
Het wijkcentrum d’Oude Stadt wordt 
een van de dragers van het nieuwe 
Huis van de Buurt. In het Huis van 
de Buurt gaan de welzijnsinstellingen 
voor de bewoners van de binnenstad 
samenwerken.
Figuurlijk, door in samenwerking hun 
diensten aan te bieden en in principe 
ook letterlijk, door vanuit één locatie 
te gaan werken. Er komen drie van die 
Huizen in de binnenstad. Eén in het 
gebied Jordaan en Gouden Reaal, één 
in het oostelijk deel van de binnen-
stad, en één in het werkgebied van het 
wijkcentrum d’Oude Stadt.

Waarom komt er een Huis van de 
Buurt? Oorspronkelijk is dit bedacht 
door het stadsdeel. Het stadsdeel vond 
dat de welzijnsinstellingen te versnip-
perd werkten. Daardoor werden on-
voldoende bewoners bereikt. En het 
stadsdeel zag nieuwe kansen, vooral 
omdat in het Huis van de Buurt ver-
schillende diensten aangeboden kun-
nen worden die elkaar aanvullen en 
versterken. Verder dachten sommige 
mensen bij het stadsdeel dat er mis-
schien onnodige overlapping is in ac-
tiviteiten van instellingen. Als die ook 
daadwerkelijk zouden blijken te be-
staan, zou dat reden kunnen zijn voor 
een bezuiniging. Maar dit allemaal 
waren nog theoretisch ideeën.

De wijkcentra zijn er om bewoners die 
zelf actief willen zijn te ondersteunen. 
In de wijkcentra gaat het dus om ac-
tiviteiten voor, maar tegelijkertijd ook 
door de bewoners. IJsterk en Blanken-
berg, bieden diensten aan voor bewon-
ers, zoals cursussen en allerlei vormen 
van ondersteuning. Samen werken de 
instellingen voor zowel bewoners die 
zich prima zelf kunnen redden, maar 
wel activiteiten of acties willen orga-
niseren, als voor bewoners die hulp 
nodig hebben, die zich zonder die hulp 

niet helemaal zelf kunnen redden, of 
met die hulp sterker worden. In het 
Huis van de Buurt komt iedereen bij 
elkaar: bewoners die zelf acties or-
ganiseren en bewoners die hulp nodig 
hebben. Die bewoners en activiteiten 
kunnen elkaar versterken.

Wat gaat er nu concreet gebeuren en 
veranderen? Want samenwerken en 
elkaar versterken klinkt leuk, verschil-
lende groepen bewoners bij elkaar 
brengen ook, maar is nog niet concreet. 
Het stadsdeel heeft beloofd te zeggen 
wat zij zou willen dat er concreet, in-
houdelijk, gaat veranderen, maar heeft 
daar nog geen concreet antwoord op 
weten te geven. Wij hebben nu beslo-
ten eerst zelf maar eens voorstellen te 
ontwikkelen.
Als we dan toch moeten gaan samen-
werken, dan willen we ook kijken of 
we onze diensten kunnen verbeteren 
en versterken. 
Anders gezegd: we vinden het alleen 
nuttig, als dat ook leidt tot (nog) betere 
activiteiten. 
Over een paar maanden hopen we 
daar een duidelijk antwoord op te 
kunnen geven. Op dit moment zijn het 
wijkcentrum en de andere instellingen 
in het werkgebied nog met elkaar aan 
het bespreken hoe zij activiteiten meer 
in samenwerking kunnen gaan onder-
nemen en of zij misschien ook samen 
nieuwe activiteiten kunnen ontwik-
kelen. 
Ook zijn we aan het bespreken hoe het 
Huis van de Buurt bestuurd kan wor-
den.

En gaat het wijkcentrum ook verhui-
zen? Ook daar kunnen we pas over 
een paar maanden, of misschien zelfs 
pas later, een antwoord op geven. In 
principe is het natuurlijk het beste om, 
als je dan toch gaat samenwerken in 
zoiets als een Huis van de Buurt, dat 

ook vanuit één locatie te gaan doen. 
Of misschien vanuit meer locaties, 
maar dan wel samen vanuit elk van 
die locaties. Wat is anders een Huis 
van de Buurt? Het moet meer zijn 
dan een nieuw bord op de gevel en 
een mooi logo. Maar het probleem is 
dat iedere verhuisbeweging in de bin-
nenstad heel snel tot hogere huren kan 
leiden. Voor d’Oude Stadt is een be-
langrijke eis dat het Huis van de Buurt 
niet ten koste mag gaan van de acti-
viteiten. Wil het stadsdeel meer geld 
geven voor hogere huren? Een tweede 
vraag is of we een geschikte locatie 
kunnen vinden die redelijk centraal 
ligt en waar de actieve bewoners zich 
ook ‘thuis’ voelen.

Verder: leidt het Huis van de Buurt 
ook tot een bezuiniging? Ons stand-
punt is simpel: als echt blijkt dat acti-
vi-teiten overlappen, dan heb je goede 
redenen om te zeggen dat je kosten 
kunt besparen. Of je de besparing wilt 
gebruiken voor een bezuiniging of 
voor nieuwe diensten is dan een ver-
volgvraag. Maar het probleem op dit 
moment is dat het Huis van de Buurt 
misschien eerder tot hogere dan tot la-
gere kosten gaat leiden, onder andere 
door die verhuizingen. In dat geval is 
het ook heel simpel: als het Huis van 
de Buurt ten koste gaat van de activi-
teiten, dus geen geld oplevert maar 
juist geld kost, dan zijn wij er simpel-
weg tegen.

Kortom: het Huis van de Buurt is op dit 
moment vooral nog een mooie nieuwe 
verpakking, over een paar maanden 
hopen we dat we ook duidelijker voor 
ogen hebben wat de inhoud van die 
verpakking wordt.

Otto Reuchlin
Voorzitter Wijkcentrum d’Oude Stadt

Onafhankelijke  uitgave  van  en  voor  de bewoners  van  de  binnenstadsbuurten:

HUIS VAN DE BUURT

De redactie vroeg om een kort verhaal over het Huis van de Buurt. Wat is dat, wat gaat er 
gebeuren? Op dit moment valt daar wel in algemene termen iets over te zeggen, maar nog 
niet heel concreet. Ik zal dat proberen uit te leggen, ook al had ik liever een meer concreet 
verhaal geschreven.

Groot Waterloo Leidse / WeteringAmstelveld Buurt 6
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Hoe klinkt het klokje van de Amstelkerk?

Wat kan zo’n kleine koet toch lekker vals trompetteren!

Amfora of Pandora?
U heeft daar vast wel van gehoord. Een ki-
lometers lang ondergronds stelsel van we-
gen, zalen en gangen, zes verdiepingen diep, 
onder de Amstel, Schinkel, Lozingskanaal, 
Haarlemmertrekvaart, Singel en de wat bre-
dere grachten. Een zee aan parkeerruimte, 
de grootste darkroom, de langste tippelzone. 
Niemand meer dakloos en zelfs bij storm en 
regen loop je beschut een blokje om. Alles 
wat je niet op straat wil zien verban je naar 

deze onderwereld. Behalve natuurlijk de 
vuilniszakken en 100.000 andere dingen. Vol-
gens Strukton-medewerker dhr. Bas Obladen 
bouw je zoiets al voor 10-miljard. Een andere 
heer, de beruchte O. B. Laden, vindt het een 
geniaal plan. Met een eenvoudige plofwagen 
maak je zo wel heel gemakkelijk een reuzen-
klapper. Bas meent simpelweg een paar diep- 
wandjes in de prut te kunnen douwen zonder 
enige fundering te beschadigen. Nou, dan wil 
ik wel eens weten hoe hij zijn tunnels denkt 

te construeren onder bijv. de Metro, Amstel-
sluizen en alle oude boogbruggen. 
Op zes plekken vanaf de Ring A-10 zou je 
naar binnen kunnen rijden, maar om er ook 
heelhuids uit te kunnen is er bij elke brug een 
trappenhuis én lift nodig. 
En honderden ventilatieschachten, vluchtwe-
gen, camera’s, schoonmakers, brandwachten, 
onderhoudsmonteurs en noem maar op. 
Een vroege 1 april?
PS
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Een nieuw geluid
Elk eerste maandag van de maand loeien om twaalf 
uur de sirenes en raken vele mensen van slag. Zij 
staan weer stil bij bombardementen en andere grote 
rampen. Hoe pak je dan de draad weer op?
Welnu, laten we voortaan gelijk na het verstommen 
van de sirene van alle torens de klokken luiden. 
Niet alle klokken, maar alleen de klokken 
met de tonen G, D, A en E. 
Violisten en gitaarspelers zullen deze kans aangrij-
pen om hun instrumenten weer eens harmonisch af te 
stemmen. Ramen vliegen open. Spontaan wordt vro-
lijk meegezongen op deze zuivere basistonen. 
Na zo’n maandelijkse muzikale improvisatie zijn 
in een mum van tijd alle angstige herinneringen 
verbleekt of weggevlogen. Doen hoor!

PS
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Net zoals we al sinds 1993 doen, ontv-
luchtten we afgelopen Koninginnedag 
de stad. Het is allang niet meer zo erg 
als vroeger. Toen werden we ’s morgens 
om zeven uur al gewekt door bulderende 
‘stampmuziek’ uit luidsprekers die een 
naburig café ons aanbood als wakker-
makertje. In dat café hielden zich veelal 
patserige types op met gouden kettingen 
over de behaarde borst.
Het is tegenwoordig wat minder erg. 
Maar toch. Al die provincialen die de 
stad met honderdduizenden bevolken 
omdat ze in hun treurige woonplaatsen 
zelf geen feest kunnen vieren, zijn ook 
geen pretje.

Deze keer gingen we niet naar Middel-
burg, Zutphen of Dordrecht maar reden 
we om tien uur in stralende zonneschijn 
naar Spakenburg en Bunschoten. Daar 
aangekomen bleken de straten al om-
zoomd door lieve, onschuldige kinderen 
die de oude troep van zolder hadden 
gehaald. Daar onder bevond zich veel 
Christelijke literatuur en bijbelexegeses. 

Na de wandeling zetten we ons neer voor 
een kopje koffie dat in de gure wind ge-
nuttigd werd. We liepen langs de haven 
waar de oude vissersboten nu werden 

bevolkt door plezier-vaarders die druk 
bezig waren met schilderen, schuren en 
netten boeten. We besloten naar Nijkerk 
te rijden, ook een bastion van het Cal-
vinisme. 
In kleine straatjes om de kerk hetzelfde 
tafereel en grote drukte. Op weg erheen 
liepen we langs een huis waarin achter 
het raam een man op de bank de krant 
aan het lezen was. Hij keek ons woedend 
aan. 

Na de inspectie van de markt wilden 
we iets eten. Het liep tegen enen. We 
werden vriendelijk verwezen naar het 
Rechtshuys waar het zo druk was dat we 
omkeerden. 
De Dolle Joncker was ons verder 
aangeraden, daar heerste de stilte van 
een rustdag, het bleek gesloten. We wan-
delden terug langs een groepje alloch-
tone jongeren die ons stuurs bekeken. 
Bij de Warme Bakker kochten we een 
krentenbol bij de door de drukte over-
stuur geraakte bakkersvrouw die bijna 
helemaal leeg verkocht was.

We spoedden ons nu in de auto naar 
het Leuvenumse Bos waar we hotel 
Het Roode Koper wisten. Wat we kwa-
men doen was de vraag, eenmaal daar. 

Lunch, meldden we. Jammer, maar 
helaas het was vol, al zagen we veel 
lege tafels. Een leugen, dus. Het spijt 
ons, verklaarde men schijnheilig. Men 
verwees ons naar enige kilometers ver-
derop, daar bevond zich op landgoed 
Stakenburg, de Hampshire Inn. 

Het complex straalde sombere verla-
tenheid uit. De portier zei dat men pas 
om drie uur open ging. En ons verhaal 
aanhorend over Het Roode Kooper, ver-
telde hij dat men daar geen passanten 
‘nam’. Verbitterd reden we door. Nu 
naar Elspeet. 

Café Edelhert bleek te pannekoekerig. 
We zochten verder. Ik keek al hongerig 
naar het gras langs de weg om er een sa-
lade van te maken. 
We kwamen bij Het Vergulde Hert. In al 
onze nooddruft stond ons dat, verwende 
krengen als we zijn, niet aan. 
Even later aten we een ‘wild’ lunch 
bij Het Oud Veluwsche Eethuis. Hier 
voelden we ons uiteindelijk welkom.

Nee, Koninginnedag buiten Amsterdam 
is ook niet alles.

CVS

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

Superhelden en sjlemielen
Joodse herinnering in de stripkunst

Het Joods Historisch Museum organiseert van 7 maart tot en met 8 juni 2008 een tentoonstelling 
over stripverhalen en beeldromans van joodse stripkunstenaars. 
De expositie Superhelden en sjlemielen toont de helden en antihelden van onder andere Will Eis-
ner, Joe Kubert, Ben Katchor en Rutu Modan, die ieder op eigen wijze het joodse verleden, maar 
ook de humor van de stripauteurs kenschetsen.
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Het is weer Koninginnedag voordat we het weten. Hier de avonturen van vorig jaar.

Koninginnedagbannelingen

Iedereen kent Superman, de stripheld van Joe Shus-
ter en Jerry Siegel uit 1938. 
In deze tentoonstelling krijgt de ‘man van staal’ 
gezelschap van een bonte stoet stripfiguren uit de 
periode 1910 tot nu. 
Originele tekeningen, gedrukte werken en film-ma-
teriaal laten zien hoe veertig vooraanstaande strip-
kunstenaars uit de Verenigde Staten, Europa en Is-
raël hun visie op de geschiedenis verwerken.

De eerste strips uit de periode 1910 en 1940 zijn 
verschenen in Jiddisje en Engelstalige kranten en 
maken duidelijk welke beproevingen joodse im-
migranten doorstonden tijdens hun integratie in de 
Amerikaanse samenleving. In de periode erna, rond 
1940, is het fenomeen van de Amerikaanse ‘super 
hero’ sterk vertegenwoordigd in de stripverhalen. De 
integratie van de joden was inmiddels goed op weg 
en verschillende stripauteurs richtten zich op de cre-
atie van superhelden met een nationaal karakter.

Een belangrijk deel van de expositie is gewijd aan 
het werk van Will Eisner. Met A contract with God 
is Eisner de eerste die zijn herinnering aan de joodse 
geschiedenis uitwerkt in een beeldroman. Hij houdt 
zich vooral bezig met de cultuur en levenswijze van 
joodse immigranten in de Amerikaanse maatschap-
pij. Bij stripauteurs, die na Will Eisner bekend 
werden, speelt de sjoa een grote rol. 

Maus van Art Spiegelman staat model voor de beeld-
roman over dit onderwerp. In navolging hiervan heb-
ben bijvoorbeeld Bernice Eisenstein en Miriam Ka-
tin herinneringen aan de sjoa in strips verwerkt, maar 
ook hun ideeën over de generatiekloof en de misver-
standen tussen overlevenden en hun kinderen. 
Naast dit werk zijn moderne Europese strips in de 
tentoonstelling te zien over joodse cultuur en ge-
schiedenis, zoals De kat van de rabbijn van Joann 
Sfar. 
De expositie is een coproductie van het JHM in Am-
sterdam en het Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
in Parijs, waar de tentoonstelling grote aantallen 
bezoekers trok.

Bron: JHM
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•  Puntjes  •
*   De fietsersanarchie neemt toe. Nu wordt er al ge-
fietst op de galerij voor Albert Heijn. Men komt van 
het Mr. Visserplein en wipt dan gewoon de galerij 
binnen. Daar fiets je tenminste droog.

*  Mogen scooters op het fietspad? Buurtregisseur 
Tim van der Velde zegt: Scooters met een blauwe 
kentekenplaat, snorfietsen, moeten op het fietspad, 
in verband met geringe snelheid. Scooters met een 
gele kentekenplaat, bromfietsen, moeten op de rij-
baan, tenzij anders is aangegeven.

*  Ritje met de tram, met de Combino, de miskoop 
van May. Deze is eigenlijk niet geschikt voor passa-
giersvervoer: te smalle stoelen en als je staat moet je 
je heel goed vasthouden, anders word je gelanceerd. 
De enigen die goed zitten zijn de bestuurder en de 
conducteur.

*  Kom je met je volle tas oude kranten bij de pa-
pierbak: bak vol. Of misschien alleen maar de open-
ing versperd door karton? Op de bak staat: geen kar-
ton. Sommige mensen kunnen of willen niet lezen. 
Zag ook laatst iemand flessen in de kledingcontainer 
doen.

* Het gebouw aan de Jodenbreestraat, waar onder 
meer AH is gevestigd, is voor € 88 miljoen verkocht 
aan Ierse investeerders. De voormalige eigenaar 
Stichting Philips Pensioenfonds is na fraude in moe-
ilijkheden gekomen.

*  De Opstapper rijdt door naar het Oosterdok-
seiland, naar de nieuwe Openbare Bibliotheek. Hij 
heet nu Stop/Go. Hij rijdt zeven dagen per week van 
9.00 tot 17.30 uur om de 12 minuten van en naar 
het Waterlooplein. Waarom de naam in een Engelse 
term is veranderd is een raadsel. We zijn toch in 
Nederland?

Grootste boekenmarkt van de wereld
op 18 mei in Amsterdam

De Wereldboekenmarkt met maar liefst 1000 kramen 
vindt plaats in het kader van Amsterdam Wereldboeken-
stad, een eervolle titel die de stad heeft ontvangen van 
UNESCO. 
Vanaf 23 april gonst Amsterdam een jaar lang van 
activiteiten rondom het belang en plezier van boeken en 
lezen.
De Wereldboekenmarkt slingert zich van het Water-
looplein, via de Amsteloever voor het Muziektheater, 
de Zwanenburgwal, de Sint Anthoniebreestraat, de 
Jodenbreestraat en de Nieuwmarkt naar de Kloveniers-
burgwal.
Er zijn diverse activiteiten op het Zuiderkerkhof, zoals 
het laten taxeren van boeken door veilinghuis Amster-
dam Book Auctions.



Een wandeling over de Nieuwe Herengracht
Het is eigenlijk een beetje eigenaardige gracht want 
slechts aan één zijde bevinden zich woningen en 
aan de overkant (we beginnen bij de Walter Süs-
kindbrug) zien we rechts de gebouwen waar de 
Hermitage al gedeeltelijk gevestigd is. 

Op de hoek links is een mooie voormalige winkel met mar-
meren pilaren. Vroeger was het een tandtechnisch centrum 
en de kunstgebitten stonden in de etalage uitgestald, een fraai 
beeldrijm vormend met de zich even verderop bevindende 
Opera. Nu zit er ook iets tandheelkundigs.

De gracht is niet bebouwd met veelal achttiende en negen-
tiende eeuwse panden zoals de grachten aan de linkerkant van 
de Amstel. Hier staan allerlei latere stijlen vrolijk dooreen. 
Zoals op nummer drie een fraai Jugendstil pand. 

Op nummer 11a is een importeur van boeken gevestigd. Idea 
Books geheten. Ze voeren veel Aziatische boeken in maar ook 
aardigheden als de flipboekjes die je snel moet doorbladeren 
zodat je dan de foto’s van Muybridge ziet bewegen. Een ren-
nend paard, een atleet: het principe van de film dus.

Nummer 15 heeft een Art Deco ondergevel met boven een 
achttiende eeuwse gevel. Op één hoog ontwaren we een 
potloodplant. Verder op 25 zit Polinator. Een blik op Internet 
vertelt ons dat het te maken heeft met het bestuiven van een 
geestverruimende plant. Interessant.
Op 29 treffen we het Latijns Amerika Centrum. Iets met La-
tijns Amerikaanse migranten. Het ziet er ietwat rommelig uit.

Op nummertje 31 staat een spreuk in steen. Hij luidt: 

DES HEMELS GUNST BESTRAALT 
EN ZEGEND EN BEHOED
DIE DE OUD BEJAARDE LIEN 
STAAG ONDERHOUD EN VOED

Boven de deur staat nog een tekst in het Hebreeuws. Wie weet 
wat die betekent?

Nummer 37 leunt schijnbaar naar achteren, maar dit is 
gezichtsbedrog. Het wordt veroorzaakt door nummer 35 dat 
naar voren helt. Vroeger bouwde men zo om het ophijsen van 
lasten te vergemakkelijken, het creëren van ruimte en beschut-
ting tegen het weer. Zo vertelde mij eens een architect.
Pand 39 moet met houten balken, die nog gespalkt zijn ook, onder-
steund worden.

Een gevelsteen met tekst op 43 meldt:

OP VERLANGEN VAN 
JONKHEER AUGUSTUS PIETER LOPEZ SUASSO 
IS DIT HUIS VERBOUWD IN 1882 
DOOR VROUWE S.A. DE BRUIJN ……….

De nummers 45 tot en met 53 zijn de zogenaamde Waterlei-
ding panden. Vroeger zat daar het kantoor van de Waterlei-
ding. Ze zien er prachtig onderhouden uit. Ze zijn dan ook 
geheel opnieuw gebouwd, nadat ze afgebroken waren ten 
behoeve van de aanleg van de metro.

Van 51 heeft de 12jarige Ruben Isaac van Lier op 28 oktober 
1851 de eerste steen gelegd.
We eindigen weer met een tandarts op de hoek, maar eigenlijk 
is dit al het Jonas Daniël Meijerplein.

CVS

Foto:Johan Bosma

Foto: CVS
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B U U R T N I E U W S
Van onze correspondent Ronald Regensburg

Een kort buurtnieuws deze keer. Er speelt van alles, 
maar sommige zaken zijn als u dit leest al achter-
haald en van andere zaken is op het moment dat ik 
dit schrijf, de eerste week van februari, nog weinig 
bekend.

Bestemmingsplan Groot Waterloo
Eind februari zal het nieuwe bestemmingsplan 
Groot Waterloo in de deelraad zijn besproken. 
Daarmee samenhangend zullen naar verwachting 
spoedig voor een aantal grote bouwprojecten aan 
de even zijde van de Valkenburgerstraat vergunnin-
gen en vrijstellingen van nu nog geldende bestem-
mingsplannen worden verleend en zal het mogelijk 
worden gemaakt voor SportCity om een vestiging 
te openen in het voormalige Holland Experience 
aan de Jodenbreestraat.

Rijrichting St. Antoniesbreestraat en 
Jodenbreestraat
Ook in februari verwacht ik publicatie van de 
plannen en de inspraak voor het omkeren van de 
rijrichting in de Sint Antoniesbreestraat en een deel 
van de Jodenbreestraat.

Speelplaatsje Nieuwe Uilenburgerstraat
Van de gelden bestemd voor de wijkveiligheid 
2007 is een bedrag over. De gemeente heeft een 
deel daarvan beschikbaar gesteld voor opknappen 
en verbeteren van de veiligheid van het speelp-
laatsje bij het NUON verdeelstation in de Nieuwe 
Uilenburgerstraat. 
Eerdere problemen rond de speelplek in de Nieuwe 
Looiersstraat indachtig wil de rayonbeheerder 
Openbare Ruimte eerst metingen laten doen van de 
magnetische veldsterkte op die plek. Verder beheert 
het wijkcentrum ook nog altijd een bedrag dat is 
bestemd voor een kunstuiting (b.v. een muurschil-
dering) bij de speelplaats.

Mr. Visserplein
Een aantal instellingen in de omgeving zijn een 
samenwerking aangegaan in wat voorlopig is 
genoemd de Stichting Drie Pleinen. Het Joods 
Historisch Museum, de Hortus, de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten, Gassan Diamonds, 
Museum Het Rembrandthuis en Hermitage Am-
sterdam willen actief meedenken en meewerken 
aan inrichting en aankleding van het Mr. Visser-
plein om er een mooi plein van te maken dat ook 
voor wandelaars aantrekkelijk en uitnodigend zal 
zijn. In de buurtvergadering van 27 november 
vorig jaar gaven zij een presentatie van hun ideeën 
daarover. De aanwezige bewoners verwelkomden 
dit initiatief en willen het graag ondersteunen. 

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

De vergaderingen in 2008 zullen zijn op 26 febru-
ari, 27 mei, 30 september en 25 november.
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Thorbecke kijkt uit over het water, 
maar geen rondvaarttoerist gunt hem een blik.
“Please look at those famous Seven Bridges!”

AMSTELVELD

BRUG 37
(Utrechtsestraat/Keizersgracht)

Het projectteam Utrechtsestraat onder-
zocht of het technisch mogelijk is om 
brug 37 aan te passen naar de gangbare 
doorvaarthoogte. Een verhoging van de 
brug heeft namelijk consequenties voor de 
hellingshoek die de tram moet maken om 
de brug te kunnen passeren. 

Uitkomst van dit onderzoek is dat de brug 
kan worden verhoogd naar 1,80 meter + 
NAP (huidige hoogte 1,24 meter + NAP). 
Omdat een ophoging van de brug nog geen 
vastgesteld beleid is, is dit specifieke punt 
inspraakplichtig. 

De nautische verantwoordelijkheid van ons College 
is ondergebracht in de portefeuille waterbeheer van 
wethouder Van Poelgeest, deze is dan ook namens 
de centrale stad verantwoordelijk voor het orga-
niseren van de formele inspraak.
Inspraak over de ophoging van de brug 37 kan wor-
den ingepast in het al geplande communicatietra-
ject over de noodzakelijke onderhouds- en renova-
tiewerkzaamheden. 

De portefeuillehouder van stadsdeel Centrum heeft 
aangegeven de inspraak en de afhandeling van re-
acties te willen verzorgen. Hiermee wordt gebruik 
gemaakt van het al ingezette communicatietraject, 
waarin het stadsdeel eveneens functioneert als 
aanspreekpunt voor de bewoners en ondernemers 
van de Utrechtsestraat e.o..

Om te zorgen voor juiste procedures heeft ons Col-
lege het stadsdeel Centrum verzocht om namens de 
centrale stad de inspraak over de ophoging mee te 
nemen op de informatieavond die in het voorjaar 
van 2008 gehouden zal worden over het integrale 
ontwerp van de Utrechtsestraat. 
Vanaf zomer 2007 vinden al gesprekken plaats met 
ondernemers en bewoners van de Utrechtsestraat 
via een begeleidingscommissie. Deze begeleidings-
commissie heeft een adviserende rol naar het pro-
jectteam Utrechtsestraat. 

Na de informatie/inspraakavond in voorjaar 2008 
zal de bouwvergunning voor de brug worden in-
gediend bij het stadsdeel Centrum. Het afgeven 
van de bouwvergunning voor brug 37 vormt de 
beschikking. Ook in het vergunningentraject is het 
voor direct betrokkenen mogelijk om bezwaren in 
te dienen. 

Het ophogen van brug 37 heeft zowel gevolgen 
voor het bestaande maaiveld, het spoorontwerp 
als uiteraard de brug zelf. Aangezien de ophoging 
gecombineerd wordt met het geplande onderhoud 
aan genoemde zaken, zijn de extra kosten die de 
ophoging met zich meebrengt, minimaal (ca. € 
65.000,-). 

Deze kosten bestaan uit een extra laag in de con-
structie en het metselwerk van de brug, en extra 
fundering (granulaat) onder trambaan en maaiveld 
in de aanloop naar de brug. 

De extra kosten kunnen opgevangen worden bin-
nen de budgetten die gereserveerd zijn voor het on-
derhoudswerk aan de bruggen in de Utrechtsestraat 
(€ 4,6 miljoen in de begroting 2006 (zie missive 
2006)) en voor het spoorwerk (€ 795.000,- uit het 
Meerjarig Vervangingsprogramma). Er hoeft dus 
geen aanvullende dekking worden gezocht. 

Meer info:

Begeleidingscommissie 552 47 28
 
Charles Mann
cmann@centrum.amsterdam.nl 

www. centrum.amsterdam.nl/projecten zuid

Utrechtsestraat 
altijd vol verassingen

En vol klassiekers zoals: Oosterling, 
Zwartjes, Sluizer, Krom, Van Tol, Kuyt, 
Concerto, Fred de Leeuw, PC-Oké, 
W. de Graaf (kasregisters), etcéteré.
De Gruyter en Jamin verdwenen. 
En na 120 jaar houdt Forma ermee op. 

Ook Slagerij Kolijn vertrok. Het pand 
behoeft een forse opknapbeurt. Nu heeft 
Jaap Simonis Utrechtsestraat 95 tot 
‘Galerie Schaap’ herschapen met kunst 
aan de wanden en in de koelvitrines.
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Geachte heer Herrema,

Zoals toegezegd hierbij ons standpunt 
inzake de werktijden van de stationsbouw 
op de Vijzelgracht. 

Het algemene gevoel in de directe omgeving van 
de Vijzelgracht kan omschreven worden als “de 
koek is op”. Het vooruitzicht nog 5 jaar bouwac-
tiviteit te moeten verdragen voor onze deur werkt 
verlammend, deprimerend en brengt sommigen 
van ons tot razernij. 
We beseffen dat het werk door moet gaan. Maar er 
moet een weg gevonden worden om de komende 
jaren de situatie in onze buurt te ‘normaliseren’.
Handhaving van de indertijd overeengekomen 
werktijden voor de bouw van het metrostation blijft 
daarbij een zwaarwegend punt.
Een aanvaardbare werktijd is een periode die zich 
over de dag uitstrekt. 
In een woon- en winkelgebied is een werkduur 
van 12 bouw-uren al behoorlijk slikken. Voeg daar 
avondwerk aan toe en er dient zich een ongekende 
vorm van huisvredebreuk aan. Als je dan ook nog 
op zaterdag de herrie en andere hinder voor je 
kiezen krijgt, maak je dat je wegkomt in het week-
end. Helaas heeft lang niet iedereen die keuze.
Wij wonen in een drukke omgeving (wonen in 
het centrum van een stad is meestal een bewuste 
keuze) en we zijn best veel verkeerslawaai gewend. 
We hebben dan ook aanvankelijk met vertrouwen 
de bouwperiode tegemoet gezien. Eind 2006 brak 
een periode aan waarin ons duidelijk werd dat de 
overlast  nog jaren langer zou gaan duren, de BCU 
werd een moordkuil van argwaan en protesten. Het 
Grijsboek deel 2 vormt de weerslag hiervan. 

Wat nog onvermeld bleef in dat Grijsboek betreft 
de kwestie van de werktijd ontheffingen. Voor de 
reguliere werktijd geldt de Bouwvergunning. Voor 
het werk op de Vijzelgracht gold een ontheffing 
tot 22.00.u en het werken op zaterdag. Vervolgens 
ontdekten we dat voor  bewoners aan de bouwput 
geldt dat je belanghebbend bent en in beroep kunt 
gaan tegen die ontheffing. Maar dat is ons nooit 
verteld, sterker nog, het werd door een ‘official’ 
van de NZlijn bestreden dat wij als belanghebben-
den tegen die ontheffing bezwaar konden maken! 
Na twee maanden wordt in de BCU geconstateerd 
dat wij hier “een punt hebben”. Voorlichting ver-
keert hier in (netjes gezegd) onbehoorlijk bestuur.
Het NZ management heeft bij nader inzien geprofi-
teerd van onze onwetendheid.
Hierdoor hebben bewoners, winkeliers en bedrij-
ven jarenlang louter ‘meegeholpen’ om vertragin-
gen te voorkomen, die desondanks voortdurend 
ontstonden in het bouwproces. Als u als wethouder 
nu schermt met het argument dat een door ons ge-
wenste beperking van de werktijd miljoenen euros 
gaat kosten, dan bevestigt dat ons idee dat wij niet 
anders dan een permanente sluitpost zijn geworden 
in een megaproject dat uit de klauw is gelopen. 
Leefbaarheidbederf neemt hierdoor een extreme 
vorm aan.

Onze conclusie is: van nu af aan een werkdag van 
12 bouwuren en een werkweek van 5 dagen voor 
de komende jaren op de Vijzelgracht. 
Dat is de uitkomst van ons buurtberaad. 
Voor ongelukken en noodsituaties tijdens de bouw 
maken we een uitzondering, dat mentale wissel-
geld is er nog.
Inmiddels beschouwen we de lange duur van de 
bouwtijd als een milieudelict. Wij hebben onze ad-
vocaat verzocht ook dat te onderzoeken.

Met vriendelijke groet,
namens 

de werkgroep Overlast Vijzelgracht,

de vereniging Wetering Verbetering,

de ondernemersvereniging de Vijzel,

de Vereniging Vrienden van Vijzelgracht
 en Vijzelstraat.

Potentiële locaties voor steigers
  en op- en afstapvoorzieningen

ten dienste van het
passagiers- en goederenvervoer

te water in de binnenstad

A. Locaties waarbij bouwkundige
 voorzieningen moeten worden getroffen.
 1. Singelgracht (Het Marnix)
 2.  Prinsengracht oneven zijde t/o Van Puffelen
 3.  Prinsengracht 583 t/o Christofori
 4.  Prinsengracht 277 (Anne Frank)
 5.  Prinsengracht even zijde tussen Spiegelgracht en   
 Vijzelgracht
 6.  Prinsengracht even zijde tussen Vijzelgracht en 
 Reguliersgracht
 7.  Leidsegracht oneven zijde tussen Korte en Lange   
 Leidsedwarsstraat
 8.  Reguliersgracht onevenzijde tussen Keizers- en
 Prinsengracht
 9.  Reguliersgracht onevenzijde tussen Keizersgracht en  
 Herengracht
10. Keizersgracht tussen Leidsegracht en de Leidsestraat
11. Keizersgracht t/o 672
12. Herengracht onevenzijde bij het Rembrandtplein
13. Herengracht evenzijde hoek Nieuwe Spiegelstraat
14. Herengracht tussen Herenstraat en Leliegracht
15. Herengracht tussen Leidsegracht en Leidsestraat
16. Singel evenzijde Krijtberg/Odeon
17. Singel ter hoogte van de Paleisstraat
18. Amstel bij de Hermitage
19. Binnen Amstel nabij Munt
20. Oude Zijds Voorburgwal nabij Oude Kerk en 
 Museum Amstelkring
21. Oudezijds Achterburgwal
22. Rapenburgergracht
23. Nieuwe Achtergracht 110
24. Singelgracht ter hoogte van KIT
25. Nieuwe Prinsengracht bij Roeterseiland
26. Nieuwe Herengracht bij Hortus Botanicus
27. Entrepotdokskade, waterstoep bij Geschutswerf
28. Nieuwe Vaart ter hoogte van de molen
29. Nieuwe Vaart bij Funen t/o Kwikfit
30. Entrepotdoksluis
31. Locaties aan Kattenburgervaart en Wittenburgervaart
32. Hollandse Tuin Westerdok ter hoogte van de 
 Touwslagersstraat
33. Singelgracht ter hoogte van de Haarlemmerpoort

B. Locaties waarbij geen of kleine
 bouwkundige voorzieningen moeten
 worden getroffen.
34. Prinseneilandsgracht t/o 2
35. Bickersgracht t/o werf De Walvis
36. Marnixstraat ter hoogte van de Bullebaksluis
 (Brouwersgracht)
37. Lijnbaansgracht tussen Spiegelgracht en 
 Weteringstraat
38. Singelgracht bij Q-Park
39. Herengracht tussen Utrechtsestraat en Amstel
40. Bloemgracht ter hoogte van hotel Van Onna
41. Geldersekade Ship Chandler s Warehouse
42. Oude Zijds Voorburgwal nabij Grimburgwal
43. Nieuwe Keizersgracht

C. Locaties, die voorlopig niet kunnen
 worden uitgevoerd.
44. Damrak
45. Rokin
46. Prinsengracht t/o Noordermarkt
47. Prinsengracht 769 t/o Prinsengrachtziekenhuis
48. Prinsengracht Amstelveld
49. Singelgracht bij de Heinekenbrouwerij

Op 28 december lagen de vitrines bezaaid 
met kleurige lappen tijdens de workshop 
‘kleding pimpen’. En uiteraard was, ter 
inspiratie, het wandelende kunstwerk 
Fabiola van de partij.
In de avond trok de bont geklede stoet in 
optocht naar het grote feest in Paradiso 
van het Ballongezelschap.

Elke eerste woensdag van de maand 
maakt de Rebellenklub gehakt van de 
Nederlandse poëzie. Welk een wellust 
voor het oor. Kom binnen en dicht mee!

Let goed op de speciale aanbiedingen, 
want in deze vriendelijke broedplaats 
gebeurt van alles meer.



AMSTELVELD

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

De grootste hobbel richting Amstelveld

Bomenlot VI
In november 2003 verscheen het eerste onder-
zoeksrapport over de bomen op het Amstelveld 
naar aanleiding van de onregelmatigheden 
in het wegdek. De conditie van de bestrating 
op en rond het plein (met name in het verbin-
dingsstraatje) is inmiddels zodanig verslech-
terd dat die echt gevaarlijk wordt speciaal voor 
voetgangers.
Het stadsdeel heeft geen excuus om zijn taak 
als wegbeheerder verder te veronachtzamen. 
Er moet nu snel wat gebeuren, desnoods in de 
vorm van tijdelijke maatregelen!

Afgelopen augustus had de Werkgroep Am-
stelveld de oplossing gevonden en bracht een 
rapport naar buiten met twee varianten hoe het 
Amstelveld duurzaam opgeknapt kon worden 
mét behoud van vrijwel alle bomen. 
Eén belangrijk onderdeel van de aanpak is 
er met drainage voor te zorgen dat de bomen 
dieper en beter kunnen wortelen. Geen drai-
nage met bemaling, maar gewoon natuurlijke 
afvloeiing richting gracht. De grond is name-
lijk zo verdicht door zwaar verkeer op en rond 
het veld, dat regenwater maar heel langzaam 
weg kan zakken. Logisch dat de bomen  vlak 
onder de bestrating wortelen, want iets dieper 
loert de rot.

Het duurde een tijdje voor het stadsdeel rea-
geerde vanwege een interne wisseling van de  
macht.
Eind december kwam het dagelijks bestuur 
met een eigen alternatief: De meeste van de 14 
bomen, waarvoor al een kapvergunningspro-
cedure liep, kunnen toch behouden blijven, 
want voldoende gezond. Maar 27 andere bo-
men moeten onherroepelijk tegen de vlakte, 
want ‘deze zijn niet meer te redden’.
Hoezo niet meer te redden? Lees dan toch dat 
boomtechnische rapport van de werkgroep!

Risico 4 miljoen euro
Op 8 januari werd deze kwestie weer eens be-
sproken in de Commissie Openbare Ruimte. 
Het dagelijks bestuur wees het buurtadvies 
naar de prullenbak, omdat de voorgestelde 
drainage misschien wel ruim 4 miljoen euro 
schade zou kunnen toebrengen aan funderin-
gen van de panden rondom het Amstelveld.  
Althans dat was de conclusie van het onafhan-
kelijk civieltechnisch/hydrologisch bureau, 
TAUW,  gespecialiseerd in letterlijke water-
management, na zorgvuldige bestudering van 
het buurtplan.
Gelukkig was een vertegenwoordiger van 
TAUW aanwezig, want de deelraadsleden 
waren best nieuwsgierig hoe dat risico nou 
eigenlijk gecalculeerd was. Het bleek dat de 

schatting gebaseerd was op gebrek aan kennis 
van de bouwkundige situatie. Voor de zeker-
heid was rekening gehouden met het ergste 
scenario. Pas nader onderzoek kan uitwijzen 
hoe groot het werkelijke risico  zou zijn.

De bomenwerkgroep bleek wel zijn huiswerk 
gedaan te hebben. Behalve het Pandenarchief, 
dat erg onvolledig is, waren ook andere (ge-
meentelijke) informatiebronnen bestudeerd, 
zoals het bouwarchief en grondwatermetingen 
over de afgelopen jaren. Hooguit bij vier pan-
den zou sprake kunnen zijn van een eventueel 
risico. Dat is vlot te onderzoeken. Normaal 
staan heipalen iets onder het grachtenwater-
niveau, terwijl de voorgestelde drainage lang 
zo diep niet gaat.

De conclusie?
Die is er die avond niet gekomen. Wel werd 
een deelnemer van de buurtwerkgroep twee 
dagen later in een café bedreigd. “Wanneer 
worden die bomen nu eindelijk gekapt. Ik heb 
al twee mensen moeten oprapen. Ik stel u per-
soonlijk verantwoordelijk. Als er nog iemand 
valt, dan...”  “Wat dan?” “Dan..., dan.. dan 
zaag ik persoonlijk die bomen om.”

PS
Wordt vervolgd met Bomenlot VII

5

14 sep & 18 dec werk aan hetzelfde lapje tramrails

Gelukkig is het (bijna) lente, al was er van de 
winter hier volop te genieten: Prachtige rijp aan 
alle takken, de levende kerststal op het Amstelveld, 
vuurwerk langs de Amstel, forse dennenbomen op 
de hoeken van de Utrechtsestraat, glühwein in de 
speeltuin U.J. Klaren.
De rest vertel ik wel in de kroeg.
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Agenda
Amstelveldbuurt

Beheergroep
Woensdag 19 maart

13.00 – 14.30 
Nieuwe Looiersstraat 29

Buurtraad
Maandag 31 maart

20.30 – 22.30 
Nieuwe Looiersstraat 29

Schouwwandeling
Woensdag 23 april

10.30 – 12.00 
Start Thorbeckeplein

Dodenherdenking
Zondag 4 mei
19.30 – 20.15 

1e Weteringplantsoen

Bevrijdingsconcert
Maandag 5 mei
21.00 – 22.00 
Amstelsluizen

Buurtraad
Maandag 26 mei

20.30 – 22.30 
Nieuwe Looiersstraat 29

Voor De Duif. Gelukkig drijft ie weer, maar alles drijfnat naar de knoppen. 
In december overkwam deze ellende nog twee andere woonboten.

Antiek & Curiosa

Ook dit jaar
op het Amstelveld
Bric-à-Brac-markt

op de laatste
vrijdag

van mei, juni,
juli en augustus
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Familie van Kempen, Rapenburg 91, Amsterdam, tel: 020 - 623 15 31
Nu ook in de Nieuwe Kerkstraat 65, Amsterdam, tel: 020 - 423 46 59

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

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 9.00 – 12.00 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

VAN ALLESBINNENK ANT 41
lente 2008

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
bij spoed buiten openingstijden
(020) 5 92 33 15

TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

Nieuwe Herengracht 18s.
1018 DP Amsterdam
T. 6235877 F. 6206365
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



Programma 
Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

april 2008
*   Woensdag 2 april: Film uit de Shakespeare 
Collection van de BBC met hoofdrollen van 
Helen Mirren en Peter McEnery 
*   Woensdag 9 april: Lezing Marlies Philip-
pa, historisch taalkundige, hoofdredacteur van 
het Nieuwe Etymologische Woordenboek van 
het Nederlands;  over deze nieuwe uitgave; 
met voorbeelden van etymologie
*  Woensdag 16 april: Film naar de bestseller 
van Patrick Süskind (over het leven van 
Jean-Baptiste Grenouille) van regisseur Tom 
Tykwer met hoofdrollen van Dustin Hoffman, 
John Hurt, Alan Rickman en Ben Whishaw 
*  Vrijdag 18 april: Opening expositie 
buurtgenoot Rob Weller: “Olieverfschilderij-
en, aquarellen en tekeningen: 1974-2008” 
(expositie van 18 april – 20 juni)
*   Woensdag 23 april: Lezing buurtgenoot 
Johan Wytema, voorzitter van de Stichting 
Kruispost over de medische en psychosociale 
zorg voor onverzekerden zoals illegalen en 
asielzoekers

mei 2008
*   Woensdag 7 mei: Film van regisseur Vit-
torio De Sica uit 1964 met hoofdrollen van 
Sophia Loren, Marcello Mastrioianni en Aldo 
Puglisi 
*   Woensdag 14 mei: Lezing buurtgenoot 
Edo Spier: “Tolerantie of onverschilligheid.  
Fragmenten uit een levensdeel tussen 1938 en 
1945”
*   Woensdag 21 mei: Musicalfilm van regis-
seur Adam Shankman uit 2007 met Nikki 
Blonsky in de hoofdrol
*   Woensdag 28 mei: Lezing Ben Croon over 
Galileo Galilei (1564-1642), die in conflict 
kwam met de Katholieke Kerk.

juni 2008
*   Woensdag 4 juni: Film van regisseur Pedro 
Almodóvar uit 1997 met ondermeer Javier 
Bardem, Penélope Cruz, Francesca Neri, Lib-
erto Rabal, Ángela Molina en José Sancho
*   Woensdag 11 juni: Lezing Saskia Albracht, 
Tuinontwerper en Neerlandicus:  “Historische 
Tuinen in Centrum Amsterdam”. 
Een mooie  inleiding voor de Open Tuinendag 
op 21 & 22 juni .
*   Woensdag 18 juni: Film van regisseur 
Olivier Dahan vertelt het bewogen en gepas-
sioneerde levensverhaal van Edith Piaf
*   Vrijdag 20  juni: Borrel ter afsluiting van 
het seizoen

Alle lezingen en films beginnen om 15 uur

ZOMERSTOP
De Tweede Uitleg is gesloten van
Woensdag 25 juni t/m Woensdag 3 september
(bridge en eettafel gaan door
tijdens de zomerstop)

EN NOG WAT 7

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Specialiste in Haring

Trudy Suerink

06-43 051 841 Waterlooplein
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Problemen met uw
verhuurder?

Bel advocatenkantoor
Mr. P.R. Worp -

Advocatuur in Huurrecht
Voor alle problemen
over uw gehuurde

woon- en/of bedrijfsruimte
Gematigde (vaste uur)tarieven

Ook pro-deo zaken
GRATIS HUURSPREEKUUR

Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl
020-3207022

Geen tijd voor een nest “Uren bezingen”
De koekoek moet de klok rond

Verruiming regelgeving 
kleine objecten
Als gevolg van wijzigingen van de APV heeft 
het dagelijke bestuur nadere regels vast-
gesteld voor kleine vergunningvrije objecten 
zoals plantenbakken en gevelbanken bij 
particulieren, winkeluitstallingen en reclame-
borden. 
De regels gelden vanaf 1 februari 2008. Hier-
onder het hoofdstukje over plantenbakken.

1.1 Plantenbakken mogen zowel door inwoners als door 
ondernemers worden geplaatst.
1.2 In stadsdeel Centrum mogen geen gevelbanken bij 
particulieren worden geplaatst.
2. Plantenbakken mogen alleen zodanig worden geplaatst 
dat:
2.1 de toegang tot naast- en bovenliggende woningen, in-
stellingen en bedrijven te allen tijde wordt vrijgehouden;
2.2 een afstand van tenminste 1 meter wordt vrijge-
houden tot objecten zoals onder- en bovengrondse brand-
kranen, afsluiters, elektriciteitsvoorzieningen e.d.
2.3 een afstand van ten minste 2 meter wordt vrijge-
houden tot:
- de hoek van de straat;
- voetgangersoversteekplaatsen, tram- en bushaltes;
- bomen en groenvoorzieningen;
2.4 een doorrijdbreedte en hoogte van tenminste 3,50, 
respectievelijk 4,20, meter overblijft voor ambulances en 
voertuigen van politie en brandweer;
2.4 de plantenbak geen belemmering vormt voor voor-
bijgangers en bij plaatsing van een plantenbak minimaal 
1,50 meter doorloopruimte op het trottoir overblijft.
2.5 Plantenbakken mogen niet worden geplaatst op put-
ten en kolken
2.6 Plantenbakken dienen zodanig te worden geplaatst 
dat de afwatering niet wordt gehinderd.
2.7 Plantenbakken die in de loop van de afwatering 
worden geplaatst dienen op stenen of klossen te worden 
geplaatst.
3.1 Een plantenbak wordt zo dicht mogelijk tegen de 
gevel van de woning of de onderneming van de initiatief-
nemer geplaatst.
3.2 Plantenbakken mogen niet op de rijweg, een fietspad 
of in een doorgang worden geplaatst.
3.3 Het plaatsen van een plantenbak mag niet leiden tot 
het opbreken van de weg.
3.4 Een plantenbak moet handmatig verplaatsbaar zijn 
en mag niet worden bevestigd aan de gevel of aan andere 
objecten.
4.1 De maximaal toegestane afmetingen (lengte x 
breedte) van een plantenbak, inclusief de begroeiing, 
bedragen maximaal 0,75 x 0,75 meter.
4.2 Een plantenbak dient minimaal 0,45 meter hoog te 
zijn.
5. Een initiatiefnemer mag ten hoogste twee plantenbak-
ken plaatsen.

6.1 De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk 
aanzien van de plantenbak en voor het schoon houden 
van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan.
6.2 De plantenbakken dienen zich in een deugdelijke 
staat te bevinden.
6.3 Plantenbakken dienen van duurzaam materiaal te zijn 
vervaardigd.
6.4 De initiatiefnemer dient graffiti en aanplakken, 
bekladden en straatvuil van de plantenbakken te verwij-
deren.
6.5 Indien het plaatsen van plantenbakken leidt tot straat-
verontreiniging en niet wordt voldaan aan de aanzeg-
ging van of namens het dagelijks bestuur om deze op te 
ruimen, worden schoonmaak- en opruimwerkzaamheden 
van gemeentewege, doch voor rekening van de initiatief-
nemer uitgevoerd.
7. Een plantenbak mag geen hoogopgaande begroeiing 
bevatten waar bovenbewoners hinder van kunnen hebben 
en mag geen doornige of giftige planten bevatten.
8.1 De initiatiefnemer zorgt er voor dat de plantenbak 
onmiddellijk wordt verwijderd of verplaatst:
- op last van de politie, de brandweer of medewerkers 
van het stadsdeel
- als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de 
openbare ruimte
- als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of 
langs de gevel.
8.2 De met verwijdering of verplaatsing mogelijk ver-
bonden kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer.
9. Het dagelijks bestuur kan de plantenbak weghalen als 
deze niet wordt onderhouden en hierdoor afbreuk wordt 
gedaan aan of gevaar ontstaat voor de omgeving dan wel 
niet wordt voldaan aan de aanwijzingen zoals bedoeld in 
artikel 8.
10. Een plantenbak mag geen reclame bevatten.
11.1 De initiatiefnemer zorgt er voor dat geen schade aan 
gemeentelijke eigendommen ontstaat als gevolg van de 
aanwezigheid van de plantenbak.
11.2 Schade toegebracht aan gemeente-eigendom-
men die het gevolg is van plaatsen, hebben, gebruiken, 
onderhouden of verwijderen van plantenbakken, zal van 
gemeentewege, doch voor rekening van de initiatiefne-
mer worden hersteld.
12.1 De initiatiefnemer zorgt er voor dat de plantenbak 
geen schade, overlast of gevaar oplevert voor derden.
12.2 Indien anderen dan de initiatiefnemer woningen of 
bedrijfsruimten op de begane grond of in het souterrain 
gebruiken mag een plantenbak niet worden geplaatst 
zonder hun toestemming.
12.3 Een plantenbak mag alleen klimplanten bevatten, 
als de eigenaar van het pand waarvoor de plantenbakken 
zijn geplaatst daar toestemming voor heeft gegeven.
13. Op en aan de volgende wegen en weggedeelten is 
het plaatsen van plantenbakken niet toegestaan: Dam, 
Damstraat, Heiligeweg, Kalverstraat, Leidsestraat, Nieu-
wendijk, Nieuwe Hoogstraat, Oude Doelenstraat, Oude 
Hoogstraat, Regulierbreestraat, Rokin, Utrechtsestraat, 
Vijzelgracht en Vijzelstraat.
14. De voorwaarden van objectvergunningen voor plan-
tenbakken die zijn verleend vóór 1 februari 2008, blijven 
tot het einde van de geldigheidsduur van de vergunning 
geldig, voor zover de vergunningvoorschriften voor de 
initiatiefnemer gunstiger zijn dan deze algemene regels.

STADSDEEL CENTRUM ONBEKEND MET DUURZAAM TUINIEREN
Is dat nou een modegril? Allerlei plantsoenen krijgen een complete ‘make-over’. Niet zomaar 
een beetje schoffelen en snoeien. Nee, rigoreus alles met wortel en tak eruit. Ja, er komen wel 
nieuwe planten terug, maar voor hoelang? De perkjes bij de speeltuin leken in september nog 
op een kwekerij. Duizenden plantjes, soms zelfs bloeiend, werden keurig in het gelid gepoot. 
Een paar maanden later waren ze weer opeens verdwenen. RaRa? Ook het Frederiksplein lijkt 
meer op een speelplaats voor machinisten dan op een rustige beschutte oase in de stad.       PS

Tweede WeteringplantsoenFrederiksplein



Vijzelstraat 66-80
Het voormalige hoofdkantoor van 
de ABN-Amro aan de Vijzelstraat is 
momenteel eigendom van Vesteda en 
woningbouwvereniging Het Oosten. 
Zij willen het kantoor verbouwen tot 
(huur)woningen (50%) en bedrijfs-
ruimten (50%). 
Volgens het bestemmingsplan mag 
dat niet, maar in het programakkoord 
verklaart het stadsdeel dat de kantoor-
bestemming van sommige gebouwen 
best losgelaten mag worden, ‘mits’ 
en ‘maar’ en ‘uitgebreide proce-
dures’. Een eerste informatie-avond 
in de Amstelkerk trok ruim honderd 
belangstellenden.
Woensdag 26 maart volgt een in-
spraakavond over de Nota van Uit-
gangspunten.

Het plan is om een grote variatie aan 
te brengen. Van de woningen krijgt 
30% een sociale huur, terwijl een 
groot deel van de rest in het ‘mid-
densegment’ komt te liggen. 
Ook bij de bedrijfsruimten wordt 
gestreefd naar een aantrekkelijke 
mix van allerhande winkels, zaken en 
bedrijven.
Het is zeker niet de bedoeling het ge-
bouw te verhogen of ingrijpend van 
uiterlijk te wijzigen. Er zijn nog geen 
uitgewerkte tekeningen, want eerst 
moet afgestemd worden met de com-
missie van Welstand en Monumen-
tenzorg over wat wel en niet mag. To-
evallig liep er net een procedure om 
dit gebouw tot gemeentelijk monu-
ment te verklaren. 
Bureau Monumentenzorg stelde een 
top 100 samen van bijzondere naoor-

logse gebouwen, ouder dan dertig 
jaar. Ook het Wibauthuis stond bi-
jna op die lijst, maar viel net af en is 
zojuist gesloopt. Het bouwwerk van 
Trapman en Duintjer’ schijnt te apart 
te zijn voor sloop. 
Zodra de randvoorwaarden voor ver-
bouwing duidelijk zijn komt er de 
Nota van Uitgangspunten (inspraak 
26 maart). Daarna volgen aanpassing 
van het bestemmingsplan en, als alles 
meezit, in december de bouwaan-
vraag. Tussentijds wordt leegstand 
en verloede-ring voorkomen door 
tijdelijke onderhuur aan bedrijfjes 
afkomstig uit Post-CS.

Vele aanwezigen konden zich 
niet voorstellen dat zo’n lelijk ge-
bouw serieus was voorgedragen als 
monument. “Welke monumentale 
waarden?”. “Gooi die hele handel 
plat en bouw wat fraais”. “Haal ten-
minste die overkluizing van de Kerk-
straat weg”. 
Anderen vonden het wonderlijk dat op 
deze A-locatie sociale woningbouw 
mogelijk is. En hoe kan het bestaan 
dat veel kleinere kantoren niet tot 
woningen mogen worden omgezet en 
dit reusachtige kantoor opeens weer 
wel? “Is dit niet de ideale plek voor 
het nieuwe stadsdeelkantoor?” 
Maar woningbouwvereniging Het 
Oosten kreeg ook bijval mede van-
wege de geslaagde aanpak van het 
bouwblok aan de overkant tussen de 
Prinsengracht en Albert Heijn. Daar 
werd maar net voorkomen dat het 
NOG er een supersaai kantoorge-
bouw van maakte.

Kerkstraat toen Kerkstraat nu

Voor de breuk Na de breuk
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Eerder stond hier een gebouw uit 1927 
(ontwerp architecten Gulden & Geld-
maker), eveneens met galerij, winkels en 
overkapping van de Kerkstraat, maar wel 
met woningen op alle bovenverdiepingen. 

Op 1 maart 1955 knapte een draagpilaar 
en volgde gedeeltelijke ontruiming. Na 
sloop in 1964 bleef hier langdurig een 
groot gat, waar uiteindelijk de ABN wel 
brood in zag. Het bouwplan viel bij de 

buurt minder in de smaak, maar ondanks 
de aktie ‘Ban de Bank’ verrees in 1973 
het huidige gebouw.

PS

Twee nieuwe verenigingen aan de Vijzel
Ondernemingsvereniging

De Vijzel
Opgericht 8 mei 2007 door: Aart Willem 
van den Beukel, Robbert Laus en Peter 
Doeswijk. 
Doelstellingen van de vereniging zijn o.a.: 
Het bevorderen van het ondernemerskli-
maat aan de Vijzelgracht en -straat, mid-
dels o.a.: overleg met (plaatselijke) over-
heden, collega ondernemersverenigingen 
en overige organisaties; het inwinnen en 
verschaffen van informatie over plannen 
die verband houden met het ondernemer-
schap aan de Vijzelgracht en -straat.
Op de ledenlijst staan nu al: AM Living, 
Apotheek Koek, Aurora Kontakt, Auto-
riteit Financiële Markten, Azijnman Op-
ticiëns, Bernard Verheggen Architecten, 
Bottles-Bites, Broodjeszaak “Etenstijd”, 
Café Sappho, City Optiek, Croissanterie 
93, De Badjassenwinkel, Devils and An-
gels, Dirk Witte, Eetcafé De Fles, Expres-
sobar Nero, Galerie RA, Galerie Peter 
Doeswijk, Gebroeders Winter, Amster-

dams Stadsarchief, Gone with the wind, 
Groentenhandel Rogh, Hanazuki, Hart’s 
Wijnhandel, Het Juridisch Loket, Het 
Vlaamsch Broodhuys, Hypotheek Visie, 
Jan Janssen, Kapsalon Van Dulst, Kooi-
stra Antiek, Le Mortier, Mellow Yellow, 
Myrabelle, Organic Food For You, Patis-
serie Holtkamp, Pesto Presto, Printerette, 
QAS Holidays, Runnersworld, 
Stadsboek-winkel, The Natural Health 
Centre, Village Bagels, Zen Interiors.

Vereniging van Vrienden
 Van 

Vijzelgracht en Vijzelstraat 

De VVVVV is opgericht op 12 juni 2007. 
Wie straks een mooie Vijzelgracht en Vij-
zelstraat wil als de NoordZuid-lijn klaar is, 
moet nú met de gemeente praten. De ge-
meente heeft al vergevorderde plannen die 
er niet fraai uitzien en die een vervelende 
invloed kunnen hebben op onze leefom-
geving in de toekomst! 

Ook u als particulier kunt u meepraten. 
Door lid te worden sluit u zich aan bij de 
leden van de ondernemersvereniging en 
kunnen we ons gezamenlijk inzetten voor 
een mooie werk- én woonomgeving. 
De contributie bedraagt 10 euro. 
De VVVVV heeft als doelstellingen o.a.: 
Het bevorderen van woon- en werkom-
standigheden en verbeteren van het 
leefklimaat in het algemeen aan de Vijzel-
gracht en –straat.

Buurtbewoonster Carmen Flagiello gaat 
als straatmanager de belangen behartigen 
van beide verenigingen. U kent haar vast 
wel. In 2006 organiseerde zij het buurt-
feest in de Vijzelhof. Nu werkt ze aan het 
Noorderbuurtfestijn, dat ergens rond mid-
zomernacht zal plaatsvinden.

Meer over deze verenigingen op:
http://vvvvv.nl

Foto: Stadsarchief

Foto: ANPFoto: Stadsarchief

Koerdisch Nieuwjaar
op het Leidseplein
Donderdag 20 maart

van 18.00 - 22.00

Iraniërs, Koerden, Afghanen en Azerbeidjanen 
vieren allemaal Now Ruz op of rond 21 maart, het 
begin van de lente. 
Het is van oorsprong een Perzische feest.
De Iraniërs kennen, net als wij, de traditie van 
beschilderde eieren bij dit lentefeest als teken van 
vruchtbaarheid. Daarnaast hechten zij aan allerlei 
symbolen zoals ontkiemde tarwe of een goudvis 
in een kom als symbool van het leven, muntjes 
voor voorspoed en rijkdom, een sinaasappel (de 
aarde) in een schaal met water (het heelal) en een 
spiegel om het heilige licht te weerkaatsen, met 
aan weerszijden voor ieder kind in de familie een 
gelukbrengende brandende kaars .
De Azerbeidzjanen springen over een vuur om 
gezuiverd te worden.
De Koerden kleden zich paastbest, het liefst 
in eigen klederdracht, en trekken erop uit om 
gezamenlijk buiten te picknicken, te dansen en te 
musiceren. 

In Amsterdam is het Leidseplein één van de plek-
ken waar een vrolijke Koerdische groep op 20 
maart het begin van de lente viert.

Iedereen is welkom om mee te dansen en 
te genieten



9

We krijgen in de Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

steeds meer gasten!
DUS
hebben we ook steeds meer 
gastheren en gastvrouwen nodig!

DUS
• bent u met (pré)pensioen?
• hebt u nog niet helemaal uw draai gevonden?
• voelt u zich een actieve jonge oudere?
• denkt u wel eens aan vrijwilligerswerk?

DUS
wilt u misschien wel één dagdeel per week 
gastheer of gastvrouw zijn in onze Sociëteit! 

WAT WE BELANGRIJK VINDEN
Goed humeur en een beetje handigheid

WAT U ERVOOR TERUGKRIJGT
Gezelligheid 

DUS
stuur een E-mail naar tweedeuitleg@xs4all.nl
of bel naar de Sociëteit 6259879
Bestuurslid Karla Reiss neemt dan contact met u op

Wij zoeken ook inspirerende begeleiders(sters) 
voor onze enthousiaste  
Creativiteitsclub
en van nog op te zetten clubs

BENT U GEÏNTERESSEERD
stuur een E-mail naar tweedeuitleg@xs4all.nl
of bel naar de Sociëteit 625 98 79
Eén van onze Bestuursleden neemt dan contact met u op

Knutselen aan cultuurpaleizen
rondom het Leidseplein
Terwijl het goed bezochte theater Carré bij de gemeente om een 
paar miljoen bedelt om de schulden af te kunnen betalen van de 
laatste grote verbouwing, verrijst rond het Leidseplein het ene 
theater na het andere.
Tussen Leidsekade en Marnixstraat is de bouw begonnen van 
een geheel nieuw Nieuwe de la Mar-theater. Pal daar tegenover 
wordt gewerkt aan een indrukwekkend luchtkasteel boven de 
Schouwburg en de Melkweg. Hoe hoog wordt die ‘vlakke-
vloer-zaal’ wel niet? 
Dankzij sponsoring van een bekende triple A-bank hangt de 
financiering van dit project niet langer meer aan een flinterdun 
draadje. In ruil daarvoor mag de bank haar naam verbinden aan 
deze nieuwe zaal.

Bioscoop City heeft weer een heel ander verhaal. Het grote ge-
bouw is weliswaar zojuist uit de steigers geklommen, maar net 
als bij Carré zou de exploitatie hier te kort schieten om te kun-
nen voortbestaan. 
De bioscoop hoopt extra inkomsten te verwerven uit kansspel-
automaten. En wel met 180 stuks. 
Is Holland Casino, pal om de hoek, soms opeens te klein ge-
worden, of is die zaak gewoon veel te chique voor sjofele Am-
sterdammers?
Voorlopig krijgt City enkel vergunning om vijftig gokkasten 
over te nemen vanuit de Reguliersbreestraat.
Over toestemming voor de resterende 130 wordt nog politiek 
gevochten. 

PS

Even is het stil en dan stijgt het geclax-
onneer onverwachts weer op. De aanlei-
ding is duister. Vanaf de bloemenwinkel 
‘Ivy’, langs het Hirsch-gebouw, de flats 
bij het Max Euweplein slingert zich een 
dubbele rij taxi’s over de weg. Voor 
Café de Balie maken de taxi’s een bocht 
over de trambaan om aan te sluiten in de 
taxi-rij. Tijdens dit traject wordt er re-
gelmatig geclaxonneerd omdat er miss-
chien: a. iemand voordringt. b. een bots-
ing dreigt. c. als uiting van frustratie. 
Daarbij blokkeren ze probleemloos vele 
malen per dag de tram, die op zijn beurt 
gaat rinkelen. 

Een taxichauffeur wil weliswaar rijden 
en zijn werk doen: mensen vervoeren, 
maar door de grote con-currentie bestaat 
er veel vijandigheid tussen de chauf-
feurs. Met toeteren wordt het gevecht 
geleverd.

De argeloze bezoeker en de bewoner die 
op weg naar huis is en vanaf de Stad-
houderskade naar de Weteringschans 
wil rijden, zit in de val tussen de taxi’s. 
Slechts na het begaan van diverse ver-
keersovertredingen – of na lang wachten 
tot alle taxi’s aangesloten zijn aan het 
eind van de taxirij - kan hij uit de fuik 
ontsnappen.

Deze luidruchtige voorstelling speelt 
zich elke nacht tot in de kleine uurtjes 
voor de Stadsschouwburg af met het 

politiebureau Lijnbaansgracht om de 
hoek.

Een stopverbod is geen
parkeerverbod …..
‘Protest van de buurt over de overlast 
van de taxi’s heeft in het verleden geleid 
tot strenge bepalingen waar de taxichauf-
feurs zich aan dienden te houden. 
Dat is best wel even goed gegaan’, vertelt 
Pascal van den Noort, bewoner. ‘Met de 
Politie Lijnbaansgracht zijn er toen af-
spraken gemaakt, maar de handhaving is 
voor hen slechts deels haalbaar. Boven-
dien zijn de chauffeurs niet erg onder 
de indruk van het gezag van de politie 
en rekken ze de tolerantiegrens voort-
durend op. De taxichauffeurs rijden weg 
als de politie langsrijdt; zodra de politie 
weg is komen ze gewoon terug om op 
dezelfde plek te gaan staan’ en dan dus 
op meerdere illegale plekken waar een 
stopverbod heerst. 

De woordvoerder van de taxibranche (de 
BOTAM) M. Ruig vindt dat je wel mag 
staan waar een stopverbod heerst, want: 
‘Een stopverbod is geen parkeerverbod 
en een stopverbod betekent niet dat er 
geen verkeer mag komen.’Als hij dat al 
vindt, wat mag je dan nog van de chauf-
feurs verwachten? 
Gebiedsbeheerder van het Rayon Zuid 
Arjan Bijkerk, is gevraagd om de 
paaltjes op de kop van de Leidsekruis-

straat/Lijnbaansgracht zo te plaatsen dat 
een ongewenste taxistandplaats wordt 
voorkomen. Dat verzoek is al twee jaar 
in behandeling.

Oplossingen
De taxichauffeurs overtreden willens en 
wetens de regels: tegen de rijrichting in-
rijden, tussen de paaltjes, over het fiets-
pad en het trottoir rijden, stilstaan bij een 
stopverbod. De politie is de enige partij 
die hier iets aan kan doen. 

Buurtregisseur Diane Burggraaf-Koerse 
zegt: “Het is onmogelijk om bij voort-
during een politieagent op deze locatie 
te situeren om de doorstroom te garan-
deren” en “Het proces verbaal dient niet 
gezien te worden als middel voor het 
oplossen van een structureel probleem. 
Er zou overwogen kunnen worden om 
net als bij diverse andere straten in de 
Leidsebuurt, de Zieseniskade en de Lijn-
baansgracht vanaf hoek Weteringschans 
tussen 19.00 uur en 7.00 uur af te slui-
ten”.

Hiermee is nog geen einde gekomen aan 
het probleem van de in overtreding zijn-
de taxi’s vanaf de Stadhouderskade, en 
de geluidsoverlast elke nacht voor om-
wonenden. Want de taxichauffeurs, die 
toeteren voort….

UW/Pascal van den Noort

T a x i s t a n d p l a a t s   L e i d s e p l e i n
Bij het verlaten van de Stadsschouwburg met de geweldige voorstelling van Giulio Cesare nog in 
oren en voor ogen volgt een confrontatie met het heden. De vechtende Romeinen zijn vervangen 
door langzaam rijdende taxi chauffeurs, de klanken van Händel door hun getoeter.

Bouwjaar 1935, eind 2008 weer open
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LEIDSE / WETERING
Van Munt langs Bloemensingel 
en Koningsplein tot Leidseplein 
en Weteringcircuit



BUURT 6

Tussen Leidsegracht, Prinsengracht, 
Westermarkt, Raadhuisstraat, Paleis-
straat, Dam, Rokin, Munt, Singel, 

Koningsplein en Herengracht
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Kunst in de grachtentuin
De Grachtenmusea organiseren de Open Tuinen 
Dagen in het derde weekend van juni. Ongeveer 
dertig tuinen, waaronder ook niet eerder open-
gestelde, zijn te bezichtigen. 
Dit jaar is het thema: Kunst in de Grachtentuin. 

De tuinen achter de statige huizen van de grachtengordel 
waren in het verleden vooral kijktuinen. Voor de bewon-
er die ‘s winter in de stad verbleef en zomers op zijn 
buitenplaats vertoefde, moest de tuin vanaf de bel-etage 
een mooi plaatje zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat bij de inrichting van de grachtentuin kunst een belan-
grijke rol speelde. 
Tijdens de Open Tuinen Dagen 2008 is drie eeuwen 
kunst in de tuinen te zien zoals: beelden van beeldhou-
wer Jan van Logteren (18e eeuw) bij Museum Willet-
Holthuysen, ‘THERE 2000’ van Ram Katzir bij Museum 

Van Loon,  ‘Apocalyps’ van Martie van der Loo speciaal 
voor de tuin van het Bijbels Museum vervaardigd en een 
collectie hedendaagse kunst bij het gebouw van de ING 
bank. Daarnaast exposeren verschillende kunstenaars in 
de overige opengestelde tuinen. 
Hun namen staan in het passe-partout vermeld. 

Openingstijden: vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juni, van 
10.00 - 17.00 uur. Toegangsprijs: passe-partout € 12,00 (de op-
brengst is bestemd voor een goed doel). 
Verkoop- en startadressen: Theatermuseum, Herengracht 168; 
Bijbels Museum, Herengracht 366-368; Huis Marseille, Kei-
zersgracht 401; Museum Van Loon, Keizersgracht 672, Mu-
seum Willet-Holthuysen, Herengracht 605 en Keizersgracht 
62. Op het passe-partout staan alle tuinadressen vermeld met 
een korte beschrijving en is extra informatie te vinden over 
de kunstwerken. Op alle drie de dagen vaart een boot langs 
verschillende adressen. 

Meer informatie via: www.opentuinendagen.nl, 
info@opentuinendagen.nl of tel. 320 36 60

Personen met een bestaande enkele 
inpandige garageplek hoeven in 
het nieuwe voorstel niet langer een 
(nieuwe) vergunning aan te vragen en te 
melden wie gebruik maakt van deze ga-
rage. Daarmee worden regels en kosten 
voor deze groep geschrapt. Daarnaast 
wil het dagelijks bestuur in de nieuwe 
verordening een algemeen pardon voor 
bestaande particuliere garages van vóór 
1 juni 2005, die volgens de normen ei-
genlijk teveel parkeerplekken bevatten. 
Dit betekent concreet dat de bestaande 
zogenaamde plusplaatsen van garages 
(meer dan 0,5 parkeerplek per woning 
of meer dan 1 parkeerplek per 250 m2 
bedrijfsruimte) alsnog worden vergund. 

Met de hernieuwde garageverordening 
wil het stadsdeelbestuur het ‘dubbel-
gebruik’ (eigen binnenparkeerplek én 
parkeervergunning buiten) tegengaan, 
de wachtlijsten voor parkeervergunnin-
gen flink verkorten, de bereikbaarheid 
bevorderen en het medegebruik van 
bedrijfsgarages door bewoners stimule-
ren. Erik Koldenhof, dagelijks bestuur-
der Verkeer & Parkeren: ‘Nergens in 
Ne-derland noch in Amsterdam zijn par-
keerplaatsen zo schaars en wachtlijsten 
zo lang als in de Amsterdamse binnen-
stad. Daarom willen we de schaarste zo 
verdelen dat zoveel mogelijk personen 
uit de binnenstad over een parkeerplek 
kunnen beschikken.’

‘De huidige verordening uit 2005 
zorgde vorig jaar voor maatschappelijke 
en politieke beroering en bleek lastig 
uitvoerbaar,’ aldus Koldenhof. ‘Het 
dagelijks bestuur is verheugd dat nu in 
de nieuwe voorstellen de belangrijkste 
pijn- en kritiekpunten worden weg-
genomen. Wij zijn van mening dat we 
met de nieuwe verordening bijdragen 
aan een beter bereikbare binnenstad en 
een meer evenwichtige verdeling van de 
beperkte parkeerruimte.’

Verplichte vergunning en mel-
dingsplicht voor ‘garage aan 
huis’ verdwijnt. 
Voor garages met maximaal 1 óf 2 (het 
aantal staat nog niet vast) stallingplaat-
sen in hetzelfde pand als de woning of 
bedrijfsruimte verdwijnt de verplicht-
ing om een vergunning aan te vragen 
en te melden wie gebruikt maakt van 
deze garage. Overigens vervalt de 
verplichting om te melden wie gebruik 
maakt van de garageplaats voor iedere 

eigenaar-bewoner in de binnenstad met 
één garageplaats, ook in garages met 
meerdere plaatsen. 
Passieve meldingsplicht voor 
overige garages i.p.v. actieve 
meldingsplicht. 
Om ‘dubbelgebruik’ (eigen binnenpar-
keerplek én parkeervergunning buiten) 
te voorkomen, moet bij de overige 
particuliere garages bekend zijn wie 
over een garageplaats beschikt. Om 
dit te checken en te handhaven, waren 
eigenaren verplicht om uit eigen beweg-
ing frequent bij het stadsdeel aan te 
geven wie de garage als vaste plek in 
gebruik had. In het nieuwe voorstel doet 
het stadsdeel slechts periodiek (circa 
eenmaal per drie jaar) navraag bij de 
eigenaar over wie de garage als vaste 
plek gebruikt.
Eenmalige vergunning i.p.v. 
periodieke vergunning voor 
overige garages. 
Bestaande overige garages (dit geldt 
dus niet voor particuliere garages met 1 
óf 2 pekken) moeten opnieuw worden 
vergund. In de oude verordening was 
dit een vijfjaarlijkse verplichting met 
bijbehorende leges. In het nieuwe voor-
stel gaat het slechts om een éénmalige 
vergunningverplichting (met zo laag 
mogelijke leges).
Algemeen pardon scheefge-
groeide situaties. 
Voorgesteld wordt een algemeen pardon 
voor bestaande garages (vóór 1 juni 
2005) die eigenlijk volgens de regels en 
norm (0,5 plek per woning of 1 op 250 
m2 bij een bedrijfspand) teveel parkeer-
plekken bevatten. Scheefgegroeide 
situaties worden hiermee ongedaan 
gemaakt.
Plusplaatsen ook bij nieuwe 
garages onder voorwaarden 
toestaan. 
Meer plekken dan de norm (meer dan 
0,5 parkeerplek per woning of meer dan 
1 parkeerplek per 250 m2 bedrijfsrui-
mte) wordt bij nieuwe garages onder 
voorwaarden toegestaan. Daarbij streeft 
het dagelijks bestuur voor bewoners-
garages naar een combinatie van twee 
varianten: óf álle stalling-plaatsen zijn 
slechts voor binnenstadbewoners be-
stemd, óf de gebouwen waarin garages 
met plusplaatsen aanwezig zijn, worden 
aangemerkt als ‘witte vlek’ (bewoners 
van deze gebouwen krijgen dan niet 
langer buiten een parkeervergunning).

Achter de voorgevel
In het verleden vond datering van een pand plaats aan 
de hand van de voorgevel. De waarderingskaart bij 
de laatste ronde van het Bestemmingsplan Westelijke 
Grachtengordel is nog tot stand gekomen met de zoge-
naamde ‘fietsmethode’. 
Nu wordt als de mogelijkheid zich voordoet bij de 
bouw-vergunningsaanvraag ook de kern van de gebou-
wen bekeken.
Dan blijkt achter de 19e eeuwse voorgevel een mid-
deleeuws woonhuis als kern.

Tien kaarten
De uiteindelijke bouwhistorische waardenkaart is ge-
baseerd op gegevens die BMA in de afgelopen 50 jaar 
heeft verzameld en op de bekende uitbreidingskaarten 

van Amsterdam te beginnen bij de plattegrond van Am-
sterdam van Jacob van Deventer (1558-1561).
Het resultaat is een waardenkaart die steeds weer geactu-
aliseerd moet worden als er nieuwe onderzoeksgegevens 
bij komen.
Voor sommige panden kwam de kaart de te laat. Bij sloop 
in 2007 van Warmoesstraat 145 kwam het oudste cas-
sette-plafond (circa 1557-1560) te voorschijn. Dit pand 
zou met de nu gepresenteerde bouwhistorische kaart niet 
gesloopt worden. Gelukkig is het cassette-plafond wel 
verwijderd en opgeslagen.

Voor informatie: www.bma.amsterdam.nl

UW

Stadsdeel Centrum vereenvoudigt
garageverordening

‘Garageverordening, Schaarse ruimte verdelen met minder lasten’. 
Dat is de titel van de notitie met voorstellen waarmee het dagelijks bestuur 
van stadsdeel Centrum de huidige garageverordening uit 2005 flink wil 
vereenvoudigen. De raadscommissie Openbare Ruimte en Verkeer heeft de 
notitie op 5 februari besproken. Nu werkt het dagelijks bestuur aan een her-
ziene garageverordening, met daarbij de gebruikelijke inspraakprocedure.

Beperking medegebruik van 
plusplaatsen in bedrijfsgarages. 
Het medegebruik van plusplaatsen bij 
bedrijfsgarages (buiten kantooruren) 
biedt voordelen maar ook nadelen voor 
zowel bedrijven als bewoners. Voor die 
situaties waar de beheerskosten voor 
het bedrijf niet meer in redelijke ver-
houding staan tot de voordelen, wordt 
voorgesteld maximaal twee plusplaatsen 
in bedrijfsgarages toe te staan zonder 
voorwaarde van medegebruik.

Meer informatie: Ton Boon, 552 47 01 
of tboon@centrum.amsterdam .nl

Bouwhistorische waardenkaart van het oudste deel van Amsterdam
Bureau Monumenten & archeologie besloot in 2005 om een bouwhistorische kaart te maken van het oudste deel van 
Amsterdam. Een restauratie is nu ondenkbaar zonder goed bouwhistorisch onderzoek.
Op 14 februari werd de publicatie: ‘Een bouwhistorische waardenkaart voor de stadskern van Amsterdam’ aan wet-
houder Els Iping aangeboden.
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Agenda Buurt 6
Beheergroep Westelijke Grachtengordel 
op dinsdag 8 april in de Dominicuskerk
Spuistraat 12, ingang pastorie.
Aanvang 19.30 uur

Beheergroep Stadshart Zuid . 
Het gebied van de  Westermarkt, Raadhuisstraat,
Prinsengracht oneven zijde en Singel even zijde 
op maandag 16 juni in de Dominicuskerk
Spuistraat 12, ingang pastorie. 
Aanvang 19.30 uur

Inspraak mogelijk!
Wat gaat dit voor de bewoners en 
bezoekers betekenen?
Verdwijnen er parkeerplaatsen op straat 
voor elke nieuwe garageplaats,  zoals in 
het verleden?

Wat gebeurt er met de parkeergarages 
aan de gracht die meer plaatsen hebben 
dan de norm?
Wordt brutaliteit, de zogenaamde 
scheefgegroeide situaties,  beloond met 
generaal pardon?

Open Tuinendagen 20, 21 en 22 juni van 10.00 tot 17.00 uur



Nieuw en oud  in de 9-straatjes
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Hij meldde dit aan een monnik. 
Aanvankelijk brouwden de 
kloosterlingen van de ongeroos-
terde bonen een drank. Vanuit 
Ethiopië verspreidde zich het 
koffie drinken naar Egypte, Per-
zië en Turkije. 
De Nederlanders smokkelden in 
1616 de eerste plantjes naar Java 
en Ceylon. Vandaar verspreidden 
de koffieplantages zich naar Azië. 
De Spanjaarden brachten de kof-
fieplantjes naar Zuidamerika: 
Costa Rica, Brazilië, Colombia.
Koffie groeit het best rond de 
evenaar in hoger gelegen gebie-
den, boven 1500 meter. 
Er zijn twee soorten koffie: ara-
bica en robusta. 

Smaken verschillen
De koffiesoorten worden na het 
branden gemengd, blenden of 
cuppen. 
Elke land heeft een bepaalde 
smaak wat betreft koffie. 

De Amsterdammer staat  niet  
voor de gemiddelde koffiedrin-
ker vertelt Dick.
In de winkel staan de meest fan-
tastische espressomachines. 
Het is mogelijk om de smaak 
te testen van de verschillende 
espressomachines. Het meest 
opvallend was de Nivola, waar-
van het aluminium bij de Ferrari-
fabriek wordt gegoten.

Barista
In Italie wordt de espresso door 
een man gezet, de barista’. 
Kaldi organiseert  avondtrainin-
gen in kleine groepen van 6 per-
sonen, zodat men in één avond 
alles leert over espresso maken. 
‘We streven naar perfectie’ zegt 
Dick, ‘Je moet het leuk vinden 
om er mee bezig te zijn. Niet al-
leen mannen maar ook vrouwen 
willen barista worden’ Voor in-
formatie: amsterdam@kaldi.nl

In de Berenstraat is sinds december 2007 tegenover Stout een winkel 
van Marlies Dekkers. ‘Concurrentie?’, ‘Nee, we versterken elkaar. 
We voelen ons heel welkom in de buurt’ zeggen de medewerksters 
van Marlies Dekkers. ‘De winkelinrichting, etalages, thema’s worden 
door Marlies bepaald. In maart komt de sleeping beauty special sizes 
collection.’ 
En zo is er elke maand wat nieuws in de 9-straatjes.
UW

De oudste plaats voor koffie in de 9-straatjes is ‘De Hoek’, 
Prinsengracht/Reestraat en café ‘Wheels’ in de Wolvenstraat, 
gevolgd door de Pels, de Doffer, en diverse lunch- en lounge- 
zaken waar ook zuivere koffie wordt geschonken.
Vrolijke geiten
Koffie is afkomstig uit Ethiopië 
vertelt Dick van den Heuvel. Sa-
men met Charlotte Bubeck heeft 
hij de Amsterdamse vestiging 
van Kaldi op de Herengracht 
hoek Wolvenstraat. 
De legende vertelt dat de geiten-
herder Kaldi merkte dat zijn 
geiten na het eten van bepaalde 
bessen levendiger werden en 
meer energie hadden.

Coffee Company

Koffiehuis “De HOEK”

Koffiehoek “Kaldi”

Stout Ondergoed
Geen kledingstuk heeft zo veel 
ontwikkelingen doorgemaakt als 
het ‘ondergoed’. Mocht je in de 
jaren zestig van de vorige eeuw 
vooral je ondergoed niet laten 
zien, nu is dat anders. Veel mode is 
geïnspireerd op ondergoed. Sinds 
14 jaar bestaat de winkel ‘Stout’ 
en al 14 jaar verkoopt Jeannette 
de lingeriemode van Marlies 
Dekkers. en andere beroemde 
merken. Jeannette:’Wij verkopen 
geen standaard lingerie. We heb-
ben alles voor in en rondom het 
bed. ook boeken.’  zie voor alle 
mogelijkheden www.stoutinter-
national.com

De Oudste winkel in de 9-straatjes (Bron: www.printcetera.nl)

STOUTmarlies dekkers

URi DURi

zitara

BUURT 6

Fashion Flairs
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“Amsterdam Binnenstad: Wereldmonument, nooit meer aankomen!”

Onder dit motto is er op 20 maart een raadsconferentie in debatcentrum De Balie; een open avond waar 
het publiek welkom is om vrijuit spreken. 
De vorm is vraaggesprekken en debatten aan de hand van stellingen over onder meer: 
• De Unesco-status van de binnenstad: hoe zit het daarmee en wat betekent dat voor eigenaren, 
 huurders, het stadsdeel?
• Herbouw van monumenten (zoals de Haringpakkerstoren, Van Houtenpanden)
• Aantasting van monumenten (ook interieurs)
• Nieuwe monumenten

Een aantal deskundigen discussiëren mee, zoals Vincent van Rossum (architectuurhistoricus), Hans Tulleners 
(specialist in grachtenpanden), Els Agsteribbe (voormalig raadslid en voormalig voorzitter Monumentencommissie), 
Friso de Zeeuw (projectontwikkelaar), Esther Agricola (directeur Bureau Monumenten & Archeologie.), Maarten 
Kloos, directeur ARCAM, Walther Schoonenberg (secretaris Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad). Ook 
zijn uitgenodigd: vertegenwoordigers van de huurteams, van de Heemschut, van de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg en architecten.

Datum: Donderdag 20 maart
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: debatcentrum De Balie
Avondvoorzitter: Niesco Dubbelboer

Meldt u aan bij de griffie van de deelraad: Carry Tan A Kiam, tel. 552 4366 of raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl 
bij voorkeur uiterlijk 12 maart. Als u zich tijdig aanmeldt, krijgt u het programma thuisgestuurd. 
Het komt ook op het web te staan: www.centrum.amsterdam.nl > stadsdeelbestuur > Bestuurskalender > ga op de 
vergadering van 20 maart staan en klik. 

Het Utrechtse grachten-, werven- en bruggenstelsel 
wordt voorgedragen voor de werelderfgoedlijst van 
de Unesco. 
Dit middeleeuwse havencomplex van aaneenge-
sloten kelders en twee kilometer lange kades is van 
‘bovennationaal belang’ en zou tevens uniek in de 
wereld zijn.

Hiermee is Utrecht Amsterdam te vlug af. De hoofd-
stad heeft jarenlang de mondvol met ‘Wereld Erf-
goed’, maar de officiele aanvraag laat voortdurend 
op zich wachten. 
Zou de Unesco onze Keizersgracht e.o. nog wel een 
plekje gunnen op hun eregalerij?
PS

Geveltuinendag 2008
Op zaterdag 17 mei van 12.00 tot 16.00 uur vindt voor de tweede keer een Geveltuinendag plaats op het 
J.W. Siebbeleshof. Deze wordt georganiseerd door stadsdeel Centrum, wijkcentrum d’Oude Stadt en 
Buurtcentrum de Boomsspijker voor de bewoners van de Nieuwmarkt, Groot Waterloo en de Burgwallen. 
Wat kunt u hier vinden?
- Diverse kramen met vaste en eenjarige planten, voor een deel van biologische kwekers, voor  
 aanvulling of herbeplanting van uw geveltuin.
- Balkonplanten, biologische kruiden.
- Vakkundig advies over aanleg van een geveltuin; literatuur.
- Geveltuinpakketten voor de zon- of schaduwkant. Deze bevatten elk negen vaste planten. Een  
 deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. 
- Muzikale optredens van onder andere van Marianne Selleger en haar ouder- en kinderkoor van  
 de St. Antoniusschool en De Witte Olifant. 
- Gesprekken met andere tuinders onder het genot van een drankje en een hapje. 

Bewoners die graag een geveltuin voor hun woning willen, kunnen een aanvraag indienen bij wijkcentrum d’Oude 
Stadt. De aanvragen die de reglementaire toets van Sector Openbare Ruimte doorstaan, gaan naar de stratenmakerij 
ter uitvoering. 
Alle nieuw aangelegde geveltuinen worden plantrijp afgeleverd, d.w.z. voorzien van bemeste tuinaarde. Er zijn voor 
de aanvrager geen kosten aan verbonden.

Aanvragen worden tot uiterlijk 24 april in behandeling genomen. Wie een geveltuin wil onderhouden / aanleggen 
moet wel rekening houden met een aantal voorwaarden. 
Belangrijk is voldoende  doorloopruimte op de stoep na aanleg van de geveltuin. (minimaal 1.50 m)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veronika Esser, 
Wijkcentrum d’Oude Stadt, tel. 638 22 05
 of e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl. 
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Wijkcentrum d’Oude 
Stadt viert haar 
50-jarig jubileum
Het Wijkcentrum d’Oude Stadt bestond eind 
oktober 2007 vijftig jaar. Dit heuglijke feit 
wordt in het jubileumjaar op woensdag 2 
april in De Duif, Prinsengracht 754 gevierd 
met vanaf 14 uur het symposium ‘50 jaar 
Huis van de Buurt’ en vanaf 17 uur een 
receptie.
In het symposium wordt teruggekeken op 
vijftig jaar ondersteuning van de sociale 
samenhang in de binnenstad van bewoners 
& ondernemers, wonen & werken, milieu, 
welzijn, openbare ruimte & groen en kunst 
& cultuur. En er wordt vooruit gekeken 
naar de maatschappelijke participatie in de 
komende vijftig jaar. 
In de volgende Binnenkrant zal uitgebreid 
verslag gedaan worden van het symposium. 

verschijnt 4x per jaar 
onder auspiciën van
Wijkcentrum d’Oude Stadt.
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TOT ZIENS

De Binnenk ant
COLOFON

Geachte heer/mevrouw,
Onlangs trof ik in mijn brievenbus uw uit-
gave ‘Binnenkrant’ aan. En dat ondanks de 
‘nee/nee’-sticker die op de bus geplakt zit. 
Bij deze verzoek ik u met klem uw versprei-
ders nogmaals te wijzen op de betekenis van 
de sticker.

Alles top in de Halvemaansteeg

Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

voor rondleidingen zeven dagen
per week geopend
Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175
020- 622 53 33 www.gassandiamonds.nl

Gassan Diamonds is gevestigd in de
oudste, voormalig door stoom

aangedreven diamantslijperij van
Amsterdam
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