j.doreleijers@blankenberg.nl 

Nieuws van het Wijksteunpunt Wonen
Huurders zeer tevreden over dienstverlening
Huurders blijken zeer tevreden over de dienstverlening van het WSWonen Centrum. 
Een vijftal studenten van de Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar de klanttevre-
denheid. De respondenten gaven een 8.3 als gemiddeld rapportcijfer. 
In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar de klanten van de Huurteams, de Woonspreek-
uren en de Bewonersondersteuning. Het Huurteam kreeg het rapportcijfer 8.5, de Woonspreek-
uren een 8.0 en de Bewonersondersteuning een 8.3. 

Veel spreekuurbezoekers
In 2008 hebben ruim 1.000 huurders de Woonspreekuren bezocht. Dit is een stijging van 10% 
ten opzichte van 2007. Op de spreekuren kunnen bewoners terecht met allerlei vragen op het 
gebied van wonen en huren. De spreekuurtijden staan in de advertentie op de pagina hiernaast.

WSWonen Centrum zelfstandige stichting
Sinds 1 januari 2009 is het Wijksteunpunt Wonen Centrum een zelfstandige stichting. 
Tot voor kort was het steunpunt een samenwerkingsverband van de drie binnenstadswijkcentra 
en het huurteam. De verzelfstandiging van het WSWonen zal de slagvaardigheid, transparantie 
en efficiëntie ten goede komen.
De band met de binnenstadswijkcentra blijft gewaarborgd. Elk wijkcentrum benoemt een 
bestuurslid die zitting neemt in het bestuur van het WSWonen Centrum.

Extra formatie
Tijdens de vaststelling van de begroting voor 2009 heeft de stadsdeelraad Centrum zich in 
meerderheid uitgesproken om het WSWonen te faciliteren om haar werkzaamheden te inten-
siveren. Dit naar aanleiding van een motie van GroenLinks raadslid Fred Kramer. Het dage-
lijks bestuur is verzocht om bij de tussentijdse begrotingswijziging nadere voorstellen voor 
te leggen aan de raad. Ook is er unaniem een amendement van de SP en AAdG aangenomen, 
waarmee extra geld voor het WSWonen en de Huizen van de Buurt beschikbaar komt.

Website: www.wswonen.nl
Email: centrum@wswonen.nl

Komen mensen vaak hun hart bij je luchten? 
Hoor je wel eens dat je een goede luisteraar 
bent? Mooi! Dan zouden we graag eens met je 
kennis maken. Want het zijn mensen zoals jij 
die bij Sensoor Amsterdam het verschil maken! 
Na een interne training, doe je gemiddeld een 

dagdeel per week een telefoondienst. (ook ‘s 
nachts) Wij bieden deskundige begeleiding, 
actuele thema-avonden, aandacht voor contact 
in een prettige omgeving.
Belangstelling? Meer informatie op:
www.sensoor.nl/Amsterdam.

Sensoor Amsterdam 
(voorheen SOS telefonische hulpdienst)
zoekt enthousiaste vrijwilligers!

Etalages Utrechtsestraat 2008-2009

PS
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Bibliotheek dicht?
De Tweede Uitleg is open!

Mist u het krantje lezen en kopje koffie drinken in de 
bibliotheek aan de Prinsengracht?

Kom dan naar de 55+ sociëteit Nieuwe Looiersstraat 29

Verse ochtendkranten aanwezig en de koffie staat klaar!

Toegang vrij
        Maandag t/m donderdag
        van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur
        Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

 Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen om op de hoogte te
 blijven van wat er in de Tweede Uitleg te doen is?

 Bel: 625 98 79
 Schrijf: Nieuwe Looiersstraat 29, 1017 VA Amsterdam
 Mail: tweedeuitleg@xs4all.nl
 Kijk: www.tweedeuitleg.nl

PROGRAMMA LENTE 2009
Woensdagmiddag-lezingen (aanvang 14.30 uur)
25 maart: Els de Marez Oyens-van Es, muziekpedagoog: 
“Amsterdamse straten, vervlochten met muziek- en 
levensverhaalfragmenten”
8 april: Marijke Carasso-Kok, historicus: “De Lommerd, 
een bijna vier eeuwen oude Amsterdamse instelling”
22 april: Peek Le Coultre, kinderneuroloog: “Bijnadood 
ervaringen, neurofysiologische achtergronden”
13 mei: Maarten Helle, adviseur grafische ontwerpers:
“Amsterdam in Letters”
27 mei: Auke Bijlsma, bioloog en ex-gemeenteraadslid:
“Klimaat en de zee, wat zijn de politieke consequenties ?”
10 juni (onder voorbehoud): Hans de Vries, historicus, 
onderzoeker bij het NIOD: “Nederlanders in gevan-
genissen en concentratiekampen gedurende de oorlog”
Toegang € 2,00 inclusief thee, koffie en traktatie

Woensdagmiddag-films (aanvang 14.30 uur)
1 april: Drama (2003) van regisseur Peter Webber. over 
het leven van Johannes Vermeer.
15 april: Komisch drama (2007) van regisseur Rob 
Reiner over twee kamergenoten op de kankerafdeling.
6 mei: Drama (1997) van regisseur Roberto Benigni over 
de joodse Guido die samen met zijn zoontje naar een 
concentratiekamp wordt gedeporteerd en door zijn vrouw 
Dora wordt gevolgd.
20 mei: Satire (1979) van regisseur Hal Ashby naar het 
boek van Jerzy Kosinski.
3 juni: Komisch drama (2005) van regisseur Marcos 
Carnevale over de prettig gestoorde dame Elsa en haar 
nieuwe onderbuurman Fred.
Toegang: € 3,00 inclusief thee, koffie en traktatie

Openingen exposities (van 16 – 18 uur, vrij entree)
Vrijdag 24 april: Schilderijen van het schilderscollectief 
van MK 24 (Mauritskade 24)
Vrijdag 29 mei: Foto’s van Walter Boshoff
Het werk is daarna ook nog te bezichtigen op dinsdagen 
en donderdagen tussen 10 en 17 uur.

Specials 
(Svp uiterlijk 3 dagen van tevoren inschrijven)
Zondag 29 maart: Lange film van regisseur Marco 
Giordana over een Italiaanse familie. Onderbroken door 
lunch en theepauze. Aanvang 10.30 uur. Toegang € 6,00.
13 april: Paasbrunch op Tweede Paasdag aanvang 12 uur. 
(Toegankelijk voor maximaal 34 buurtbewoners)

Noord/Zuidlijn
Kwartaal overzicht
December 2008
Het noodreparatieplan wordt gepresenteerd:
Om verdere lekkages te voorkomen bij het uitgraven 
van de stations wordt de drassige grond eerst stijf 
bevroren. Alle voegen van de betonnen diepwanden 
worden met metalen platen afgedekt en met grout 
vol gespoten, voordat het grondwater weer mag 
ontdooien. Kosten: enige tientallen miljoenen. 
Van april tot september zullen grote vriesmachines de 
stationsbouwputten aan het Rokin en de Vijzelgracht. 
domineren.
Bij station Ferdinand Bol knapte een kabel bij het 
inhijsen van een luchtsluisdeur. Gelukkig werd geen 
enkele bouwvakker of voorbijganger verpletterd.
Januari 2009
Het tweede rapport van de ombudsman over de 
verzakkingen van 10 september laat nog op zich 
wachten. Wel is ombudsman Ulco van de Pol 
op 4 januari van de partij bij een publieksdebat 
met Tjeerd Herrema (wethouder), Victor de Waal 
(funderingspecialist), Helena van Gelder (getroffen 
buurtbewoonster), Arnold Heertje (econoom) en 
andere belangstellenden.
Volgens Herrema wil de gemeenteraad gewoon door 
met het project. Hij meent de financiële risico’s 
inmiddels voldoende afgedekt te hebben met een 
goede verzekering. De Waal zet grote vraagtekens 
bij die verzekering. Zijn ervaring is dat een 
verzekeringscontract slechts geldig is tot een 
eventuele calamiteit. Daarna kan de verzekerings-
maatschappij aanvullende eisen stellen alvorens de 
verzekering te continueren. Het boren is bovendien 
nog niet eens begonnen, terwijl dat het meest riskante 
onderdeel is. Professor Heertje acht een nieuwe 
kosten/baten-analyse hoogst noodzakelijk. Maar 
wethouder Herrema heeft geen zin om alle voors en 
tegens nog eens op een rijtje te zetten: 
“Die exercitie hebben we al jaren geleden gedaan”.
Nu er pas in 2010 met boren (circa 10 meter per dag) 
begonnen kan worden is er enige tijd voor een nieuw 
werkplan. Voor 30.000 euro mag een externe 
deskundige meekijken naar techniek en monitoring. 
Februari 2009
Wethouder Herrema treed af, nadat hij ontdekt dat 
de extra kosten geen tientallen, maar honderden 
miljoenen euro’s gaan bedragen. Ook dan is er nog 
geen garantie dat alle risico’s afgedekt zijn. Steun van 
het Rijk hoeft Amsterdam niet meer te verwachten.
Als alles mee zit gaat de metro pas eind 2017 rijden. 
Maar eerst onderzoekt Cees Veerman of verder 
doormodderen nog wel verantwoord is. 
Het tweede onthutsende ombudsmanrapport lekt uit.
Maart 2009
Dat rapport wordt officieel gepresenteerd. Paar weken 
later krijgen we een nieuwe risico-analyse. Ergens in 
de zomer volgen de aanbevelingen van Veerman.
En zo is er elke maand weer een boel te beleven.

PS

Tot uiterlijk 27 maart kan nog een geveltuin 
aangevraagd worden bij Veronika Esser:
tel. 638 22 05 of wijkcentrum@oudestadt.nl. 
De belangrijkste voorwaarden voor een geveltuin: 
er moet 1,50 m doorlooproute overblijven op de 
stoep, u bent verantwoordelijk voor het onderhoud, 
geen bomen, goed snoeien en de toestemming van 
de bewoner van de begane grond.
Aan de aanleg zijn geen kosten verbonden. 
De aarde wordt wel geleverd, planten moet u 
zelf aanschaffen. Het is de bedoeling dat alle 
geveltuinen plantklaar zijn vóór zaterdag 9 mei; 
op deze zaterdag wordt een geveltuinendag op het 
J.W. Siebbeleshof gehouden. U kunt op die dag 
terecht voor planten, aarde, snoei- en plantadvies. 
Tevens kunt u op deze dag tegen een klein bedrag 
een plantenpakket van vaste heemplanten kopen.
Meer info op: www.oudestadt.nl

Terwijl je op straat over bergen fietsen struikelt, worden 
openbare ondergrondse fietsenstallingen maar weinig 
gebruikt. Al blijft je fiets er lekker droog en controleert 
de politie regelmatig, toch vinden velen kelders eng.

Energiebesparing
Tips voor bewonerscommissies
Op 17 maart a.s. om 20:00 uur houdt Frank 
Agterkamp van de Woonbond een presentatie over 
energiezuinig wonen in wijkcentrum d’Oude Stadt, 
Nieuwe Doelenstraat 55. 
De avond is bedoeld voor bewonerscommissies in 
stadsdeel Centrum die samen met hun verhuurder 
willen werken aan energiebesparing. 

De overheid roept alle verhuurders op om hun woning-
bezit energiezuinig te maken. Hier ligt een kans voor 
huurdersorganisaties. Energiezuinig wonen is niet allen 
goed voor het milieu, maar ook  voor de portemonnee 
omdat de woonlasten er door dalen. 
Frank Agterkamp van de Woonbond zal in zijn presen-
tatie ook ingaan op de manier waarop bewonerscom-
missies dit in overleg met de verhuurder voor elkaar 
kunnen krijgen. Daarbij is de nieuwe Overlegwet een 
steun in de rug voor zowel huurders in de particuliere 
sector als huurders van woningcorporaties. 
Op de website www.huurdersverenigingcentrum.nl 
staan diverse artikelen en kleinere stukjes met heel veel 
informatie over energiezuinig wonen, speciaal verza-
meld voor actieve huurders die aan de slag willen.

Fleur je gevel op

Beheergroep Singel/Leidsegracht/
Singelgracht/Vijzelstraat/Vijzelgracht
woensdag 18 maart 2009, 19.30 uur
Gereformeerde kerk, Kerkstraat 107, zaal 6

Dodenherdenking

Maandag 4 mei
19.30 – 20.15

1e Weteringplantsoen

Pathé-kelder Reguliersdwarsstraat

De Gevallen Hoornblazer
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Als eerste wordt gesproken over de plannen van de deel-
raad aangaande ‘het nieuwe Leidseplein’. Het gaat hier 
om de laatste versie die 9 september werd voorgesteld. 
Het Leidseplein gaat volgens deze plannen een groot 
‘stil gebied’ worden voor voetgangers, dat zo goed als 
autovrij moet worden. De vraag is of wij (de bewoners 
van het centrum) dat willen.

Het langdurig plaatsen van fietsen rondom het plein zal 
verboden worden. Als oplossing komen er ondergrondse 
fietsenstallingen. De huidige tramhalte wordt verplaatst 
naar de Leidsebrug, alsook de taxistandplaats. Deze 
komt op het Westelijke deel van de Leidse Bosjes rich-
ting Overtoom. Ook komen er enige nieuwe parkeerga-
rages. In het eerste kwartaal van 2009 zal de uitwerking 
plaatsvinden van het eerste lijnproject van het plan. In 
totaal zijn er eenentwintig projecten.

Drukte
De aanwezigen vragen zich af wat het uitgangspunt van 
de plannen is. Het antwoord is dat er ruimte terugge-
wonnen moet worden voor voetgangers. Men is bang dat 
het bouwen van de twee fietsgarages gaat zorgen voor 
een grote ravage door de werkzaamheden (heien e.d.). 
De algemene mening is dat de extra parkeergarages 
gaan zorgen voor extra drukte in het centrum en in de 
toekomst voor milieuproblemen gaan zorgen. De extra 
drukte zorgt er tevens voor dat het voor centrumbewo-
ners met een auto nog moeilijker wordt om hun woon-
plaats binnen te komen of te verlaten. Op 9 december is 
er een informatieavond in het American Hotel over dit 
vraagstuk.

Er wordt gevraagd of de gemeente afspraken met Van 
den Ende heeft gemaakt zodat de parkeergarages vooral 
de bezoekers van zijn nieuwe theater aan de Marnix-
straat faciliteren. Is het niet beter is om het plan voor de 
extra garages te schrappen en het Leidseplein in minder 
extreme vormen te veranderen?

Een mening is dat er tijdens deze vergadering te veel 
focus ligt op de details, terwijl veel mensen de precieze 
inhoud van de plannen niet kennen. De aanwezige 
straatmanager stelt dat iedere bewoner wordt uitgeno-
digd voor samenkomsten waar over de plannen wordt 
gesproken. Het ontvangen van dergelijke uitnodigingen 
wordt door een aantal aanwezigen tegengesproken. De 
straatmanager stelt verder dat bewoners en de horeca 
blij zijn met het verwijderen van de fietsen rondom het 
plein. Dit zou de veiligheid ten goede komen. Op de op-
merking of de horeca hier blij mee is zodat ze hierdoor 
terrassen kunnen uitbreiden wordt geen sluitend ant-
woord gegeven. Er wordt door een aanwezige gevraagd 

of de belangen van de horeca niet anders zijn dan de be-
langen van de bewoners. Men is het daarmee eens. Een 
logisch gevolg is de vraag waarom deze groepen samen 
in één groep worden geplaatst.

Het plan zit nog in de voorbereidende fase, de inspraak 
voor bewoners is nog niet gestart.
De conclusie is dat het overgrote deel van de aanwezi-
gen zich ongerust maakt over de plannen en de conse-
quenties die hier uit voortkomen.  

Veiligheid
Het volgende punt is de veiligheid rondom het Leidse-
plein. Uit een onderzoek geïnitieerd door de gemeente 
blijkt dat de bewoners zich veilig voelen, maar dat het 
niet veilig op straat is. Er is dus verschil tussen de sub-
jectieve en objectieve veiligheid.
Op het Leidseplein voelt men zich veilig maar is de 
veiligheid afgenomen. 
Het onderzoek concludeert dat dit precies andersom is 
waargenomen bij het Rembrandtplein.
De probleemveroorzakers zijn in te delen in drie groe-
pen: Horecabezoekers, Hangjongeren en Straatrovers

Een aanwezige vraagt zich af waarom de overlast van 
dronken - vooral Engelse - toeristen hier niet in op-
genomen is. 

De oplossingen om de probleemveroorzakers 
aan te pakken: Meer verlichting, Meer zichtbaar blauw 
op straat en Cameratoezicht 
Iemand merkt op dat de politie verdwenen is op het 
moment dat de kroegen dichtgaan (een moment waarop 
veel problemen ontstaan).

Er volgt een discussie over de openingstijden van de ho-
reca en de waarschijnlijke correlatie tussen het geweld 
en de overlast die plaatsvindt. 
Gekscherend wordt opgemerkt of de deelraad geen 
veroorzaker is door de ingrijpende plannen aangaande 
de geplande veranderingen van het plein.
Een aanwezige vraagt of overlast en baldadigheid als 
geluidsoverlast voor centrumbewoners geen belangrij-
kere punten zijn dan veiligheid in het centrum. Dit zou 
het begin zijn van vechtpartijen en andere vormen van 
overlast.

Na de pauze komt aan de orde de vraag in hoeverre de 
overlast van de horeca is toegenomen na het rookver-
bod. Inleidster Edith Hofman heeft bij gesprekken in de 
buurt opgevangen dat er iets gedaan zou moeten wor-
den aan de herrie die cafébezoekers maken, wanneer ze 
noodgedwongen buiten voor de deur in groepjes staan te 

roken.
Over deze kwestie wordt verschillend gedacht. 
Enige discussiebijdragen: Dit probleem is eigenlijk niet 
op te lossen. Alleen bewoners die dicht in de buurt van 
de café’s wonen, hebben hier last van. 
Niet alle buitenrokers maken herrie.

Geschreeuw
Al snel gaat de discussie in de richting van geluidsover-
last in het algemeen. Een deel van de bezoekers die in 
de late uren uit café’s en discotheken komen, maakt 
een hels kabaal met zijn geschreeuw. Het is meer regel 
dan uitzondering dat buurtbewoners moeten slapen met 
oordoppen, en zich zelfs genoodzaakt zien om slaapmid-
delen te nemen. (Overigens is er ook ander baldadig 
gedrag zoals urineren in portieken en vernielingen.)
Verbetering van de toestand is misschien mogelijk als 
gedupeerde bewoners zich aanwennen om de daders 
systematisch aan te spreken op hun gedrag. Iedereen 
lijkt het erover eens dat meer politie op straat noodzake-
lijk is. Die moet dan wel in de cruciale nachtelijke uren 
patrouilleren en daadwerkelijk optreden, ook als de situ-
atie nog niet helemaal uit de hand gelopen is. 
(De ME’ers die nu op het Leidseplein gestationeerd zijn, 
zitten gezellig te kaarten in hun busje.) 
Ook de houding van de portiers is van belang bij het 
beteugelen van baldadig gedrag.

Sommige aanwezigen vinden juist het beleid van de 
gemeente een belangrijke oorzaak van de verloedering. 
Denk aan de verruiming van de sluitingstijden en de 
bezuinigingen op de capaciteit van de politie.
Toch kunnen wij als bewoners alleen via de gemeente 
tot oplossingen komen.

Dan wordt besproken wat we verder kunnen doen om 
resultaten te bereiken. De plannen van het stadsdeel met 
het Leidseplein en omgeving zijn nog niet definitief. 
Er komen nog inspreekavonden. Veel bewoners weten 
weinig over de plannen. Op de website van de gemeente 
is bij “projecten” een hoop informatie te vinden. Er 
bestaat ook een mooie presentatie van het architectenbu-
reau. Moet het stadsdeel de bewoners nader informeren, 
of moeten we het zelf organiseren? In ieder geval heb-
ben ervaringen in het verleden geleerd dat buurtbewo-
ners best resultaten kunnen boeken, als ze het maar goed 
aanpakken (b.v. niet alleen kritiek spuien, maar ook 
alternatieven bedenken). Het voormalige buurtcomité 
Leidse in Last heeft ook een aantal zaken voor elkaar 
gekregen.
Diverse aanwezigen geven zich op om mee te helpen bij 
het organiseren van vervolgacties.

Beste buurtbewoner,
Hieronder het verslag van de bewonersbijeen-
komst van maandag 1 december 2008 over de 
geplande herinrichting van de Leidsebuurt.

De bijeenkomst werd druk bezocht. Veel mensen 
maken zich zorgen over de toekomst van de Leidse-
buurt. De gemeente gaat onverdroten door met plan-
nen maken en uitvoeren, zie de Stadsschouwburg en 
de geplande ondergrondse parkeergarage naast het 
American Hotel.

De ondernemers uit de Leidsebuurt praten reeds aktief 
met de gemeente en zorgen dat ze een vinger in de 
pap hebben. Maar wie denkt er aan ons, de bewoners? 
Dat zullen we zelf moeten doen! Als wij onze bewo-
nersbelangen in de Leidsebuurt willen verdedigen, 
dan zullen we met de gemeente in kontakt moeten 
treden. Niet alleen plannen afwijzen, maar oplossings-
gericht meedenken en met alternatieven komen. 
De gemeente is hier gevoelig voor, dat is bekend.

De aangewezen manier om deze situatie aan te pak-
ken, is een buurtcomité oprichten. 
Het vroegere buurtcomité ‘Leidse in Last’ is nieuw 
leven ingeblazen. Wijkcentrum d’Oude Stadt zal dit 
initiatief op alle mogelijke manieren ondersteunen.

Indien u interesse heeft om hierover mee te denken, 
neemt u dan kontakt op met:
Jeroen Vernooij
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
jeroen@oudestadt.nl
Telefoon 020 - 638 22 05

PS Meer weten over de plannen van de gemeente met 
de Leidsebuurt? 
Surf naar: www.centrum.amsterdam.nl/ - klik links-
boven op “Projecten” - klik op “Overige”, - klik op 
“Leidsebuurt (Zuid)” - klik naast ‘Gebiedsgerichte 
aanpak’ op “Lees meer” (Zie vooral de links rechts-
boven op die webpagina.)

Veel zorgen in de Leidsebuurt
De stoep voor het Prinsengrachtziekenhuis is uiteraard 
te smal voor een geveltuintje en zeker als parkeerstrook.
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Buurt 6
Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, 
Westermarkt, 
Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en 
Herengracht

H
an

en
 o

p 
de

ve
ns

te
rb

an
k

Voorstel Mies Bouhuysbrug
Op 23 januari kwam D66 met een raadsnotitie over 
de vernoeming van brug 67 over de Prinsengracht 
naar de schrijfster Mies Bouhuys. 
Mies en haar man Ed Hoornik keken uit op brug 67, 
vlakbij brug 93, de Pieter Goemansbrug, die in mei 2008 
officieel naar hem is vernoemd.
Op aandringen van de buurt heeft D66 opnieuw een 
verzoek ingediend. Op 10 februari was er een kleine 
bijeenkomst in het huis van de schrijfster georganiseerd 
door Yellie Alkema met steun van de nicht van Mies 
Bouhuys en buurman Jan van Beek (de laatste melkboer 
op de gracht) die voor de hapjes en drankjes zorgde.

Yellie Alkema heette iedereen welkom. Buurtgenote en 
kinderboekenschrijfster Nannie Kuiper vertelde over 
Mies Bouhuys hoe zij naast haar literaire werk een groot 
activiste was voor mensenrechten. Ze protesteerde tegen 
de apartheid en was bestuurslid van diverse stichtingen: 
het Verzetsmuseum, het Anne Frankhuis, van de SAAM, 
de dwaze moeders, de AIDA – een organisatie voor 
vervolgde kunstenaars en C.A.S.A, culture voor another 
South Africa. Overdag bezocht ze de scholen om over 
Anne Frank te vertellen. Ze schreef het boek ‘Anne 
Frank is niet van Gisteren’. Zo hoopte zij kinderen 
tot nadenken te brengen. Mies wilde de wereld beter 
maken. 

Edo Spier vertelde over de vrolijke tijd van vroeger: ‘We 
waren jong en hadden geen geld’. In 1957 verbouw-
de hij haar huis. ‘Elke vrijdag was er jour. Er was een 
grote tafel met hapjes en wijn van Jonker. Donner, Peter 
Schat, Brugsma, Van Mierlo, Harry Mulisch om een 
paar te noemen waren gast bij Mies en Eddy. Dit huis 
draagt een historische last. Wij zijn de hekkesluiters. De 
laatste der Mohikanen. En zo ben ik op het idee geko-
men van de Mies Bouhuysbrug’.
In aanwezigheid van buurtgenoten, en oude vrienden 
werd het verzoek om de brug naar Mies Bouhuys te ver-
noemen aan wethouder Eric Koldenhof overhandigd. 
De wethouder antwoordde dat hij het een goed initiatief 
vond om de brug te vernoemen. Hij vond wel dat het 
Amsterdammers moesten zijn die iets hebben betekend. 
Hij zal het voordragen bij de Straatnamen Commissie, 
die bepaalt of een straat of brug naar iemand vernoemd 
mag worden. Dat Mies Bouhuys wat voor deze wereld 
betekend heeft is zeker; ze wilde de wereld beter maken.

UW

De opkomst van bewoners was groot. De meer dan 100 aan-
wezigen konden de ruimte echter niet verwarmen.
Ray Kentie van Creative Industry Amsterdam liet ondersteund 
door powerpoint het nieuwe ontwerp zien met de naam Kastor 
en Pollux. Dat was heel anders dan het 1e ontwerp dat in juni 
2008 ter inzage lag. Daar waren veel zienswijzen en bezwaren 
op ingediend.
Omwonenden hadden groot bezwaar tegen de ophoging van 
het gebouw met meer dan een etage, waardoor de zon een 
maand eerder uit de tegenoverliggende woningen en tuinen 
zou verdwijnen. Ook was men bang dat de glazen verbin-
dingsgang tussen Keizersgracht 440 en Prinsengracht 587 
geluidsoverlast zou geven en dat de tuin gebruikt zou worden 
voor (te) gezellig en dus luidruchtig terrasbezoek.
Het neo-classicistische ontwerp van de gevel is nu van 
de baan. De oorspronkelijke gevel met zijn moderne, op 
grachtenpanden geënte parcellering, blijft. 
De verbindingsgang door de tuin tussen Keizersgracht en 
Prinsengracht wordt afgeknipt. Daardoor ontstaat er een 
binnengebied dat volgens de tekening het karakter van een 
formele grachtentuin heeft, bedoeld om naar te kijken vanuit 
het hotel.
Aan de Keizersgracht blijft de entree gehandhaafd. Daar zijn 
over de 5 etages de vergaderruimtes voor creatieve bedrijven, 
26 hotelkamers, trappenhuis en lichthof. 
Het hotel heeft zijn ingang aan de Prinsengracht. De hotel-
functies, zoals receptie, ontbijtzaal bevinden zich op de be-
gane grond. Ook de oude inrit voor auto’s en kleine vrachtwa-
gens wordt gehandhaafd. Het laden en lossen van goederen 
vindt inpandig plaats, waardoor geen opstoppingen kunnen 
ontstaan. Het aantal parkeerplaatsen is 20 ‘en meer komen er 
niet in’. Het personeel wordt enthousiast gemaakt om met de 
fiets te komen.

Design hotel
Marcel Wanders liet voorbeelden zien van hotels die hij over 
de hele wereld heeft ontworpen of gerestyled. Kastor (Kei-
zersgracht) en Pollux (Prinsengracht) zijn dan ook een mooie 
omschrijving van dit project: op grote hoogte aan de ster-
renhemel, solitair, maar toch verwant. De gebouwen zijn met 
elkaar ondergronds verbonden op kelderniveau. Daar is plaats 
voor noodzakelijk administratieve ruimtes. 
De tuin wordt een esthetisch, rustgevend open gebied waar 
iedereen naar kan kijken.
Bij binnenkomst van Pollux betreedt men een bijzondere 
wereld, met tentoonstellingen. De reis naar boven door het 
gebouw gaat door een soort vitrine waar spannende dingen te 
zien zijn.

Technische zaken
Paul Geertman licht toe dat het plan Kastor en Pollux zoals 
het er nu ligt volledig binnen de oude contouren blijft van de 
voormalige Openbare leeszaal.
Het hotel zou geen grote verkeersaantrekkende werking 
hebben en voor de gasten die met een eigen auto komen is er 
‘valet parking’.
De koeling en verwarming van het hotel gaat met warmte en 
koude opslag, WKO, op 150 meter diepte. Daar is nu zo veel 
ervaring mee opgedaan dat het ook hier toepasbaar is. Er is 
geen kans op verzakking van de omliggende panden.
Voor de koeling wordt grachtenwater gebruikt. De houten 
kozijnen, die er slecht aan toe zijn worden vervangen en het 
glas wordt HR glas. Het energie gebruik in het hotel wordt op 
alle mogelijke wijzen gereduceerd, zodat de totale besparing 
op 75% komt. Het licht in de hotelkamers gaat uit bij verlaten 
van de ruimte.
De installaties komen op het dak van de Prinsengracht, die 
het geluid produceren van 50 dbg, het geluid van 2 pratende 
mensen. De luchtafvoer vanuit de keuken komt boven het dak 
op de 5e verdieping uit, zodat keukengeuren op grote hoogte 
verwaaien. 

Overleg met de buurt
Het bouwplan wordt binnenkort ingediend en men hoopt eind 
van het jaar te kunnen beginnen na de verkregen goedkeuring. 
De bewoners zouden zich zelf moeten organiseren om goed 
overleg te kunnen voeren met de opdrachtgevers en de 
aannemer. De eigenaren van de OBA hopen op een goede 
samenwerking met de omwonenden. Paul Geertman inventari-
seert de vragen van omwonenden. De antwoorden die na de 
korte  pauze kwamen zijn er direct achter vermeld.

Vraag: De extra verdieping is geschrapt. Ja.
Vraag: Wat gebeurt er met het fietsenrek voor de deur? Komt 
er een fietsenstalling? Ja voor het personeel. Het fietsenrek 
gaat weg.
Vraag: Wat gebeurt er met het Kinderdagverblijf in de steeg 
en het lawaai? Daar hebben we geen invloed op
Vraag: Hoe verloopt het vervoer per taxi? Bij het Pulitzer Ho-
tel is dat nog steeds niet optimaal geregeld. Dat gaan we beter 
regelen dan bij het Pulitzer Hotel.
Vraag: Komen er openbare functies in het gebouw, zoals 
vroeger de bibliotheek? Nee.
Vraag: Wie zijn jullie? Wie zijn de eigenaren, Wie gaat het 
exploiteren? Eigenaar is Creative Industry Amsterdam b.v. 
een vennootschap van Paul Geertman & Marcel Wanders. De 
exploitatie van het hotel komt in handen van een ‘operator’. 
Het gaat  om een contract van 25 jaar.
Vraag: Komt er een openbaar terras in de tuin. Nee. Het wordt 
een ‘kijktuin’. 
Vraag: Kunt u wat doen aan de sombere gevel aan de Prinsen-
gracht. Ja daar gaan we wat aan doen. Eerst schoonmaken en 
dan zien we wel verder.
Vraag: Komt er een aanlegsteiger? Nee wel een op en afstap-
punt voor boten.
Vraag: Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen aan de Kei-
zersgracht. Verdwijnen er parkeerplaatsen voor de inpandige 
plaatsen. Nee want er komen maar 20 parkeerplaatsen in de 
kelder. We mogen er veel meer hebben gezien het hotelopper-
vlak. 
(n.b. Dit geldt voor kantoorruimtes: 1 parkeerplaats per 250 
m2 kantoorruimte)
Vraag: Komen er ramen bij? Nee. De blinde gevel bij Cristo-
fori blijft.
Vraag: Is er een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig? 
Ja, er is ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
Er is gekozen voor een ‘postzegelbestemmingsplan’
Vraag: Komt er een zwembad? Nee.

De laatste antwoorden samengevat: Er zijn diverse vergunnin-
gen nodig, exploitatie, horeca. Er komen geen terrassen aan 
de Prinsengracht. De Alleyway (steeg) wordt niet gebruikt. 
Er komen in het totaal 123 kamers. De kantoorruimtes aan de 
Keizersgracht worden in principe voor 5 à 10 jaar verhuurd. 
De financiering is rond. Er komt geen website om de voort-
gang te laten zien. De pui Pollux (Prinsengracht) wordt op de 
begane grond ingrijpend gewijzigd. 
De plint wordt transparanter.

Vanuit Creative Industry is het voorstel voor regulier overleg 
met bewoners. Een van de aanwezigen van Werknet biedt aan 
om dit te doen. Ook via het wijkcentrum d’Oude Stadt kunnen 
bewoners zich organiseren: wijkcentrum@oudestadt.nl of 
post@binnenkrant.nl 

De uitnodigingen voor deze avond waren in een straal van 100 
meter bezorgd. Toch hadden veel bewoners de uitnodiging 
niet ontvangen. 
De bouwaanvraag is in het Stadsdeelnieuws van 9 februari 
gepubliceerd, op de dag van de informatieavond. 

UW

“Kastor en Pollux” aan Keizers- en Prinsengracht
Sinds het vertrek van de Openbare Bibliotheek in juli 2007 was er grote ongerustheid in ons bouwblok. Wat zou de 
nieuwe bestemming worden van het gebouw: appartementen, hotel of kraakpand door besluiteloosheid?
Velen hadden de uitnodiging voor de informatie avond, reeds ontvangen op 23 december, goed bewaard en genoteerd.

Links:
gevel Prinsengracht

Rechts:
binnengevel
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Kunstenaars en ontwerpers presen-
teren en verkopen hier hun werk. 
Winkeltjes, diverse versnaperin-
gen, muziek, film, performances en 
plekjes om te zitten en het glas te 
heffen, kortom een tuttifrutti van 
uitingsvormen waar de bezoeker zich 
kan vermaken, unieke waren kan 
kopen en anderen kan ontmoeten. Er 
wordt onderzocht of dit evenement 
de komende maanden herhaald kan 
worden.

Door de aankoop van het gehele 
Cluster Tabak aan de Spuistraat door 
de Principaal is er een mooie kans 
ontstaan om de creatieve uitstraling 
van de binnenstad een belangrijke 
impuls te geven. 
De bewoners van Langgewagt (Spuistraat 219) hebben 
in de zomer van 2008 een plan aan de Principaal ge-
presenteerd waarin na de verbouwing de huidige kleine 
creatieve industrie terug komt als aantrekkelijke artmar-
ket en een woon-werk plek voor kunstenaars.
De parkeergarage die onder Cluster Tabak 1 doorloopt 
wordt omgevormd tot een semi-openbare marktbazaar 
waar de bezoeker doorheen kan dwalen op zoek naar 
onbekende artistieke producten. De indeling is flexibel 
en modulair. Ze leunt zwaar op stand- en decorbouw: 
iedereen zijn eigen uitstraling, de een niet veel meer 
dan een kraam, de ander een complete behuizing met 
toegangsdeur en ramen, en alles wat daar qua vorm en 
functie tussen kan zitten. Deze configuratie behoudt zo 
de mogelijkheid om steeds (tegen niet al te grote kosten) 

de inrichting te veranderen, 
en zodoende blijft de Market 
steeds weer verrassen.

De ArtMarket wordt een ex-
tensie van de openbare ruimte, 
waar je ook doorheen loopt als 
je er niet speciaal voor komt. 
Op die manier wordt ook het 
flanerende publiek op weg 
van Dam en Spui naar binnen 
getrokken. Ook de winkels 
aan de Spuistraatzijde worden 
opgenomen in het Market con-
cept. Aan de overzijde van de 
Wijdesteeg komen ateliershops, 
waardoor de hele openbare 
ruimte van de steeg optisch en 

psychologisch bij de Market wordt getrokken. 
De Wijdesteeg zou idealiter autovrij worden. Dit maakt 
de openbare ruimte rondom de ArtMarket een aantrek-
kelijke verblijfplaats voor de bezoekers. 

Naast de ArtMarket voorziet het plan in betaalbare 
woon- en werkruimte voor kunstenaars en andere 
cultuurgerelateerde beroepen. Hierdoor wordt 
voorkomen dat er ‘s avonds een doodse sfeer in de steeg 
hangt, en wordt het concept van de Wijdesteeg als 
creatief hart van de binnenstad versterkt.
Het hele plan zou een toonbeeld moeten worden van het 
prettig met en door elkaar leven én werken van mensen 
met verschillende levensstijlen en inkomensniveaus.

Bewoners Langgewagt / Spuistraat 219

Uitnodiging buurtbijeenkomst met het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum op 17 maart
In samenwerking met de wijkcentra Jordaan & Gouden Reael en d’Oude Stadt brengt het dagelijks bestuur 
van stadsdeel Centrum, bestaande uit Els Iping, Erik Koldenhof en Wil Codrington, op woensdag 11 maart een 
werkbezoek aan de westelijke binnenstad (tussen Zoutkeetsgracht, IJ, Singel, Singelgracht en Leidsegracht).
Op 17 maart organiseert het stadsdeel naar aanleiding van dit werkbezoek in de Noorderkerk een 
buurtbijeenkomst. Bewoners en ondernemers zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot omstreeks 22.00 uur.
Meer informatie over deze bijenkomst op: www.centrum.amsterdam.nl 

ArtMarket in Tabakspanden

Links: 
groensteel

Rechts: 
steenbreekvaren

Al enige tijd verschuiven graafmachines, bouwke-
ten, betonmolens, bakstenen, metselzand en Dixitoi-
let langs de Keizersgracht. Er wordt gewerkt, maar 
heel voorzichtig. Bij nader onderzoek gaat het om 
een precies werkje: herstel van de kademuur. 
Er worden haalkommen geplaatst, zodat het niet 
meer nodig is om van de autohekjes gebruik te 
maken bij afmeren.
Op sommige plaatsen verdwijnen de autohekjes 
definitief, als er in de toekomst bij herprofilering 
langs-parkeerplaatsen komen.
De kademuur bestaat uit twee muren: een rechte 
aan de waterkant, die zichtbaar is een schuine muur 
die als steunbeer onzichtbaar er achter gemetseld 
is. Tenslotte komt er de dekplaat weer op met of 
zonder autohekje. De slechte stukken, gebarsten of 
aangetaste stenen worden vervangen. 
De metselaars moeten rekening houden met de 

flora. Soms komen ze een beschermde varensoort 
tegen. Daar moeten ze omheen restaureren. Amster-
dam heeft een unieke muurflora met veel bescherm-
de soorten Bij de Amstelsluizen groeien de laatste 
groensteelvarens van ons land. Verder groeien daar 
ook de steenbreekvaren, de tongvaren en de blaas-
varen. De gracht en kademuren zijn 100 kilometer 
lang en hebben een unieke muurflora. Het gebruik 
van harde Portlandcement bij herstel van de kade-
muren in plaats van de vroeger gebruikte kalksteen-
mortel vormt de grootste bedreiging. Misschien is 
het mogelijk om sommige muren toch met kalk-
steenmortel te voegen om zo de diversiteit van de 
planten te behouden.
Restauratie van de kademuren vindt bij voorkeur 
plaats in de periode van november tot april.
Meer info op www.dro.amsterdam.nl

UW

Herstel kademuren een secuur werkje

Op zondag 1 maart werd er voor het eerst een ArtMarket gehouden in de parkeergarage onder de Tabaks-
panden aan de Spuistraat. Nadat de nieuwe eigenaar de Principaal november vorig jaar een studiereis naar 
Londen organiseerde waar een aantal projecten bekeken zijn die lijken op wat de ArtMarket moet gaan wor-
den, heeft de Principaal het initiatief genomen om als pilot een deel van de parkeergarage onder de Tabaks-
panden tijdelijk om te toveren tot ArtMarket. 

hedendaagse aanlegmethode en toekomstige in de haalkom

In het vorige nummer is de plaat weggevallen van de 
honingzwam (Armillaria Mellea) bij het artikel:
‘Stil gevaar ofwel stilte voor de storm’. 
Het is een beruchte sluipmoordenaar van bomen.
In Duitsland weten ze wel raad met deze zwam, 
die aldaar ‘Halimasch’ genoemd wordt.
Hier volgt een oud recept uit de Pfalz.
Week een kilo paddestoelen 15 minuten in een meng-
sel van één liter water, een halve liter azijn, zout, 
een flinke bos dille en twee theelepeltjes gedroogde 
thijm. Vervolgens 15 minuten laten koken. 
Paddestoelen afgieten en uit laten lekken. 
Stop ze in potten met een goede deksel, 
voeg hele koriander korrels toe (3 theelepeltjes) 
en vul de potten af met olijfolie. 
Donker bewaren (minimaal 3 dagen). 
Bij het serveren besprenkelen met een beetje 
balsamicoazijn.

Foto: RW

Foto: RW
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Instellingen horen steeds vaker van 
ouderen de vraag naar een andere 
manier van wonen. Meer samen en 
eventueel wat kleiner dan men nu 
woont. De huidige woning is groot en 
luxe en men is daaraan gewend. Deze 
groep mensen kan wat meer besteden 
en wil dat ook graag. 

‘Zij kunnen hun huis verkopen en dan 
wel op de particuliere markt terecht’, 
wordt gezegd.  Echter, van veel ouderen 
horen wij de wens met meerdere mensen 
te gaan wonen, met service en met zorg 
indien nodig, maar ook met zorg voor 
elkaar. 
Nu woont u met plezier in een fijne buurt. 
Nu gaat het goed, maar wanneer je ouder 
wordt komt er toch vaak een moment dat 
je liever met meer mensen om je heen 
woont. Soms is een partner weggevallen 
of gaat de zorg voor de andere partner 
steeds zwaarder vallen.

Op 20 maart gaan Gerard Thaens 
(een van de initiatiefnemers Huize 
Walenburg), Mady Heubers (projectleider 
Amsta, Bureau Huisvesting en Vastgoed) 
en Riny Sprengers (projectontwikkelaar 
van woningcorporatie Stadgenoot) met 
elkaar en met bewoners in gesprek over 
de mogelijkheden en de onmogelijkheden 
om een huis te realiseren voor meerdere 
ouderen. 
Wij horen graag uw ideeën voor de 
toekomst. De aanwezige sprekers kunnen 
hun visie geven en wellicht ook een 
indicatie van de kosten die gepaard gaan 
met het ontwikkelen van een gewenste 
woonvorm.
BOVENAL IS HET NODIG DAT  
DUIDELIJK WORDT WAAR 
BEHOEFTE AAN IS. 
U bent op vrijdag 20 maart 2009 van 
harte welkom in Sociëteit de TWEEDE 
UITLEG, Nieuwe Looiersstraat 29, 
aanvang 14.30 uur.
                      De presentatie van de 
                      middag is in handen van
                      Bert van Houten. 
                      Na afloop is er gelegenheid
                      informeel na te praten.
                      Organisatie: Werkgroep 
                      Integraal Ouderenbeleid
                      en de Tweede Uitleg
                      Informatie: Anke Weber, 
                      wijkcentrum d’Oude Stadt
                      tel: 020-638 22 05

Seniorenbijeenkomst
Zelfstandig blijven wonen in de zuidelijke binnenstad

LENTE 2009

Waarom ik nooit de politiek in wilde

Politiek is een spel. Dat hoor je dikwijls. De 
gemeenteraad speelde dat ze niet wisten dat de 
NZ-lijn veel duurder zou worden dan de wethouder 
c.s. voorspiegelde. Anders had die het plan nooit 
door de gemeenteraad gekregen zeggen mensen 
die verstand van het politieke spel hebben. Aan 
de bar deden wij niet mee aan het spel. Wij wisten 
dat grote projecten progressief duurder worden 
en langer gaan duren naarmate ze groter worden, 
zoals een Deense professor de gemeenteraad 
al eens had uitgelegd. (Deense professoren zijn 
overigens niet goed wijs, zie inrichting van het 
Museumplein. Maar dit terzijde.) Maar de raad 

bleef het spel meespelen. Gemeenteraadsleden 
zijn toch niet echt dom? Het moet een spel zijn 
geweest. Maar nu zitten we er mee.
Wat moet je toch voor iemand zijn om politicus 
te worden. Hoe kun je jaren lang het spel 
spelen dat je 48 bomen wil kappen. Alsmaar 
deskundigen horen, vergaderingen beleggen, de 
rechter laten oordelen, kortom een niet meer te 
becijferen bedrag weg gooien, nog afgezien van 
de tijd die het heeft gekost, vooral aan burgers, 
om processen te voeren, bezwaren te maken 
enzovoorts, en dan tenslotte na jaren doen wat de 
burgers altijd al hadden gewild. Eén boom kappen 
en verder zand erover. Hoe kun je plezier in dat 
werk hebben. Want dat hebben ze. Vraag het ze 

maar. Het is een spel. Een leuk spel. 
Mevrouw Hamer, van wier partij ik reeds veertig 
jaar tandenknarsend lid ben, hoorde ik laatst 
nog beweren dat politiek helaas niet altijd aan 
de burgers is uit te leggen. Dat zijn zeker andere 
mensen. Mensen die vinden dat er een kloof 
is tussen hen en de politiek. Die als een haas 
een comité vormen om de overheidsplannen 
argwanend te bekijken als hun straat op de schop 
gaat. 
Ik moest dit even kwijt. Het is mijn eerste 
ingezonden brief. Maar het werd me echt te gek.

R.C. Broens

ER OP UIT!
Stedelijke Initiatieven nodigt u oudere Amsterdammer uit om 
met elkaar te gaan wandelen onder deskundige leiding. U weet: 
van maart tot juni rijdt het GVB gratis voor ons 65+-ers. 
We vertrekken op iedere dinsdag- en zaterdagmiddag om 14 
uur (verzamelen vanaf 13.30 uur) vanuit het Noord-Hollands 
Koffiehuis bij het Centraal Station. Met tram, bus of metro gaan 
wij naar de rand van de stad. Halverwege de wandeling doen 
wij een horecagelegenheid aan. Omstreeks 16.30 uur stappen 
we weer op het gratis openbaar vervoer.

Zo gaan we 3 maart met tram 1. Via de Wisentkade en het 
Zwarte pad lopen wij naar Oud Sloten, de Nieuwe Meer en 
het eindpunt van tram 2. Op 7 maart gaan we met tram 25 en 
wandelen langs de Amstel, bezoeken Zorgvlied, lopen door het 
Amstelpark, over het kleine Loopveld naar de Beneluxbaan.
Bij slecht weer hebben wij een alternatief programma. 
Neem dus zo mogelijk de stadspas en museumkaart mee. 
Aan de wandelingen zijn geen kosten verbonden. Iedereen is 
welkom ook als je halverwege afhaakt. Aanmelden van te voren 
is niet nodig. Voor suggesties en info: 020-624 84 08.

Kleine Woningaanpassingen en Klussen : 
Voor 55+ ers en mensen met een handicap
- o.a. verhoogd toilet / douchestoel / 
         handgrepen (gratis)
- klussen (€ 2,- + materiaalkosten)
- advies is altijd gratis

www.blankenberg.nl
Tel: 557 33 38

BlankenbergStichting

INGEZONDEN   post@binnenkrant.nl




