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DE GESCHIEDENIS VAN EEN PLEIN DAT GEEN PLEIN IS

MR. VISSERPLEIN

Een terugblik door onze vaste medewerker Ronald Regensburg.

Deze zomer gaat het Mr. Visserplein op de schop. Aanleiding om terug te blikken op
de lange voorgeschiedenis van de plannen die nu zullen worden uitgevoerd.
1960 - 1975 Afbraak
Het Mr. Visserplein is geen stadsplein en is dat nooit
geweest. Het is een gapend gat, na grootschalige
afbraak aangelegd als verkeersknooppunt van brede
autowegen. De verwoestende afbraak ten behoeve
van de bouw van autowegen, metro en kantoren is
tenslotte tot staan gebracht door verzet van bewoners
en monumentenzorgers in de jaren 60 en 70 van de
vorige eeuw. De brug over de Sint Antoniesluis laat
zien hoe breed de weg had moeten worden die er niet is
gekomen. Het monumentje op de brug vermeldt: “Tot
hier verdween het oude stadspatroon, van hier begon
de stadsvernieuwing.” In de Nieuwmarktbuurt konden
de gaten worden gedicht, maar tussen Waterlooplein
en IJtunnel zijn straten, stegen, pleinen en grachten
voorgoed verdwenen.
1986 Herstel
In de buurt leefde de wens de buurt zo goed mogelijk te
herstellen, de gaten te helen en van de buurt weer een
stedelijk gebied met woningen te maken.

In 1986 ging de Werkgroep VaRa-strook van start, een
werkgroep bestaande uit buurtbewoners en ambtenaren
die zich boog over wat er moest gebeuren met de strook
tussen Valkenburgerstraat en Rapenburgerstraat en met
het Mr. Visserplein. Die werkgroep zou vervolgens de
plannen nog jaren begeleiden.
1986 - 1992 Tunnel
Om de gewenste woningbouw mogelijk te maken, moest
de tunneluitgang in de Valkenburgerstraat verdwijnen en
moest de Valkenburgerstraat (toen exclusief de ventweg
zeven rijbanen breed) drastisch worden versmald.
Zonder die versmalling zou de geluidsbelasting door
het verkeer boven het niveau van de wettelijk maximaal
toegestane ontheffing voor woningbouw blijven.
Bovendien paste het terugbrengen van de autoweg tot
een stadsstraat in de doelstelling het gebied te herstellen
als stedelijk gebied.
Verschillende nieuwe tunnels onder de
Valkenburgerstraat zijn overwogen, maar alle
onderzochte mogelijkheden bleken voor de gemeente te
duur. De oplossing kwam in 1992 met het referendum
over het terugdringen van autoverkeer in de binnenstad.
De Amsterdammers kozen voor de meest vergaande
variant van de ‘autoluwe binnenstad’. Het doorgaande
verkeer moest uit de binnenstad en dus ook uit de
Valkenburgerstraat worden geweerd en langs andere
routes worden geleid. Zo kon de straat worden versmald
zonder aanleg van een dure nieuwe tunnel.
(vervolg op pagina 3)

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl
De nacht hangt
in lauwe slierten
om ons heen
ademt bewegingsloos
de geuren van zoëven
dekt ons toe
met blanke vegen
van een broos
gestold geluk
hoe vloeiend
was dit samenzijn
hoe klein
konden wij liggen.

(Zomer)
Erica Lastdrager

In de ‘Binnenkrant’, een krantje met
een uiterlijk en een toon die nog het
meest lijken op die van een gestencild
blaadje uit de jaren zestig van een
of andere korfbalclub in de diepste
provincie, las ik dat de bewoners van
alle buurten in het verschijningsgebied
van de ‘Binnenkrant’ zich gelukkig
kunnen prijzen omdat het wijkcentrum
d’Oude Stadt gered is. Uit het bericht
blijkt dat wij met zijn allen vele tonnen
aan geld betalen aan een wijkcentrum
met een foute spelling (hou daar toch
eens mee op; het is gewoon ‘de oude
stad’), waarvan ik niet weet wat het
doet. ‘Bewoners en ondernemers
ondersteunen’, lees ik, en dat er dit jaar
‘iets ruimhartiger tegemoet kan worden
gekomen aan de vele verzoeken om
ondersteuning en facilitering.’
Zou u mij wellicht kunnen vertellen wat
het wijkcentrum doet? Alvast bedankt.

Het is ingewikkeld antwoord te geven
op een brief van een echte schrijver, die
ridiculiserend begint, de naam van een
instelling ter discussie stelt, vervolgens
serieus antwoord verwacht en met vriendelijke groeten eindigt.
Een poging: de Binnenkrant is een
combinatie van vier onafhankelijke
buurtkranten waarvan de vrijwilligers op
hun manier informatie over hun buurt
verstrekken en niet de ambitie hebben de
Pulitzer prijs in de wacht te slepen.
Persoonlijk bevreemdt het mij nog het
meest dat een auteur die uitnodigend
kan verhalen over allerlei wetenswaardigheden, gebeurtenissen en ontmoetingen op zijn Spaanse reizen, die daar de
eenvoudige lieden prijst en zijn maaltijden nuttigt in herbergen met zonderlinge
namen zoals d’Oude Stadt, zich zó ergert
aan kleine zaken in de lage landen.

Elders in dit nummer wordt aandacht
Met vriendelijke groeten, besteedt aan de activiteiten van het wijkRik Zaal centrum.
A.J. Tuijn

In dit nummer o.a.
Pagina 2/3
Wandeling over de Schippersgracht
Mr. Visserplein (vervolg)

Pagina 4/5
Killzone II
Een brug te ver
Pagina 7
Bomen in de Binnenstad
Rembrandtplein

Pagina 8/9
Vijzelgracht Gijzelgracht
Bruisend Leidseplein
Pagina 10/11
Beheergroep weer actief
Groen aan de gracht
Pagina 12
Wat doet het wijkcentrum?
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GROOT WATERLOO

Een wandeling over de Schippersgracht
Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans

Volgens het boek “De naam van onze straat”, door
J. A. Wiersma van de Stadsdrukkerij Amsterdam,
is de Schippersgracht zo genoemd omdat schippers
en zeelieden er het grootste deel van de bevolking
uitmaakten. Dat zal wel en ik wil niet eigenwijs wezen
maar hoe zit dat dan met de Keizers- en Prinsengracht?
Goed, we wandelen vandaag langs de Schippersgracht.
Slechts één zijde van de gracht is zo genoemd, de andere
kant heet Kadijksplein, want verschil moet er zijn.

HEMA-ASSOCIATIES
Ik rijd in de regen met tramlijn 14 door de
Reguliersbreestraat, op weg naar de opera.
Ik lees BINNENKORT KOMT HIER DE
HEMA. Terug naar af, waar ze eens zijn
begonnen.
Een golf van herinneringen komt op!
In 1975 verlaat ik het Waterlooplein en de
Bekende Buurtgenoot Ischa Meijer.
Het wereldrecord samenwonen met I.M., 2 jaar,
blijkt later op mijn naam te staan.
Ik ga op de Groenburgwal wonen in een prachtig
appartement naast Hotel Hanssen, een heel
avontuur. Nog meer avontuur doet zich voor
als een vriendin me vraagt mee te gaan over
land (!!) naar India. Ik neem vakantiedagen op
en ga. We vertrekken vanaf Venetië en hebben
een adembenemende reis via Turkije, Perzië en
Afghanistan.
We logeren bij de familie Bhatt in Jaipur, hoge
Brahmanen met heel veel personeel. Zelfs het vierjarige zoontje heeft al een eigen bediende van 6!
“As soon you are born you have a servant in India”
leer ik.
De oudste zoon wil naar Europa komen voor zaken
en ik nodig hem te logeren uit. Ik haal hem van
Schiphol. Bij binnenkomst op de Groenburgwal
heeft hij meteen drie vragen:
1. Waar is je broer, laat hij zijn zuster alleeeeeen in
deze stad wonen?
2. Wat zijn dat voor bruine dingen, met ribbels,
boekenkasten? Neen, de centrale verwarming.
3. Ik ben mijn tandenborstel vergeten, waar kan ik
er een kopen?
Ik zeg : “bij de HEMA in de Reguliersbreestraat!”
en duid hem de weg. Ook geef ik hem geld voor de
aanschaf mee.
Als ik om half 6 thuis kom van het werk vraag ik of
hij de HEMA heeft kunnen vinden. De naam moet
voor hem makkelijk te onthouden zijn: de grote
Bollywood filmster heet ook Hema!
Neen, hij heeft geen tandenborstel gekocht.
“Waren ze uitverkocht?”
“No, but there was nobody to serve me!”
Even vergeten, dat zelfbedieningszaken niet
bestaan in Jaipur...
Marreke Prins

Het Oosterdok gezien vanaf het Kadijksplein.
Links begint de Schippersgracht.

We beginnen op de hoek van de Prins Hendrikkade en
de Schippersgracht. Daar staat een monsterlijk gebouw
uit MDCCCLXXX, 1880 dus. Er zit een café in en aan
de stenen scheepsrompjes die uit het gebouw steken
vermoedde ik dat er ooit een rederij in gevestigd was.
Maar na enig speurwerk blijkt het De Kweekschool
voor de Zeevaart gehuisvest te hebben. Vroeger zag
je nog wel eens zo’n slordig groepje jongens met
matrozenpakjes door de stad marcheren. Dat is evenwel
lang geleden.
Op nummer 4 Schippersgracht staat een negentiende
eeuws woonhuis waar de glazenwasser weleens langs
mag komen.

•

• Puntjes •

Na het vertrek van Trui van het Waterlooplein
in december vorig jaar was er geen haring meer
te koop op het Plein. Wat is een markt nou zonder
haringkraam? Maar goed nieuws: er is een heuse
mobiele viskraam verschenen van de firma de Graaf
Roos en zoon. Allerlei soorten vis zijn er te koop. Het
was er meteen druk. Ze staan er op woensdag, vrijdag
en zaterdag. Ook prachtig voor onze buurt, want
behalve bij AH is er nergens vis te koop.

•

De iepen-dubbeltjes worden dit jaar in talloos veel
miljarden oer de stad uitgeschud. Sommige bomen
zijn daardoor weer winters kaal geworden. Maar niet
getreurd, na de muntjesregen krijgen de iepen weer
nieuwe blaadjes.

Nummer 5, ook negentiende eeuw, heeft een fraai
hekwerk en erker. Een steen in de gevel, geplaatst op
15 juni 1897, meldt dat J. Knuijt geboren Meijer deze
geplaatst heeft.
Dan volgt een visrestaurant: Eénvistweevis, dat er
leuk uitziet en als je niet van vis houdt kan je toch een
ribeyesteak krijgen met ansjovisboter, dat weer wel.
Verderop zijn veel voormalige winkels, waarin nu
gewoond wordt. Ze hebben alle een verschillende gevel
wat het grachtje heel charmant maakt.
Via Google kom ik op de site Joods Monument. Deze
meldt dat op nummer 10 een huishoudelijke artikelen
winkel was, met als eigenaresse Rebecca Pinto-van der
Goen. Zij op 47-jarige leeftijd in 1943 in Sobibor door
de Nazis vermoord. Een lot dat velen uit onze buurt
hebben ondergaan. Gedenk hen.
Nummertje 11 heeft een speels Jugendstil-geveltje en
op 13 valt een prachtige witte erker op. De daklijst lijkt
wel af- of weggebroken. Op nummer 14 wordt een
rijksmonument momenteel hersteld. Nadat het jaren en
jaren in vervallen staat verkommerde.
Dan steken we de Foelie Dwarsstraat over en staan op
het Rapenburgerplein op het drukke terras voor café
Scharrebier. Tijdens de verbouwing, enige tijd geleden,
was het café verplaatst naar de overkant van de straat en
gehuisvest in een containerachtig gebouwtje.
Drie restaurants volgen: Derby Snacks met shoarma
enzovoort, Bellarriva met Italiaanse specialiteiten
(pizza) en dan nog Kilimanjaro waarvan ik vermoed dat
daar Oostafrikaans wordt gekookt.
Op nummer 6 zit een hoog geplaatste gevelsteen.
“Oost Beeveren Anno 1726” staat erop. Why, denk ik.
Dan heb je ook nog de Schippersstraat, maar die ligt
tussen de Binnenkant en de Prins Hendrikkade. En dat
vind ik te ver.
CVS

KlankKleurFestival 2009
Van donderdag 11 tot en met zondag 14 juni wordt
de Uilenburger Synagoge omgetoverd tot een waar
kunstlaboratorium, een festival dat musici, beeldend
kunstenaars, dansers, ontwerpers en regisseurs
samenbrengt in een gewaagde maar elegante symbiose
van verschillende kunstvormen met kamermuziek als
rode draad. Het KlankKleurFestival vindt om de twee
jaar plaats, deze keer met als thema “de Spelende mens”.
Meer info op www.klankkleurfestival.nl
Naast het programma geeft deze website ook tal van
impressies van de eerdere festvals

•

Enige tijd geleden zag ik voor het eerst sinds tijden
weer eens een mus. Hij zat op de Sint Anthoniesluis.

•

Ik let altijd erg goed op wanneer de eerste
ontblootte mannenborst van het seizoen weer te
zien is. Dit geeft aan dat de zomer in aantocht is.
Welnu, ik zag de primeur op 20 april op de stoep voor
restaurant Oriental City in de Oude Doelenstraat. Het
was een grijsbehaarde tors van een man van ongeveer
vijfenzestig. Verder was hij keurig gekleed. Het was
17 graden.

•

Krakersgrapje. Achter het rooster van de deur van
het gekraakte pand op de Valkenburgerstraat, ontdekte
ik tot mijn schrik deze opgesloten figuur.
CVS

Vanaf het gat in de Valkenburgerstraat een bijzonder
uitzicht op de achterkant van de Uilenburger Synagoge
aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 91
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eisen voor verkeersdoorstroming.
Dit betekende een breuk met het beleid
om doorgaand verkeer zoveel mogelijk
buiten de binnenstad om te leiden en
het had gevolgen voor de plannen voor
het Mr. Visserplein.

1993 Plannen gepresenteerd
In 1993 werd de brochure De
bouwplannen voor de Waterloopleinbuurt
gepresenteerd door projectontwikkelaars
en gemeente: Het verguisde Maupoleum
wordt vervangen door twee gebouwen
met herstel van de Uilenburgersteeg, de
Valkenburgerstraat wordt versmald en op
de VaRa-strook komen de bouwblokken
die we nu kennen als Markenhoven.
Verder bevat de brochure plannen voor
bebouwing op het Mr. Visserplein en
vervanging van het verkeersplein door
gewone kruisingen, de zogenaamde
‘dubbele T-aansluiting’.
In de zomer van 1994 zou de eerste paal
op de VaRa-strook geslagen worden.

2007 Meer rijbanen
Door creatieve vondsten van
ambtenaren is de opzet van de
geoptimaliseerde T-aansluiting met
meer ruimte voor fietsers en
voetgangers deels overeind gebleven.
Geen links afslaand verkeer
vanuit Jodenbreestraat richting
Valkenburgerstraat en geen directe
aansluiting meer voor auto’s tussen
Muiderstraat en Valkenburgerstraat
verminderen het aantal verschillende
verkeersbewegingen en verbeteren
zo de doorstroming. Maar er komen
ook meer doorgaande rijbanen voor
auto’s dan eerder de bedoeling was en
dat levert met name aan de kant van
de Mozes en Aäronkerk een akelig
brede bundel op van zes rijbanen voor
auto’s met daarnaast nog het fietspad.
De entree van MacBike moet er voor
wijken.

1994 Plannen bedreigd
Het bedrijfsleven vreesde dat versmalling
van de Valkenburgerstraat zonder aanleg
van een nieuwe tunnel de bereikbaarheid
van de binnenstad zou schaden en onder
druk van de Kamer van Koophandel
besloot het gemeentebestuur in de zomer
van 1994 de Valkenburgerstraat toch niet
te versmallen. Dit betekende het einde
van de plannen. Zonder versmalling geen
woningbouw, zonder versmalling geen
herstel van de buurt. Investeringen en
jaren werk waren voor niets geweest.
1994 - 1996 Mr. Visserplein geofferd
In het najaar van 1994 maakte een
protestvergadering van tweehonderd boze
buurtbewoners in de Mozes en Aäronkerk
aan de politiek duidelijk dat dit niet werd geaccepteerd.
Het gemeentebestuur moest een uitweg vinden en
onderhandelde met de Kamer van Koophandel.
De uitkomst was dat de Kamer van Koophandel zich
niet langer zou verzetten tegen versmalling van de
Valkenburgerstraat als er onder de gebouwen op de
VaRa-strook een extra verdieping zou komen met een
openbare garage én als het Mr. Visserplein onaangetast
zou blijven tot de te bouwen Noord-Zuidlijn van de
metro gereed zou zijn.
Voor de bouw op de VaRa-strook werd op 6 juni 1996
feestelijk de eerste paal geslagen. Herstructurering en
bebouwing van het Mr. Visserplein werden voor jaren
uit de plannen voor herstel van de buurt verwijderd en
het plein werd, mede door de gewijzigde aansluitingen,
een van de gevaarlijkste ‘black spots’ in de stad.
2002 Masterplan Wibautas
Als sluitstuk van een door de gemeente georganiseerd
‘open planproces’ waaraan door velen werd
deelgenomen, werd begin 2002 het Masterplan
Wibautas vastgesteld, een plan voor het hele traject van
Amstelstation tot IJ-tunnel. Voor het Mr. Visserplein
werd voortgeborduurd op de eerder bedachte dubbele
T-aansluiting. De ‘geoptimaliseerde T-aansluiting’ in
het Masterplan voegt doorgaande rijbanen toe voor
verkeer tussen Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Het
plan rept niet over bebouwing op het plein. Er wordt
gesproken over toegankelijk maken van de ondergrondse
ruimten voor publieksfuncties en dichten van de gaten
naast de tramspoorbrug met een transparante constructie.
Toen het Masterplan was aangenomen, was er geen geld
voor concrete uitvoering beschikbaar, maar het bleef het
referentiekader voor toekomstige plannen.
Een deel van de ruimte onder het Mr. Visserplein is nu
in gebruik als warmtekrachtcentrale. Verder worden
ondergrondse ruimten verhuurd aan kinderspeelpark
TunFun en tot voor kort aan fietsverhuur en reparatiebedrijf MacBike dat in verband met de
komende werkzaamheden (tijdelijk) moest verhuizen.

3

2004 Nieuw begin
Na de komst van stadsdeel Centrum werden de plannen
voor het Mr. Visserplein weer tot leven gewekt.
Toenmalig stadsdeelbestuurder Guido Frankfurther vond
dat aanpak van het gevaarlijke en lelijke plein prioriteit
moest hebben. Maar met de extra bestuurslaag was ook
verdere ontwikkeling van de plannen ingewikkelder
geworden, aangezien de centrale stad gaat over de
verkeerstechnische inrichting van belangrijke routes en
het stadsdeel gaat over de inrichting van de openbare
ruimte en over eventuele bebouwing.
Uitgaande van de geoptimaliseerde T-aansluiting uit
het Masterplan Wibautas zijn tussen 2004 en 2006
plannen voor het Mr. Visserplein, de Muiderstraat en de
even zijde van het J.D. Meijerplein verder uitgewerkt.
Buurtbewoners en direct betrokken ondernemers namen
deel aan een begeleidingsgroep die de plannen besprak
en meerdere keren werd de bewonersraad voorgelicht
over de voortgang van de plannen. Voldoende ruimte
voor de auto, maar vooral ook meer ruimte en veiligheid
voor voetgangers en fietsers én een mooie inrichting van
de openbare ruimte was het streven.
2006 Weer oponthoud
Begin 2006 leken de verkeerskundige plannen vrijwel
rond en welstandscriteria werden opgesteld voor
de verdere inrichting van het plein met een daarin
geïntegreerde paviljoenachtige bebouwing met toegang
voor de ondergrondse functies.
Maar die welstandscriteria zijn nooit behandeld en de
verkeerskundige plannen raakten losgekoppeld van de
plannen voor openbare ruimte en bebouwing.
De voorgestelde inrichting moest worden
doorgerekend op effecten op verkeersdoorstroming en
luchtverontreiniging en er was een meningsverschil
ontstaan tussen stadsdeel en centrale stad over de
hoeveelheid autoverkeer waarmee rekening moest
worden gehouden. In 2005 was tamelijk geruisloos door
de gemeenteraad een nieuw Beleidskader Hoofdnetten
vastgesteld waarin de Wibautas wordt aangemerkt als
onderdeel van een ‘corridor’ van de Leeuwarderweg
tot en met de Gooiseweg die moet voldoen aan speciale

2007 - 2009 Plotselinge haast
Eind 2007 was er eindelijk
overeenstemming tussen de
stadsdeelbestuurder en de wethouder
over de verkeerskundige inrichting.
Vanaf dat moment werd ineens grote
haast gemaakt bij het maken van het
ontwerp en het doorlopen van de procedures. In de
zomer van 2009 zou de IJ-tunnel voor twee maanden
dicht gaan en omdat er dan geen doorgaand verkeer is,
zou dat een uitgelezen moment zijn om de ingrijpende
werkzaamheden op en rond het Mr. Visserplein uit
te voeren. Op 11 februari 2009 viel het definitieve
besluit in de gemeenteraad en de verkeerskundige
herstructurering zal deze zomer worden uitgevoerd. Bij
ontbreken van plannen voor een definitieve inrichting
van openbare ruimte en eventuele bebouwing, zal het
stadsdeel zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke
tijdelijke inrichting van de openbare ruimte op het plein.
2007 - 2012 (?) Ondertussen
Zes culturele instellingen rondom het plein, Hermitage
Amsterdam, Het Muziektheater Amsterdam, Joods
Historisch Museum, Hortus Botanicus, Gassan
Diamonds en Museum het Rembrandthuis, zijn gaan
samenwerken in de “Stichting Groot Waterloo”.
Zij willen bijdragen aan het mooier en aantrekkelijker
maken van het Mr. Visserplein, aan het zo herstellen
van de verbinding tussen het centrum en de Oostelijke
binnenstad die nu wordt onderbroken door de kale open
ruimte van het plein. Een van de mogelijkheden is een
gebouw op het plein en daarmee wordt teruggegrepen op
de oorspronkelijke plannen voor herstel van de buurt.
Geïnspireerd door deze plannen hebben de
coalitiepartijen in de deelraad, PvdA, VVD en
GroenLinks, eind 2008 voorstellen gedaan voor
inrichting en bebouwing van het plein met herstel van de
samenhang tussen de oorspronkelijk doorlopende straten
Jodenbreestraat - Muiderstraat en Nieuwe Amstelstraat
- Rapenburgerstraat. Moties die het dagelijks bestuur
van het stadsdeel vragen stedenbouwkundige en
verkeerskundige uitwerking te geven aan deze
voorstellen werden door de deelraad aangenomen.
In het gevraagde preadvies stelt het dagelijks bestuur
een plan van aanpak voor dat “zonder procedurele
hobbels” zou kunnen leiden tot het begin van de bouw in
2012. We zullen zien hoeveel tijd er werkelijk overheen
zal gaan, vast meer dan drie jaar.
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AMSTELVELD

Afmeerverbod Reguliersgracht

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtraad Amstelveld

Eenmaal in de twee maanden is er in de
ouderensociëteit de Tweede Uitleg, Nieuwe
Looiersstraat 29 om 20.00 uur de vergadering van de
Buurtraad Amstelveld. Alle buurtbewoners zijn daar
welkom. De agenda wordt ter plaatse uitgereikt en
behelst een grote variëteit van projecten en problemen
die in de buurt spelen.
Omdat het wel vaker voorkomt dat er nieuwe
bewoners aanwezig zijn wordt er aan het begin van
de vergadering een korte uitleg gegeven over wat er
in de buurt speelt en welke oplossingen aangedragen
worden.
Op dit moment zijn dat o.a. :
Herinrichting Rembrandtplein, hotel voormalig
ABN AMRO Rembrandtplein, herprofilering
Utrechtsestraat, groot onderhoud Amstelveld en
onderhoud bomen Amstelveld, parkeergarage
Westeinde/Frederiksplein, opvanghuis Fokke
Simonszhuis, evaluatie Koninginnedag en –nacht,
keurtuinen, bouwvergunningen, fietsenoverlast
Lijnbaansgracht fitnessruimte, horeca C-vergunning
aanvraag verschillende musea, opening Hermitage,
hotelbeleid, woonbootbeleid, reclamebeleid,
voordracht Unesco Werelderfgoed lijst, Noord/Zuidlijn, aandacht voor kleinere problemen rond overlast
die van algemeen belang zijn.
In het algemeen is er veel expertise en uitwisseling
in de buurtraad, mede omdat er veel buurtoverschrijdende problemen in de wijkraad van het
wijkcentrum d’Oude Stadt besproken worden.

De gemeenteraad heeft besloten diverse doorvaartprofielen te verbreden. Vooral in de Jordaan waren
enkele grachten dichtgeslibd met pleziervaartboten. Dat
heeft behalve in de Jordaan ook consequenties voor de
Reguliersgracht even zijde.
Het eerste rak tussen de Heren- en de Keizersgracht is al
vrij. Het rak tussen Keizersgracht en Prinsengracht komt
deze maand aan de beurt. De dienst Binnenwaterbeheer
wijst er nadrukkelijk op dat ligplaatsen niet geclaimd
mogen worden.
Verrommeling
De gemeente is inmiddels van plan de “verrommeling”
van de boten aan te pakken. Hoe dat in de praktijk gaat
lopen is onbekend. Er is een grote overeenkomst tussen
de verrommeling van de kades en het bestuur.
De werkgroep water van het wijkcentrum heeft in het
verleden de dienst Binnenwaterbeheer al gewezen op
het probleem van verwaarlozing en dichtslibben van de
kades door plezierboten.
Nog steeds is Amsterdam de goedkoopste jachthaven
van het land. De nonchalance van bootjeseigenaren is
groot. Een gezonken schip ligt gemiddeld zeker een paar
maanden onder water.
Jaarlijks worden er tussen de 250 en 400 weggesleept
en als wrak vernietigd d.w.z. zo’n 500 duizend euro in
het water gegooid. Ondanks dat neemt het aantal bootjes
nog steeds toe. Sommige bewoners hebben er meerdere
om een vaste afmeerplek te kunnen claimen. Overigens
neemt het grootste gedeelte van de plezierbootjes de
kade’s in beslag zonder verder gebruikt te worden.
De regulering op het water is omgekeerd evenredig met
de regels rond het verkeer en parkeren op straat.

Herengracht 558
Vanuit het Amsterdams Historisch Museum doen wij
onderzoek naar het bakkersinterieur uit het pand aan
de Herengracht 558 (hoek Utrechtsestraat).
In 1949 is het interieur uit het pand verwijderd en na
omzwervingen in de collectie van het Amsterdams
Historisch Museum gekomen.
Wij zijn op zoek naar mensen die ons nog iets kunnen
vertellen over de winkel en het interieur, het liefst
voor 1949. Wellicht zou u ons kunnen helpen bij het
vinden van mensen die ons iets kunnen vertellen over
deze winkel?
Bij voorbaat dank,
Roosmarij Deenik & Francisca Vullers
tel. 523 18 23, franciscavullers@ahm.amsterdam.nl
www.ahm.nl

Wijkraad

De wijkraad is een gezamenlijke vergadering van
bewoners van 7 buurten uit de binnenstad.
Binnen die buurten zijn er diverse actiegroepen,
werkgroepen, stichtingen, verenigingen en
beheergroepen actief.

Amstelveldbuurt Vereniging

In 1982 is de Amstelveldbuurt Vereniging opgericht
door bewoners n.a.v. de complexe overlast rond de
heroïnetippelaars. De doelstelling van de vereniging
is behoud en verbeteren van het woon- en leefklimaat.

Beheergroep

Het stadsdeel organiseert in diverse buurten,
waaronder de Amstelveldbuurt, de beheergroep. Hier
zijn ambtenaren van de allerlei diensten aanwezig
om projecten toe te lichten en problemen proberen te
verhelpen.
Zowel de buurtraad als de buurtvereniging kunnen
personen of groepen ondersteunen.

Wijkcentrum d’Oude Stadt

Voor gespecialiseerde of juridische hulp kan
informatie ingewonnen worden bij de medewerkers
van het wijkcentrum d’Oude Stadt.
Zelfs als standpunten van bewonersgroeperingen
contrair zijn krijgen beide partijen de noodzakelijke
ondersteuning.
Op de achterpagina vindt u meer informatie over het
wijkcentrum.

Steigerdoekenreclame Killzone II
Rembrandtplein
De werkgroep Buitenreclame heeft op 17 maart 2009
een raadsadres geschreven over het mega-steigerdoek
op het voormalige ABN/AMRO gebouw. Het voldoet
niet aan de door de gemeente geformuleerde regels wat
maatvoering en terughoudendheid betreft.
Na telefonisch contact met de dienst Bouwtoezicht
bleek de desbetreffende handhavingsambtenaar ook
deze mening toegedaan. Hij had tevens vernomen dat
de politie bij het handhaven van de orde tijdens de
weekenden niet erg gelukkig was met Killzone II als
decor bij hun optreden.
Ook de ondernemers van het plein vonden het strijdig
met hun pogingen het imago van het plein te verbeteren.
De werkgroep Buitenreclame ijvert al jaren voor een
terughoudend reclamebeleid en steunt de gemeentelijke
slogan minder reclame meer kwaliteit, zeker in het licht
van de voordracht tot plaatsing op de Unesco Wereld
Erfgoed-lijst.
De beantwoording van dit raadsadres laat nog steeds
op zich wachten ondanks de goede voornemens van de
gemeente burgers correct en op tijd antwoord te geven.
De werkgroep heeft inmiddels de commissie die de
Unesco aanvraag behandelt geïnformeerd over het
beheer van de openbare ruimte door het dagelijks
bestuur van de deelraad
AJT

Diefstal historisch tegeltableau Rembrandtplein
Het veelkleurige tegeltableau van het wapen van Amsterdam is
gestolen van de buitenmuur van voormalig Café Unique op het
Rembrandtplein. Dit tableau zat al sinds de bouw in de jaren twintig
van de vorige eeuw op het huisje, oorspronkelijk een openbaar toilet.
Stadsdeel Centrum, eigenaar van het huisje, heeft aangifte van
diefstal gedaan bij de politie.
Afgelopen weekend moest Café Unique op last van de rechter
het huisje ontruimen en de sleutel overdragen aan de eigenaar
van het huisje, stadsdeel Centrum. Maandagmorgen bleek niet
alleen het café ontruimd te zijn, maar was ook het tegeltableau van
de buitenmuur gehakt. Dit zonder toestemming van de eigenaar
(stadsdeel Centrum).
In de loop der jaren was het toiletgebouwtje uitgebreid met diverse
terrasaanbouwen, waardoor het oorspronkelijke gebouwtje al
vrijwel onzichtbaar was geworden. Naar het oordeel van Bureau
Monumenten en Archeologie was dit tegeltableau het enige nog
resterende historisch waardevolle element van het gebouwtje en
zou daarom behouden moeten blijven. Het stadsdeel hoopt dat het
tegeltableau weer boven water komt.
(Persbericht stadsdeel Centrum, 20-5-2009)
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Onrust aan de Lijnbaansgracht
Een flinke groep bewoners van
de Lijnbaansgracht ergert zich al
tijden aan de overlast die wordt
veroorzaakt door bezoekers van
sportschool Fit4Free.
Magere Brug 5 mei 2008

Een brug te ver

Bevrijdingsdag 2009 was vanwege
‘Apeldoorn’ minder vrij dan gewoonlijk.
Dranghekken blokkeerden de Magere
Brug tijdens het Overbruggen-feest.

Magere Brug 5 mei 2009

Wat later op die avond vloog één brug
verder (Utrechtsestraat/Prinsengracht)
een wit bestelbusje uit de bocht en ramde
een paar fietsen en de brugreling.
Dankzij de motregen was het een rustige
avond en bleef Amsterdam voor een
eigen drama behoed

Prinsengracht/Utrechtsestraat

Vaak is de stoep onbegaanbaar
door dikke rijen scooters en fietsen.
De rekken aan de waterkant staan
vol en in de avondspits worden
vele autoparkeervakken gebruikt
als stalling. Er zijn dan duidelijk
veel meer dan de toegestane 100
bezoekers tegelijk aanwezig.
Ook het telefoneren, roken en eten
voor de deur op straat wekken
regelmatig irritatie.
Omdat overleg met de sportschool,
stadsdeel en politie weinig uitrichtte,
benaderde een bewonersgroep de
politici met een raadsadres en een
eigen filmreportage.
Het antwoord van het
deelraadbestuur was teleurstellend:
“Het is nog onbekend wanneer dit
deel van de Lijnbaansgracht voor
herprofilering in aanmerking komt.
Voor sportscholen geldt geen
beperking van de openingstijden.
Tot op heden is niet gehandhaafd
op het aantal aanwezige personen.
Een ledenstop kan niet worden
afgedwongen.
Misbruik van parkeervakken kan
gemeld worden op de website van
het stadsdeel.
Alleen bij nieuwbouw of
grootschalige renovatie kunnen
fietsparkeervoorzieningen verplicht
gesteld worden bij publiekstrekkende

bestemmingen.
Telefoneren en eten op straat is
toegestaan.
De omwonenden moeten maar
afspraken maken met de sportschool
over hoe zij haar klanten beter laat
gedragen.”
Van SP (Nelly Duijndam) tot VVD
(Aart-Jan Holsema) vonden de
deelraadsleden (en de vele bewoners
op de publieke tribune) dat antwoord
ruim onder de maat:
“Kom op met controle en
handhaving tijdens de drukke
momenten!
Foutparkeren melden via de
website? De bewoners melden al
een jaar lang, maar er gebeurt
vervolgens niets.”
Pas bij de vernieuwing van het
diepriool (datum nog onbekend)
wordt het grachtje beter ingericht.
Wel volgde onlangs de aankondiging
dat hier de 24 bomen langs de gracht
drastisch gesnoeid zullen worden.
Vooruitlopend op wegwerking van
de ergste hobbels in de straat?
PS

Koninginnedag Amstelveld
De festiviteiten op het Amstelveld waren een
groot succes. De kinderactiviteiten, verkoop,
spel en consumeren, sloegen ook bij de ouders
aan.
In de ochtend gratis koffie en limonade van Nel
plus banken om op te zitten. Bij de muziek
uit de jaren tachtig en negentig was nog
communicatie mogelijk. Veel bewoners die de
laatste jaren het plein en omgeving gemeden
hadden, konden elkaar weer begroeten.
Volgend jaar zo doorgaan.
Eén minpunt: Het statiegeld-plasticbekersprojekt, bedoeld om de troep op straat
te beperken werd voor een groot deel teniet
gedaan door de massale inkoop en nuttigen
van sixpacks bierblikken. Officieel is het niet
toegestaan deze op straat te verkopen, maar via
Albert Heyn werd die maatregel ontlopen.
Volgend jaar dit oplossen.
AJT

De komende maanden wijkt de plantenmarkt uit
naar de Nieuwmarkt

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl
Naar aanleiding van het artikel over de
jeu de boulesbaan op het Amstelveld
het volgende;
De spelers blijven weg, omdat als ze
willen spelen, zij eerst de hondenpoep
moeten verwijderen, wat ze in het begin
dan ook deden.
Het volgende voorval vind ik wel even
leuk om te vermelden: Tijdens een potje
jeu de boules, komt er een mevrouw
kijken met een hond aan de riem. Vol
verbazing zegt ze “Gatver, dat jullie op
een hondenuitlaatplaats gaan spelen.”

Sinds kort is het voormalige restaurant Janvier verandert
in NEL. Een primitief bord met de naam NEL in rode
letters boven de ingang van het restaurant van de Amstelkerk, Amstelveld. Hoe lelijk kan je het maken, vraag
ik me af, juist tegen de gevel van een van de oudste
monumenten van de stad. Zijn hier geen regels voor, of
is er geen speciale stijl/smaak commissie. Monumenten
zijn aan strenge regels gebonden, helemaal nu we tot het
werelderfgoed willen gaan behoren. NEL is bepaald geen
monument vriendelijk bord, maar lijkt eerder op een zelfgeschreven naambord voor een verjaardag van ene Nel
(een verjaardag die al een tijdje duurt), georganiseerd
door een clubje onhandige vrienden.

Simon Jager
Ik kom al 25 jaar 2 a 3x per dag op het Frederiksplein en heb het park
door de jaren heen zien verpauperen!
De laatste ingreep van de gemeente heeft een grote kaalslag opgeleverd
en het park is naar mijn idee absoluut geen visitekaartje wanneer je de
stad in komt rijden. Meer dan de helft van de nieuwe beplanting is dood, er
staan houten paaltjes met ijzerdraad om de perkjes waarvan de meeste al
omver liggen. Verder zijn er enorm grote kale plekken, kortom “het ziet er
niet uit”!!
Iemand die schrijft dat het Frederiksplein half februari al klein Keukenhof
lijkt, moet zich schamen.
Ik kom elk jaar verschillende keren op de Keukenhof en ik snap niet wanneer er 1 ½ narcis bloeit op het plein om dan deze vergelijking te trekken.
Het is in en in triest dat door de stad zo met de natuur wordt omgegaan.
Augy Detrick

25 mei
De laatste marktdag met schitterende planten,
stralend weer en aangenaam publiek

Nu het Amstelveld toch helemaal overhoop
gaat, is het een aardig idee om de jeu de
boulesbaan te verplaatsen richting papier- en
glasbak nabij Café Nel. Zo is er beter toezicht
op de baan en hebben de spelers bovendien een
Clara van Beeck Calkoen lekker terras binnen handbereik.
Misschien kan de oude bak gewoon blijven en
gepromoveerd worden tot heus hondentoilet.
Dat bord van Café Nel is overigens tijdelijk.
Bouw- en Woningtoezicht buigen zich nog
over de aanvraag voor het nieuwe ontwerp.
In dit stadsdeel is ondernemerschap en
creativiteit allang aan allerlei ambtelijke
procedures en regeltjes gebonden
Het Frederiksplein is zeker niet moeders
mooiste, maar ik prijs me gelukkig er vlakbij
te wonen. Hoor de merels zingen, de kinderen
spelen en de fontein klateren. En wat een
pracht aan bomen. De Keukenhof is nu alweer
voor het publiek gesloten, terwijl ons plantsoen
het hele jaar bezocht kan worden.
Paul Spoek
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TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

Wel een geveltuin,
maar geen onderhoud?
Onderhoudsabonnement
voor uw geveltuin
€ 7,50 per maand voor een grote geveltuin
€ 5 per maand voor een kleine geveltuin
Voor informatie mail: jklein@deregenboog.org

Café
Waterlooplein ‘77

Nieuwe Herengracht 18s
1018 DP Amsterdam
T. 623 5877 F. 620 6365
www.tastevindehue.nl
Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam
tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl

Huurrecht Advocaten Amsterdam
Mr. Patrick Worp

Voor alle problemen
over het (ver)huren van
WOONRUIMTE

Gematigde vaste tarieven
Ook pro-deo zaken
GRATIS HUURSPREEKUUR

Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl

020 - 320 70 22

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

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

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18
BlankenbergStichting
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 Raadslieden en Ouderenadviesbureau gezamenlijke
spreekuren op de volgende adressen:

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

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

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
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Geen tijd om uw geveltuintje te
onderhouden?

De Regenboog Groep is een stichting voor
de zorg en opvang van dak- en thuislozen.
In het centrum van Amsterdam bieden
inloophuizen De Kloof en Princenhof niet
alleen laagdrempelige opvang in de vorm
van bijvoorbeeld koffie en een douche,
maar ook de mogelijkheid voor zinvolle
dagbesteding. Zo wordt deelnemers
structuur en stabiliteit in het dagelijks
leven geboden.
In het geveltuintjesproject van De
Regenboog verzorgen dak-en thuislozen de
geveltuintjes van buurtbewoners. Op deze
manier voelen bezoekers zich betrokken bij
de buurt en wordt buurtbewoners werk uit
handen genomen. De geveltuin krijgt een
keer per week een onderhoudsbeurt.
Dat betekent dat, in overleg met de
eigenaar, de planten bijgehouden worden
en het tuintje schoongemaakt wordt.
Een maandabonnement kost vijf euro voor
een kleine geveltuin en zeven en een halve
euro voor een grote geveltuin.

Horeca-C in de Amstelveldbuurt
Het motto van Amsterdam dreigt ‘alles
moet leuk zijn’ te worden. En je moet
vooral alles kunnen huren om er te feesten.
Het is tenslotte jouw dag. Die ene keer dat
jij eens een feestje geeft moet toch gewoon
kunnen. ... Bewoners?, die moeten niet zo
zeuren.

Bij de inspraak over de nieuwe kapverordening bleek dat eerst nieuw
bomenbeleid nodig is. Roeland Lagendijk zal dat beleid op papier zetten met
behulp van Juliet Oldenburger (historie), Vincent Kuijpers (milieu), Michael
van Gessel (landschap), Henk Werner (hovenier) en andere deskundigen.

Bomen in de Binnenstad
In stedelijk gebied zijn bomen belangrijk
omdat ze NOx, O3 en CO2 opnemen,
fijn stof afvangen, de bodem reinigen, de
temperatuur dempen, de luchtvochtigheid
verhogen, water bergen, de belevingswaarde
verhogen en de waarde van onroerend goed
doen stijgen.
Bomen moeten wel in een goede conditie
verkeren om deze functies uit te kunnen
oefenen. Hiervoor hebben zij een
ruime groeiplaats nodig, zowel onderals bovengronds. Er moet een juiste
bodemsamenstelling, waterhuishouding
en biologisch bodemleven zijn. En er mag
geen verdichting zijn - dit is de grootste
bedreiging voor bomen in de stad.

Andere bedreigingen zijn: menselijk
handelen, gebruik openbare ruimte,
bouw Noord/Zuidlijn, herinrichting
openbare ruimte, kademuurvernieuwing,
bouwprojecten, klimaatverandering, ziektes
en aantastingen. Vernieuwing van kabels,
leidingen en asfalt is het meest schadelijk
voor de iepen aan de grachten. Dennen en
kastanjes kunnen slecht tegen strooizout

HISTORIE
De bomen op de aarden stadswal van
Amsterdam werden beschermd door een
keur uit 1450: Hij die de bomen op de
veste quest, scillet, of scoffiert wordt door
het gerecht gevonnist met het verlies van
de rechterhand of 20 gulden boete.
Op de plattegrond van 1544 staan op de
stadsmuur geen bomen. Wel in tuinen,
bij de Nieuwe Kerk en op kerkhoven. De
plattegrond van Pieter Bas (1597) toont
een regelmatige boomaanplant op een deel
van de Oudezijds Voor- en Achterburgwal
en langs de stadswal.
In 1610 schrijft een Italiaanse bezoeker: In
het nieuwe gedeelte zijn de grachten ruim
en recht met aan beide zijden zeer brede
kaden, zodat ze precies op Cannareggio
lijken, maar heel veel mooier, omdat ze
gewoon zijn om langs de hele lengte van
de gracht aan de rand van de kaden een
rechte rij grote bomen te planten, die ze
lind noemen en die door hun groen zeer
veel bijdragen aan de fraaiheid van deze
stad.
De stadsuitleg van 1612 werd systematisch
ontworpen met bomen op 7,5 meter
(2 roeden) van elkaar. Vanaf 1624
zorgen twee stadshoutvesters met de
stadsgardeniers voor bomenplant en
onderhoud. De bomen werden beschermd
tegen karren en ossen. Melchior Fokkens
dicht in 1662 over de zoete geur van de
lindebloesem en de heerlijke schaduw.

Op een schilderij van Gerrit Berkheyde
uit 1672 staan geen bomen, echter op de
voorstudie staan ze wel. Wellicht zijn ze
weggelaten omdat de opdrachtgever de
gevel beter wilde laten uitkomen.
In de 17e eeuw moesten bij de ossenmarkt,
net buiten de Regulierspoort, olmen,
abelen en linden worden gekapt voor
de uitleg van het tweede deel van de
grachtengordel. Het grauw kwam toen in
opstand. De kap is wel doorgegaan: het
argument was dat wonen voor bomen ging.
Bomen werden vroeger dicht op elkaar
geplant. Dat gaf een effect van een groot
groen lint, bijna een bos met veel schaduw.
Een heel ander effect dan de gatenkaas die
je nu soms aantreft. In de keurtuinen staan
veel beuken, deze bomen dateren van voor
de 18e eeuw. Bij het Leidsebosje staan
platanen van omstreeks 1850. De oudste
iepen die er nu in de stad zijn dateren van
omstreeks 1900. De iep op de Nieuwe
Herengracht tegenover nummer 5 heeft
de reputatie de oudste iep te zijn. In 1919
werden er bomen gerooid vanwege de
iepziekte, daarna begon de zoektocht naar
resistente iepen.
De meeste bomen in de binnenstad zijn
van na de oorlog. In de oorlog was het
aantal bomen in de binnenstad, met
uitzondering van de grachten, gedecimeerd
tot 25.000, nu zijn er 400.000.

Het laten groeien van bomen in stedelijk
gebied is inmiddels een megaprobleem
geworden. Indien er geen verandering
komt in de inrichting en het gebruik van
de openbare ruimte staan er in 2030 geen
bomen van 80 jaar en ouder meer in de stad.

In de horecanota van 2008 is ‘Horeca-C’ als
nieuwe categorie toegevoegd. De C staat voor
cultuur. De instellingen moeten in principe
aan een aantal eisen voldoen. In werkelijkheid
wordt “het toestaan van diners en feestjes in
culturele instellingen” een vrijbrief voor de
opmars van de partycultuur.
Een aantal instellingen (waaronder de Duif en
de Amstelkerk) in de binnenstad komen al in
aanmerking voor deze vergunning.
Acht kleine musea zouden deze vergunning
ook moeten krijgen volgens de stadsdeelraad.
In de Amstelveldbuurt gaat het om Museum
Willet-Holthuyzen, Museum Van Loon, het
Geelvinck-Hinlopen Huis en het Six Huis.
De stadsdeelraad wil de lijst van 8 nog verder
uitbreiden.
Er worden al de nodige feesten en partijen in
bovengenoemde instellingen gehouden.
Dit zorgt voor veel overlast, ook in de tuinen.
Met deze nieuwe vergunning bestaat er
een reële kans dat onze buurt een echt
partycentrum wordt, met alle extra overlast
die daarbij hoort.
Tijdens de commissievergadering van 8 april
2009 is gebleken dat de commissieleden
het er over eens te zijn dat de Horeca-C aan
de acht musea moet worden verleend. De
wethouder, mevrouw Iping, heeft echter
nadrukkelijk gezegd dat er in de Keurtuinen
geen horeca van welke soort dan ook mag
komen.
Kijk op de site www.centrum.amsterdam.nl
klik op de bestuurskalender voor 8 april,
Commissievergadering Algemene Zaken, het
gaat om de Horeca-C vergunning. Kijk bij het
preadvies en het initiatief. Het verslag van de
vergadering staat ook op deze site
Er komt inspraak. Het is belangrijk om uw
persoonlijke bezwaren aan het stadsdeel
kenbaar te maken. U kunt uw bezwaar sturen
naar Stadsdeel@centrum.amsterdam.nl
De Vereniging Amstelveldbuurt ontvangt
graag een kopie van uw bezwaar.
verenigingamstelveldbuurt@gmail.com
Helen

(Bron: Juliet Oldenburger)

PS
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Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Films
En vooral
Gezelligheid

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

o.a.

Woensdag 17 juni: Film (aanvang 14.30 uur)
Komisch drama (1996) van regisseur Mike Leigh
(over Cynthia, haar dochters Roxanne en Hortence, van
wie de laatste als zwarte baby bij de geboorte ongezien
ter adoptie is afgestaan).
Toegang: € 3,00 inclusief thee, koffie en traktatie
Expositie
Foto’s van buurtgenoot Walter Boshoff
“Bevroren bewegende beelden”
Het werk is tot 26 juni te bezichtigen op dinsdagen en
donderdagen tussen 10 en 17 uur.
Vrijdag 26 juni: Borrel (16.00-18.00 uur)
Feestelijke afsluiting van het seizoen
Toegang: vrij.
Op vrijdag 4 september gaat het nieuwe seizoen weer
feestelijk van start.

Friday Night Skate
Iedere vrijdag (het hele jaar door) wordt gestart in het
Vondelpark, bij het ronde bankje naast het Filmmuseum.
Vertrek: 20.30 uur. Deelname op eigen risico!
speciale tochten:
Zondag 21 juni
Vrijdag 26 juni 		
Vrijdag 31 juli 		
Vrijdag 21 augustus
Zondag 20 september
Vrijdag 30 oktober
Vrijdag 18 december

Sunday Afternoon Skate
Dress in Red Skate
Skate Pride Skate
Skate & Date Skate
Sunday Afternoon Skate
Fright Night Skate
Santa Skate

De Friday Night Skate is altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste blockers (verkeersregelaars).
Zie: www.fridaynightskate.com

Stichting Gijzelgracht
De werkgroep Overlast Vijzelgracht heeft dankzij een
budget van de gemeente een nieuwe stichting opgericht.
De doelstellingen van de stichting gaan verder dan
overlastbeperking. We willen ook dat de bestaande
gemeenteverordening schaderegeling Noord/Zuidlijn
wordt bijgesteld ten gunste van de middenstand en
omwonenden op de Vijzelgracht. Als de bouw van
de metro onder de binnenstad doorgaat worden we
geconfronteerd met een idioot lange bouwperiode waar
een hele generatie kinderen en volwassenen last van
ondervindt.
Ons verzoek om financiële ondersteuning heeft er
maanden over gedaan, maar dankzij de steun van
raadsleden en tegen de achtergrond van de onthullende
rapporten van de Ombudsman hebben we voor dit jaar
een bedrag van 20.000.- euro gekregen.
Het is nu mogelijk geworden om professionele en
juridische ondersteuning te bekostigen.
Het eerste resultaat dient zich al aan: er is een
uitgebreide enquête gehouden onder de bewoners en
ondernemers rond de Vijzelgracht over hun beleving van
en daadwerkelijke ervaringen met geleden schade en
overlast.
Verder blijven we streven naar een (wettelijke)
beperking van hinder en overlast, zoals lawaai,
verkeersonveiligheid en leefbaarheidbederf van winkelen woonomgeving.
En tenslotte zijn we uitermate alert geworden op de
risico’s die de komende bouwwerkzaamheden nog met
zich mee zal brengen. In dit opzicht valt er gelukkig
een verandering te bespeuren in de mentaliteit van
informeren en voorlichting van het Projektbureau over
de komende bouwfase, de verdere ontgraving onder
‘diepvries’ omstandigheden. We hopen dat dat zo blijft.
Jan Monasso
Stichting Gijzelgracht

Onderaards gerommel
Stadsarchief Keulen

55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Op het moment dat ons lentenummer uitkwam, donderde
in Keulen het Stadsarchief (en twee omwonenden) in de
bouwput voor een nieuwe metro.
Inmiddels is, na drie maanden voorzichtig graven,
driekwart van de archiefstukken teruggevonden.
Het meeste in een erbarmelijke staat.
Restauratie, zover mogelijk, zal nog vele jaren vergen.
Eind april ging het in Zürich mis bij het Stationsplein.
Al na dertig meter graven bleef de boormachine steken.
Bij de poging om het dure apparaat te redden dreigde
verzakking. Na injectering van de bodem met cement,
bleek ook de boormachine geen kant meer op te kunnen.
Ook Amsterdam wordt door schade en schande
langzaam wijzer. Op dringend advies van de Cees
Veerman zijn alvast extra veiligheidsmaatregelen
getroffen. De nieuwe verkeerswethouder Hans Gerson
zegt zich geen zorgen over de risico’s te maken.
Dat mag de Raadsenquête in de oren knopen.

Op het Weteringcircuit bloeiden deze lente voor de eerste keer
de felrode Ramses Shaffy-tulpen uitbundig.

Eerst komt het rapport van de commissie-Veerman.
We zijn benieuwd. Ook u kunt uw mening laten horen
o.a. via http://noordzuidlijnanders.petities.nl

PS

Velen wensen nog lang en comfortabel in de buurt te wonen

Op 20 maart was er een seniorenbijeenkomst
over woonvormen voor ouderen in Sociëteit de
Tweede Uitleg. Willeke Drevijn van woningcorporatie Stadgenoot vertelde over de manieren
waarop Stadgenoot inspeelt op behoeften van
ouderen. Bijvoorbeeld door het bouwen van
levensloopbestendige woningen, door bestaande
woningen aan te passen aan nieuwe behoeften,
door kleinschalig en flexibel te bouwen. Stadgenoot levert de stenen, de zorgaanbieder de zorg.

Behoefte-onderzoek
Woonwensen Ouderen in
de zuidelijke binnenstad
Mady Heubers, projectleider Vastgoed & Projectontwikkeling bij de Amsta-groep (zorgaanbieder),
ging dieper in op de woonservicewijken, waar
goede woningen, zorg en dienstverlening aanwezig
zijn rond een servicepunt, waarop men op het moment dat het nodig is een beroep kan doen.
Gerard Thaens vertelde over de ontwikkelingen op
de woningmarkt voor ouderen, onder andere over
de ontwikkeling van Walenburg in de Nieuwmarktbuurt, waar prettig wonen in een mooie ambiance
mogelijk wordt, ook als het fysiek niet meer zo
goed gaat. Maar ook voor ouderen geldt: mooi
wonen is niet goedkoop.
Over een ding was iedereen het eens: er zijn veel
voorbeelden, maar in de zuidelijke binnenstad is op
dit moment veel te weinig aanbod van aangepaste
woningen voor ouderen.
Besloten werd te beginnen met een onderzoek naar
de woonbehoeften van ouderen. Op de bijeenkomst werd daartoe een werkgroep behoeftepeiling
geformeerd. De ruim 100 aanwezigen, wonend
in postcodegebied 1017, hebben inmiddels een
enquête ontvangen.
Woont u ook in de zuidelijke binnenstad, wilt u
meedoen aan de behoeftepeiling en wilt u op de
hoogte gehouden worden? U kunt een enquêteformulier ophalen (en weer inleveren) bij Sociëteit de
Tweede uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29.
De Werkgroep Behoeftepeiling stelt het op prijs
wanneer veel senioren aan deze behoeftepeiling
meewerken.
Aan de hand van het onderzoeksverslag zullen we
de verantwoordelijke instanties (stadsdeel Centrum, centrale stad en corporaties) uitnodigen de
gewenste stappen te zetten om in de woonbehoefte
te voorzien. Dit in samenwerking met de Ouderenadviesraad Centrum. Uiteraard ontvangen deelnemers aan de enquête het verslag van dit onderzoek.
De Werkgroep Behoeftepeiling is gevormd vanuit
de Projectgroep Integraal Ouderenbeleid Centrum
(een samenwerkingsverband van diverse zorg- en
welzijnsinstellingen), Sociëteit de Tweede Uitleg
en individuele bewoners.
Anke

ZOMER 2009
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Vondelpark:
waarschuwing teken

Bewonersavond over de
veiligheid in de Leidsebuurt

Niet bedoeld om u bang te maken, maar
wel te waarschuwen, dat het tekenseizoen is begonnen. Teken laten zich
uit de bomen en struiken vallen.
Mijn hond, gedruppeld met een middel
speciaal tegen teken, kwam toch met
twee teken thuis. De teken waren wel
half dood maar hadden zich toch nog
net ingegraven in de huid.
De enige oplossing is voor de hond
anti-teken druppels of een anti-tekenhalsband.
Voor ons - grote en kleine mensen- is
het gewoon goed oppassen en controleren.
UW

dinsdag 30 juni 2009 van 19.30 tot
21.30 in Woonzorgcentrum Bernardus
(Nieuwe Passeerdersstraat 2)
Alle bewoners van de Leidsebuurt zijn
uitgenodigd om mee te praten over de
veiligheid in de buurt.
Stadsdeelvoorzitter Els Iping, verantwoordelijk bestuurder voor de veiligheid,
is deze avond aanwezig.

Nachtelijk drama
in de Kerkstraat
Eind mei is na een zware regenbui de
prachtige goudenregen gebroken. De
brandweer kwam om 2.00 uur ’s nachts
om de gespleten boom die gevaar
opleverde, om te zagen.
Jammer maar dit was niet te voorzien.
Wat het stadsdeel wel had kunnen
voorzien is dat als je een restaurant/bar/
club toestaat, de overlast in de smalle en
dicht bewoonde Kerkstraat groot is.
Op de hekken voor de ramen zijn door de
bewoners (?) borden geplaatst
“Fietsen worden verwijderd/losgeknipt”.

Politiecontrole bij American

Het zomert tussen de lakens
zomert
op de nog stille straat
het zomert en dartelt en ritselt
en komt en gaat.
Tussen de vochtige bladeren
waar het leven zojuist is ontwaakt
zoemt het
zomaar wat om ons heen.

Nog meer leven
op het Leidseplein

Een eerste sigaret
verwaait fris
zijn zonnige smaak
in wijde luchtige kringen.
Voorzichtig ontblote benen
wanen zich onbespied
onwennig ontvouwen
omzomen ze
dit onbekend gebied
waar zij vannacht verdwaalden.

Volgend jaar is bioscoop City aan het
Kleine-Gartmanplantsoen eindelijk klaar
met verbouwen en zullen de film- en
gokkastliefhebbers toestromen.

Bomen ruisen verkoeling
langszij glooit
een heuvellandschap
bedwelmend nabij
en waait zich wakker.
Nevels stijgen langzaam op
de zon drijft glanzend
in je ogen
golven licht over mij heen
naast mij
ligt de zomer.

Op 9 mei opende de Stadsschouwburg
met een feestelijk programma de nieuwe
‘vlakke vloerzaal’. Deze reusachtige zaal,
die tot ver over de Melkweg uitsteekt, is
geschikt voor 1.000 bezoekers.

Stadsschouwburg

Hopelijk komen de meeste nieuwe
uitgaanders per tram of benenwagen.
Vette scooters, bergen fiets en taxifiles
verstoppen nu al het Leidseplein en
omgeving.

Fietsparkeerproef

Nieuwe de la Mar

De komende zes maanden worden op het
Raamplein achttien verschillende typen
fietsenrekken uitgetest door het stadsdeel,
u en mij. Wij mogen stemmen op ons
meest favoriete fietsrek.
Maar zelfs het ideaalste rek zal het
fietsparkeerprobleem niet oplossen.
Het is een kwestie van ruimtegebrek.
Toch zie ik nog een onbenut gaatje naast
Paradiso. Vele jaren ligt daar achter
hekken een rommelig lapje bouwgrond
braak. Kinderopvang Dromelot droomde
zich daar ooit een knappe stadsvilla.
Kan daar nou niet, al was het maar
tijdelijk, een heuse fietsen-villa verrijzen?

Gat naast Paradiso

PS

(Amstelveld)
Erica Lastdrager

Weer later komt het Nieuwe de la Martheater aan de Marnixstraat gereed voor
het hooggeëerd publiek.

RW

Door de komst van restaurant/lounge/
bar Lola’s is de rust in dit deel van de
Kerkstraat voorbij. Er staat een zee van
fietsen aan beide kanten van de straat.
Vooral in het weekend staat er een rij van
wachtende bezoekers voor Lola’s, die
er nog niet in mogen (maximale aantal
bereikt). Soms duurt het wachten zo
lang dat er ook geplast moet worden in
een van de geveltuintjes. Als er dan al
speurende motoragenten voorbij komen,
staat de plasser natuurlijk al weer in de
rij.
Dergelijke situaties rond trendy
horecagelegenheden zijn niet altijd te
voorzien. Maar het is wel raadzaam om
bij toekenning van vergunningen door het
stadsdeel met de lokale situatie rekening
te houden. Bij Panama (Oostelijke
Handelskade) en The Mansion (hoek
Hobbemastraat) met minder omwonenden
greep men wel in.
Het zal moeilijk zijn om nu in de
Kerkstraat een oplossing te vinden voor
de grote overlast.
UW

RW
Het seizoen voor spelevaren is weer losgebarsten. De strengere regels rond Koninginnedag
werden door velen als zeer betuttelend ervaren. Aan boord slechts één alcoholische consumptie

per persoon (mandfles wijn of vaatje bier?) en muziek die niet verder dan 10 meter rijkt.
Een geluidsgrens van 100 meter zou al een hele verbetering zijn.
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Buurt 6
Tussen: Leidsegracht,
Prinsengracht,
Westermarkt,
Raadhuisstraat,
Paleisstraat, Dam,
Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en
Herengracht

Het groenste evenement
van Amsterdam
De Amsterdamse Grachtenmusea organiseren ook
dit jaar de Open Tuinen Dagen in het derde weekend
van juni. Op 19, 20 en 21 juni worden zo’n dertig
grachtentuinen opengesteld voor het publiek. Dit jaar
hebben de Open Tuinen Dagen als thema ‘Dierenleven
in de Grachtentuin’. Wie een kijkje neemt achter de
indrukwekkende gevels stapt een compleet andere
wereld binnen. Een wereld die in het verleden niet alleen
gestoffeerd werd met kostbare planten en kunstobjecten
maar ook met levende have. De vreemdste exotische
dieren werden verzameld in volières en menagerieën.
Hoewel deze dieren zijn verdwenen zijn de tuinen
schitterend bewaard gebleven. Tijdens de Open Tuinen
Dagen zijn de mooiste van deze verborgen schatten te
bezichtigen.
De tuinen zijn geopend van 10 tot 17 uur.
Een passe-partout kost € 15.
De opbrengst is deels bestemd voor de restauratie van
het koetshuis van Museum Van Loon.

Beheergroep de 9-straatjes weer actief
Na een rustpauze van bijna twee jaar is op aandringen van bewoners en ondernemers, ondersteund door
wijkcentrum d’Oude Stadt, de beheergroep de 9-straatjes weer bij elkaar gekomen. Immelien Visser,
gebiedsbeheerder rayon West verstuurde de uitnodigingen. Bewoners hebben de uitnodigingen per email
doorgestuurd aan hun buren. Op deze manier was er een behoorlijke opkomst voor de vergadering.
Voorzitter Anneke Fransen vertelde over de
’grootscheepse’ reorganisatie bij de sector openbare
ruimte. Er komt een afdeling dienstverlening, die
de vragen van de burger of direct beantwoordt of
doorstuurt. De 4 rayons blijven bestaan. Informatie over
de reorganisatie volgt te zijner tijd.

Straatmanager

In de binnenstad zijn verschillende straatmanagers
aangesteld. Een goed voorbeeld van een geslaagde
samenwerking tussen bewoners en ondernemers
is de Haarlemmerdijk. De opzet is als volgt: de
ondernemersvereniging vraagt om een straatmanager en
het stadsdeel is bereid om de kosten te dragen.
Het bestuur van de ondernemersvereniging 9-straatjes,
heeft voor 20 uur per week Lony Scharenborg kunnen
aanstellen. Zij is bereikbaar via de website van de 9straatjes (www.de9straatjes.nl).
De ondernemersvereniging heeft een groeiend aantal
leden. De naamsbekendheid van de 9-straatjes is groot.
We krijgen veel bezoekers van buiten de stad.

Bereikbaarheid 9-straatjes

Ondernemers en bewoners klagen over het vele laden en
lossen, waardoor het verkeer vastzit.
De laad- en losplaats wordt niet altijd gebruikt!
De politie zou meer moeten handhaven, maar de
ondernemers moeten zelf hun leveranciers op de laaden losplaatsen wijzen aan het begin van de gracht.
Melding van de verkeersopstopping door bewoners
werkt niet. Dat is een dagtaak. Klanten klagen over
de slechte bereikbaarheid van de winkels. Dat zou een
reden zijn om de winkel te verplaatsen naar een andere
buurt.
Het zou jammer zijn als de 9-straatjes aan hun eigen
succes ten onder gaan.

Terrassen

In de 9-straatjes zijn de terrassen open tot 2.00 uur en
in het weekend tot 3.00 uur. In de Jordaan is dit, na
bewoners-protest, niet toegestaan. De indruk bestaat dat
de pinnen waarbinnen het terras is toegestaan worden
verplaatst. De handhaving op de terrasvergunning is in
handen van de reinigingspolitie. Een buurtschouw met
de rayonmanagers zou de oplossing zijn. Bewoners
hebben in 2007 een plan van aanpak ‘Beheer Negen
Straatjes’ ontvangen. In de Noordelijke beheergroep
wordt drie-maal per jaar vergaderd en een buurtschouw
Meer informatie 020-320 36 60
info@grachtenmusea.nl
Passe-partouts zijn o.a. te verkrijgen bij:
Hotel Pulitzer
Bijbels Museum
Huis Marseille
Museum Van Loon
Museum Willet-Holthuysen

Prinsengracht 315-331
Herengracht 366-368
Keizersgracht 401
Keizersgracht 672
Herengracht 605

Nieuwe funderingen

In de 9-straatjes met name in de Runstraat, maar ook aan
de belendende grachten wordt enorm veel gefundeerd.
Wat is daarvan de reden vraagt zich een bewoonster af?
Anneke Fransen noemt een aantal redenen. Vooral in de
zijstraten zijn de kleine panden slechter gefundeerd dan
aan de gracht.
Als er een kelder uitgegraven wordt, moet het pand
er naast bijna altijd ook funderen. De fundering
verdient zich terug door de toename van het oppervlak.
Het stadsdeel eist bij splitsing in appartementen
funderingsherstel.

Slechte bestrating

Bewoners noemen de bestrating aan de Leidsegracht,
en tussen Keizersgracht even zijde en Reestraat ronduit
slecht: diepe kuilen. Maar er zijn nog meer plaatsen te
noemen. De straten en hardstenen trottoirs hebben erg
geleden door alle opbrekingen om kabels te leggen.In
2010 is er geld voor herstel.
Bewoners worden opgeroepen om toch vooral zaken te
melden als stoep en wegdek zodanig beschadigd zijnis,
dat het gevaar oplevert. Het klachtennummer van het
stadsdeel is 551 95 55 en bij dringende zaken kunt u ook
de gebiedsbeheerder Immelien Visser bellen: 552 43 88.

Bouwaanvraag oude bibliotheek

Op 24 maart 2009 was er een ‘Inspraakbijeenkomst
OBA concept stedenbouwkundige uitgangspunten’.
Er waren 11 omwonenden/belanghebbenden aanwezig.
Op 21 april was er een inspraakavond voor bewoners
omdat voor de bouwplannen het bestemmingsplan (van
de Westelijke grachtengordel) gewijzigd moet worden.
De opkomst was slechts 10 bewoners.
Wie de presentielijst had getekend, ontving het verslag.
Zo blijft de opkomst ook bij een volgende vergadering
laag. Anneke Fransen heeft nog een verklaring.
Er mogen geen bewonersbrieven meer verstuurd
worden. Alle informatie over bouwvergunningen en
inspraakavonden staan in het Stadsdeel Nieuws. Het
bestuur heeft zo aan zijn publicatieplicht voldaan.
Dit blad wordt al jaren onregelmatig bezorgd! Bewoners
klagen over de bezorging, het helpt niet.

Nieuws per email

Het is mogelijk op aanvraag om het Stadsdeel Nieuws
per e-mail te ontvangen. Of bewoners brengen elkaar
op de hoogte. Als voorbeeld noem ik de aanvraag van
horeca-C vergunning door de kleine musea voor een
kopje koffie en een glaasje. Dat klinkt onschuldig maar
daar blijft het niet bij want dan mogen er besloten
feesten en muziekavondjes gegeven worden.
Over deze aanvraag werd ik gebeld door een bewoner
uit de Amstelveldbuurt, die naast een ‘Grachtenmuseum’
woont en uit ervaring spreekt.

Frequentie beheergroep

Op het passe-partout een beschrijving van alle
deelnemende tuinen en een plattegrond met adressen.
Voorverkoop: Amsterdam Toerisme & Congres Bureau
(www.atcb.nl), Amsterdams Uit Buro (www.uitburo.
nl/amsterdam en AUB Ticketshop Leidseplein)
N.B. De meeste tuinen zijn helaas niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Kinderwagens en honden worden
niet toegelaten.

gehouden. Dat zou mijns inziens de oplossing zijn om
de niet toegestane veranderingen op te sporen.

Heerlijk zo’n drijvend terrasje. Maar graag de schillen, lege
flessen, zakken en dozen mee terug naar huis.

Anneke Franssen deelde mee dat zij voor het laatst
voorzitter was van de beheergroep. Ze vroeg aan de
aanwezigen wat hun wensen waren ten aanzien van de
frequentie: 1 of 2 maal per jaar? We kwamen uit op 1 à 2
maal per jaar.
De bewoners en ondernemers waren ook na een pauze
van 2 jaar nog enthousiast om actief te zijn voor hun
woon-en werkomgeving. De beheergroep 9-straatjes is
niet stuk te krijgen.
UW

ZOMER 2009
Groen aan de Gracht
Elke tijd van het jaar is mooi aan de grachten. Het
begint met de knoppen van de iepen, een beetje
roodbruin van kleur, die overgaan in de licht groene
zaden. Na koninginnedag komt de regen van zaadjes
los van de bomen. Ze wervelen langs de grachten
en komen overal terecht. De duiven zijn erg blij met
deze zaden, vooral na de magere winter maanden.
Ook de geveltuinen lopen uit na hun winterslaap: de
narcissen, de stokrozen, de rozen.
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Naar een nieuwe waarderingskaart

Steeds meer monumenten in beschermd stadsgezicht
Het stadsdeel gaat geld vrijmaken voor een up-to-date “waarderingskaart” van de
bestemmingsplannen in de binnenstad. Dat betekent vooral dat nieuwe monumenten in
het op de kaart komen. Het idee voor actualisatie kwam van D66. Op een bijeenkomst van
belangengroepen en politici werd in het Korenmetershuisje het plan gelanceerd.
Rijks- en gemeentemonumenten behoren tot orde 1 in
monumentenjargon. Maar er zijn ook monumenten van
een ‘lagere’ orde’. Het gaat dan om bebouwing van
vóór 1940 van hoge architectonische kwaliteit (orde 2)
en van wisselende (orde 3) architectonische kwaliteit,
die van groot belang zijn voor de toekomst. Met het
voortschrijden van de jaren zal het aantal monumenten
toenemen.
In de periode 2002 -2006 heeft het stadsdeel op
voorstel van de toenmalige portefeuillehouder Guido
Frankfurther besloten om bij alle bouwaanvragen van
orde 2 panden, te beoordelen of er sprake is van een
monument. Dit heeft een duizendtal monumenten
opgeleverd. Deze monumenten dienen als orde 1 pand
op de Waarderingskaart van het bestemmingsplan te
worden aangegeven.
Zoals bekend zijn op de Waarderingskaart uit 2000
alleen de panden opgenomen, die van belang zijn voor
het beschermd stadsgezicht. De interieurs zijn destijds
niet bekeken. Ook al meldden bewoners destijds dat
prachtige betimmeringen en deuren soms op straat
lagen.

Overal zie je nieuwe aanplant van bloemen door
bewoners: viooltjes, geraniums. Tussen de trappen
van de stoep bloeit de gele muurhelmbloem
(pseudofumaria lutea) uitbundig.

Giftig aan de gracht

Een bloem die bijna het hele jaar aanwezig is met een
bloeitijd mei-oktober, heeft de bijzondere naam, de
‘stinkende gouwe’, chelidonium majus.

Voortschrijdend inzicht ziet ook monumenten in de
orde 2 en 3 panden. Het verdient aanbeveling om bij
bouwaanvragen van deze panden goed te kijken of er
misschien sprake is van een verborgen monument.
Op 14 februari 2008 overhandigde Els Iping de eerste
exemplaren ‘Bouwhistorische Waardenkaart voor
de stadskern van Amsterdam’ aan ondernemers en
bewoners van het 1012-gebied.
Bureau Monumentenzorg beschikt nu over informatie
over wat achter de gevels in dit gebied staat, zodat sloop
voorkomen wordt.
Op initiatief van D66 is op 13 maart 2009 door
Yellie Alkema in het Korenmetershuisje het voorstel,
om de Waarderingskaart voor het
beschermd stadsgezicht te actualiseren,
aangeboden aan wethouder Wil
Codrington. Zij kon namens Els
Iping, een meedenkend pre-advies
toezeggen. Esther Agricola van Bureau
Monumentenzorg Amsterdam (BMA)
noemde het een hartverwarmend
initiatief. De actualisering van de
gegevens moet sneller. We moeten
preventiever zijn. Maar dat kan niet
altijd, soms zeg je: ‘Was het maar een
monument, dan sta je juridisch sterk’
en ‘Als je maar lang genoeg wacht,
wordt alles een monument’.
Gastheer Karel Loeff, directeur
erfgoed vereniging Heemschut, vond

Een verklaring voor de Nederlandse naam komt voort
uit de wat muffe lucht die de plant zou hebben, als je
de stengel breekt. Dan komt het goudgele melksap
vrij en dat is behoorlijk giftig. Het bevat een viertal
alkaloïden, die in grote hoeveelheden dodelijk zijn.

het Korenmetershuisje een passende plaats voor deze
presentatie.
Walter Schoonenberg van de Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad en Els Agsteribbe,
Amsterdamse raad voor Monumenten, namen het
pleidooi ook in ontvangst. Guido Frankfurther noemde
dat er in Nederland nog altijd 140 gemeenten zonder
monumentenverordening zijn.
Het draagvlak voor monumentenzorg is groot.
Particuliere eigenaren willen hun monument graag
in stand houden zoals het nu is. Het is mogelijk om
monumenten zo in te richten zonder het monument
aan te tasten, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de
Agnietenkapel. De kapel is in gebruik voor promoties
door de Universiteit van Amsterdam.

Commissievergadering

Het voorstel van D66 werd op 7 mei in de
commissievergadering door alle partijen gesteund.
Samenvattend:
- Aandacht voor de verborgen monumenten bij alle
bouwaanvragen in de binnenstad van de orde 2 en 3
panden
- Aandacht voor het Joods-historisch erfgoed, met
name de interieurs
- Aanwijzen nieuwe monumenten (Historiserende
panden) van na 1940, beeldbepalende panden
(motie C gemeenteraad 19-4-2000)
- Actualisering van de Waarderingskaart Beschermd
Stadsgezicht met opneming van alle genoemde
veranderingen
Els Iping: Het dagelijks bestuur is positief over dit
voorstel en zal geld vrij maken voor de kosten van de
nieuwe Waarderingskaart.
UW

Van links naar rechts: Guido Frankfurther, Esther Agricola, Karel Loeff,
Els Agsteribbe, Wil Codrington, Dingeman Coumou en Yellie Alkema

Toch zijn vergiftigingen zeldzaam door de bittere
smaak van de plant met boonachtige vruchtjes. Het
bijtende melksap was in gebruik tegen wratten,
die er mee werden aangestipt. Onder de naam
‘ogenklaar’ was het een geneesmiddel tegen staar.
Chelidonium werd door de alchemisten, voorlopers
van de scheikundigen, verklaard als donum coeli,
‘gift van de hemel’. Zij hoopten dat het hielp bij het
maken van goud.

Zwaluwkruid

De naam kan ook komen uit het Grieks omdat de
plant in bloei staat als de zwaluwen terugkeren en dat
heb ik dit jaar kunnen zien. De gierzwaluwen namen
met hun prachtige vluchten en hun niet te beschrijven
vrolijke piuiii geluid bezit van de stad. Ze houden
van de Amsterdamse binnenstad en zoeken hun oude
nesten op onder de windveren en dakpannen.
UW
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Wat doet het
wijkcentrum?
Wijkcentrum d’Oude Stadt, actie- en
informatiepunt van en voor bewoners:
zo staat het op onze poststrip en zo
werken wij ook. Hoewel het
Wijkcentrum gefinancierd wordt door
Stadsdeel Amsterdam-Centrum, is het
Wijkcentrum een onafhankelijke
instelling en werkt het in feite in
opdracht van de bewoners van de
binnenstad om bewonersactiviteiten te
ondersteunen en te stimuleren.

Het belangrijkste doel van het
Wijkcentrum is het bewaken en
bevorderen van een goed leefklimaat.
Dit gebeurt op verschillende manieren.
Individueel en collectief. Individueel als
een bewoner met problemen geholpen
moet worden bij het vinden van de weg
bij het stadsdeel en bij het vinden van de
juiste hulpverlenende instantie.
Collectief als bewonersgroepen
bijgestaan en wegwijs gemaakt moeten
worden in bijvoorbeeld het maken van
bezwaarschriften, het organiseren van
bijeenkomsten en het bijwonen van
vergaderingen van het stadsdeel.
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onderwerpen die in de afzonderlijke
buurten spelen als die de buurten
overschrijden.
Uit de Wijkraad wordt het Dagelijks
Bestuur gekozen. Wekelijks is er met de
medewerkers van het Wijkcentrum overleg
over actuele en spoedeisende zaken. De
medewerkers zijn in dienst van het
Wijkcentrum. Zij ondersteunen met name
bewoners, bewonersgroepen en (onderwerp
gerelateerde) werkgroepen en behandelen
de algemeen lopende zaken.
Voor iedere bewoner of gebruiker van het
gebied waar het wijkcentrum werkzaam is,
is het wijkcentrum open op werkdagen van
9.30 tot 17.00 uur. U wordt op weg
geholpen bij het zoeken naar de oplossing
van uw probleem, van
informatie(materiaal) voorzien of zonodig
verwezen naar de juiste instantie of uw
buurtgroep.
Wijkcentrum d’Oude Stadt en Stichting
IJsterk gaan vanaf 1 januari 2010
samenwerken in het zogenaamde Huis van
de Buurt (www.oudestadt.nl/wijkcentrum/
het-huis-van-de-buurt).

De werkgroep
Kunst & Cultuur
Cultuur als bindmiddel voor de
samenleving. Dit is het motto van
de werkgroep Kunst & Cultuur.
Het streven is bevordering van de
saamhorigheid van de bewoners
door het financieel ondersteunen
van kleinschalige, niet commerciële
culturele activiteiten. Voorbeelden
van zulke aanvragen zijn exposities,
lezingen, activiteiten en concerten.
Belangrijke aspecten waar de
werkgroep bij de beoordeling van
aanvragen naar kijkt zijn de mate
van kleinschaligheid en gerichtheid
op het woongebied, variëteit in het
jaarlijkse aanbod, doelgroep en plan
van aanpak.
Aanvragen voor subsidie kunnen
worden ingediend bij de werkgroep
Kunst & Cultuur,
t.a.v. Veronika Esser, e-mail
kunstencultuur@oudestadt.nl

AGENDA
De Hermitage Amsterdam viert de

opening met het Witte Nacht Festival,
waarop het museum 31 uur lang aaneen
geopend is voor het publiek. De hele dag,
avond én nacht van 20/21 juni vinden
tal van activiteiten en concerten plaats
in het gebouw, in de binnentuin en langs
de Amstel. Toegang gratis. Je kunt uren
dwalen door de tentoonstelling ‘Aan het
Russische hof. Paleis en protocol in de
19de eeuw’ met ruim 1.800 objecten van
het moedermuseum in Sint Petersburg.

Opera Carmen van Bizet in het

Oosterpark. Op 25 juni wordt deze
opera vanaf 19.00 rechtstreeks vanuit
de Stopera uitgezonden door de NPS.
Duur: 4 uur 15 minuten, inclusief
inleiding en twee pauzes. Rosé mag mee
in de picknickmand, want het nieuwe
drankverbod is inmiddels weer van de
baan. Toegang gratis.

Stad op Wieltjes. Tot 28 juni:

expositie over alles wat rijdt en rolt net
fotos, filmpjes en geluiden van allerlei
soorten wieltjes De stoeprand vormt
voor de rolstoelgebruiker een obstakel,
maar is voor de skateboarder niet hoog
genoeg. In een straatlaboratorium kan je
experimenteren met bestratingsmaterialen,
van stoeptegel tot keitjes van graniet.
ARCAM, Prins Hendrikkade 600
Open: di.-za. 13-17 u. Toegang gratis.

Rob Nypels exposeert t/m 30 augustus
poëtische natuurfoto’s van het Massif
Central (Auvergne) in Huis Marseille,
Keizersgracht 401, onder de titel:
Only gaze a while longer.

Het Wijkcentrum heeft een belangrijke
spreekbuisfunctie naar het stadsdeel en
andere instanties die beslissingen nemen
die een buurt aangaan, bijvoorbeeld op
het gebied van wonen, wijkveiligheid,
horeca, verkeer en openbare ruimte. De
veelheid aan onderwerpen waar het
Wijkcentrum zich mee bezig houdt is
groot; afhankelijk van wat er in de buurt
gebeurt, maar vooral ook gestuurd door
de betrokkenheid en inzet van de
mensen die er wonen en werken.

C O L O F O N
De Binnenk ant

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

Bewoners en buurtorganisaties kunnen
gebruik maken van de faciliteiten van
het Wijkcentrum. Het Wijkcentrum stelt
vergaderruimte, informatie,
deskundigheid en diverse subsidies
beschikbaar.

Redactieadres
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55,
1012 CP Amsterdam
Tel. 020-638 22 05
e-mail: post@binnenkrant.nl

Hoe zit het
wijkcentrum
in elkaar?

Redactie
Cor van Snippenberg, Leonard Harten,
Ulrike Weller, Romke van Dijk,
Paul Spoek, Albert Jan Tuijn

Het werkgebied van het Wijkcentrum
bestrijkt een groot gedeelte van de
Amsterdamse binnenstad, onderverdeeld
in zeven buurten met elk een zeer eigen
karakter. Elk van deze buurten vaardigt
een aantal buurtbewoners af naar de
Wijkraad. De Wijkraad komt iedere
maand in een openbare vergadering
bijeen en bespreekt dan zowel

Gassan Diamonds is gevestigd in de
oudste, voormalig door stoom
aangedreven diamantslijperij van
Amsterdam

ZOMER 2009

Tekening
Robert Kaptein (www.peleia.nl)
Druk
Drukkerij Dijkman Offset, Diemen
Oplage 20.000
Advertenties
e-mail: post@binnenkrant.nl

voor rondleidingen zeven dagen
per week geopend
Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175
020- 622 53 33
www.gassandiamonds.nl
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Kopij
Binnenk®ant #47
verschijnt 14 september 2009
kopij inleveren vóór 17 augustus
De Redactie heeft de inhoud van de
Binnenk®ant met zorg samengesteld.
Ondanks deze zorgvuldigheid kan het
zijn dat gegevens veranderd zijn of
onjuist zijn weergegeven.
De redactie kan hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.

