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L’Europe in de steigers
Volgens de nieuwe norm van wethouder Iping geven deze doeken allure aan de binnenstad. Ze is bezig de Unesco
daarvan te overtuigen. Een norm, die niet gedeeld wordt door de directie van L’Europe. Het betrof een oud contract
waar ze helaas niet onderuit konden komen. Fel verlicht, zodat ook s’nachts gewerkt kan worden. (Zie ook pagina 10)

Zwemmen in de Amstel of het Rokin?
Binnenwaterbeheer zoekt naar een geschikte locatie
voor een drijvend zwembad. Gedacht wordt aan
de Zwanenburgwal, de Torontobrug, de Nieuwe
Amstelbrug (bij de Ceintuurbaan) en de Omval, want:
“Veel andere grote steden zoals Berlijn en Parijs hebben
al stadsstranden en zwembaden in rivieren”.

Ai!Amsterdam

Hulpbrug naast de Hogesluis

Horeca-ondernemers, terrasbezoekers en vooral de rokers onder hen stelden het verbod om staande een pilsje
te drinken aan de orde.
Of de gemeente Amsterdam voor het aantal of voor hun
argumentatie is gezwicht is onduidelijk.
In ieder geval wordt op het terras staande drinken
weer gedoogd. Dit geldt niet voor de nieuwe leus
‘Ai!Amsterdam’ die teveel op ‘IAMsterdam’zou lijken.
Daar gaat nog over geprocedeerd worden.
Hoe dan ook ‘Ai!Amsterdam’ is in ieder geval gewoon
Nederlands. De stelling van ‘Ai!Amsterdam’ dat er in
Amsterdam niets mag, te veel regels en vertrutting, is
echter nogal eenzijdig. Er is vaak een spanningsveld tussen wonen en recreëren.

Vroeger hadden we hier al drijvende badhuizen en
zweminrichtingen, bijvoorbeeld in de Dijksgracht, in het
IJ bij het Westerdok en zelfs in het Rokin (vlakbij het
Muntplein dat toen nog Sophiaplein heette).
Inmiddels is de waterkwaliteit erg verbeterd. Vooral het
drukke vaarverkeer ontmoedigt veel zwemlustigen.
Toch wagen steeds meer de sprong om een baantje
te trekken over de Amstel of voor een rondje om het
KNSM-Eiland.
PS
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Tot de komst van de deelraad was er op gemeentelijk
initiatief een regulier overleg met vertegenwoordigers
van horeca en bewoners. Voor de meeste problemen
werd een oplossing gevonden. In het kader van de deelraad dichter bij de bewoners is deze vorm van overleg
gestaakt. Ze wilden wel eens wat nieuwe gezichten zien.
Dat zijn nu een paar duizend Ai-Amsterdammers, die
helaas weinig notie hebben van het hoe en waarom van
de regels.
Ook de bewoners die veel overlast ervaren klimmen
weer in de pen. Was er vroeger nog wel eens de situatie
dat een stadsbestuur teveel naar één partij luisterde. Dit
deelraadbestuur krijgt het voor elkaar met beide partijen
in onmin te leven.
AJT

Nieuw type boomkrans op het Amstelveld
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Het ondergrondse leven
Metro halte Waterlooplein

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

Een uitzicht over de Uilenburgergracht dat weinigen
gegeven is. Behalve de bewoners van de even zijde van de
Valkenburgerstraat.

•

• Puntjes •

Zag een afbeelding van een gulden op een
schutting in de Jodenbree. Men wilde de gulden terug.
Zielig is dat. Het is toch heerlijk als je naar Frankrijk
reist dat je dan geen drie valuta’s meer nodig hebt.
Bovendien heeft de euro ons beschermt tegen wilde
speculaties van de geldhandelaars tijdens de crisis

Een mens vergeet het allemaal, maar het is al dertig jaar
geleden dat de Metro Oostlijn in gebruik is genomen.
Ik woonde toen net als nu aan het Waterlooplein en
herinner me nog goed hoe de metrobuizen werden
gebouwd en hoe ze daarna centimeter voor centimeter in
de grond werden afgezonken.
Het gaf inderdaad overlast. Vaak stonden ’s nachts grote
schijnwerpers op de werkzaamheden gericht. Maar ze
schenen ook de huiskamers in.
Bij wie je moest klagen was in die dagen niet goed
geregeld. Eerst de politie gebeld, die wisten van hun
gezond niet af. Het stadhuis, ja, ja, niemand antwoordt.
Eindelijk het juiste nummer gevonden en dan richtten
ze de schijnwerpers wat anders om ze een paar uur
later weer terug te draaien. Ook aan herrie geen gebrek
natuurlijk. Maar voor verzakking van je woning hoefde
je niet bang te zijn. Niet zoals nu bij de bouw van de
Noord Zuid lijn.
De Metro Oostlijn is niet meer weg te denken en zo
vanzelfsprekend dat toen hij vorig jaar enige weken
buiten gebruik was en je altijd de volle bussen naar het
Amstel moest nemen, je je vreselijk onthand voelde. In
vijf minuten met de metro van het Waterlooplein naar
het Amstel is toch een heerlijkheid.
Behalve een vervoermiddel is de metro ook geschikt
gebleken voor allerhande winkels. Als we voor de
ingang van het stadhuis de lelijke en vieze donkere gang
passeren met links in de cylindervormige hoekbouw een
lege ruimte, geeft dat een onveilig gevoel.
Vroeger zat daar de Stadsboekhandel, later de politie en
toen marktzaken. Nu staan er slechts wat oude fietsen en
bezems in de ingang. En is verder de luxaflex voor de
ramen neergelaten.

•

Het gebouw 202 tot 210 in de Valkenburgerstraat
en ook Jodenbreestraat 2, dat prachtige hoekpand
naast het Rembrandthuis, zijn door het stadsdeel
aangewezen als gemeentelijk monument.

•

Voor Sportcity en het Rembrandthuis is vaak geen
doorkomen aan voor de voetgangers. Tientallen
fietsen en toeristen versperren de doorgang. Een
oplossing lijkt mij moeilijk.

•

De wanden van het stadhuis worden als er graffiti
is geplaatst vaak nog dezelfde dag gereinigd.
Waarom dit niet geldt voor de wand waar de ING
geldautomaten zijn geplaatst is een raadsel. Het ziet
er totaal besmeurd uit. En het maakt een onveilige
indruk

•

Grote hoeveelheden straatmuzikanten hebben de
afgelopen periode de stad bevolkt. Op bijna elke
straathoek kon men het accordeon spel beluisteren.
‘Besame mucho’ (kus me vaak) was de hit van de
zomer.
CVS

De ingang van het Mozeshuis is verbouwd.
De portiek met trappen is verdwenen en de ingang is nu op
stoephoogte.

Metrohal Waterlooplein

Dan lopen we de trap af naar de metro en worden wat
vrolijker van de schone gang en de heldere lijnen van de
ruimte.
Naast de vaak gesloten toiletten, bevindt zich een ruimte
waar kunstenaars hun werken kunnen tonen. Nu staat er
een soort van bed, bestaande uit plastic bollen. Mwah.
Daarnaast oefent een kapper zijn beroep uit op
de hoofden van onze Surinaamse en Antilliaanse
stadsgenoten. Er zit daar altijd wel iemand in de stoel
van figaro Glammo.
Rechts bevindt zich een winkel waar Griekse dan wel
Turkse lekkernijen worden verkocht. Je mag er ook van
het toilet gebruik maken voor 50 cent, meldt een briefje.
Voor als het publieke toilet gesloten is.
Dan volgt rechts de Ako, voor al uw leeswaren. En aan
het einde van de hal is de Hapjeshoek gevestigd.
Met Surinaamse gerechten die ik uit eigen ervaring van
harte kan aan bevelen. De porties zijn ruim voldoende
en de versheid straalt er van af. Bovendien is men er
vriendelijk en efficiënt.
We laten dit keer de metro maar voor wat die is en
stijgen met de roltrap weer naar boven.
CVS

GROOT WATERLOO

BUURTNIEUWS
Van onze correspondent Ronald Regensburg
Tijdelijke inrichting Mr. Visserplein
Wanneer u dit leest, zijn de belangrijkste nieuwe
verkeersroutes over het Mr. Visserplein gereed. De
verdere werkzaamheden rondom de rijweg en aan de
aansluitende straten zullen nog tot begin volgend jaar
duren. Ondertussen moet het stadsdeel besluiten hoe
de ontstane open ruimte aan de kant van synagoge en
filmacademie de toegezegde aantrekkelijke tijdelijke
inrichting kan krijgen voor de jaren dat plannen
voor een definitieve inrichting nog in de maak zijn.
Hopelijk krijgen bewoners inspraak over de tijdelijke
inrichting want “tijdelijk” kan heel wat jaren duren.
Speelpleintje Nieuwe Uilenburgerstraat
Eindelijk is het speelpleintje bij het verdeelstation
van NUON (Liander) opgeknapt. Omwonenden
toonden zich tevreden met het resultaat. Op moment
van schrijven van dit stukje is nog het wachten op de
beplanting, waaronder een nieuwe boom. Ook moet
nu iets gedaan worden met het bedrag dat al jaren
door het Wijkcentrum wordt beheerd en dat bestemd
is voor een kunstzinnige verfraaiing op die plek.
Indertijd is die subsidie gegeven voor een schildering
op de blinde muur van het NUON-gebouw.
Informatieavond wijziging rijrichting
Op een zeer zomerse 2 juni waren slechts een
handjevol diehard-buurtbewoners aanwezig op
de informatieavond over het voornemen om
éénrichtingverkeer in te stellen in Noordelijke
richting in Jodenbreestraat (vanaf Uilenburgersteeg),
Sint Antoniesbreestraat en Geldersekade (oneven
zijde). Over deze wijziging wordt al een paar
jaar gepraat, maar het wordt nu actueel met de
komende bouw van de nieuwe ODE-brug, die zal
aansluiten op de Prins Hendrikkade ter hoogte van
de Geldersekade. Het nieuwe kruispunt zal zonder
dat éénrichtingverkeer niet (met verkeerslichten)
regelbaar zijn. Voor de Sint Antoniesbreestraat
zal tevens een herprofilering nodig zijn waarvoor
nog aparte inspraak zal volgen. Het Voornemen
Verkeersbesluit lag tot 3 augustus zes weken ter
inzage en in die periode kon een zienswijze worden
ingediend.
The Garden
Bezoekers van Fitness & Health Garden in de
Jodenbreestraat, waaronder uw correspondent,
stonden vrijdag 24 juli voor een gesloten deur.
Velen waren zeer verknocht aan deze sportschool
en sommigen volgden daar al meer dan 25 jaar
de groepslessen. Dat het met de zaak financieel
niet goed ging was al een tijd duidelijk, maar deze
sluiting was wel erg plotseling. De laatste eigenaar
bleek vertrokken met achterlating van een boel
schulden en een lege BV. Een paar dagen later werd
een (inmiddels verlaten) wietplantage boven de
kleedkamers en douches ontdekt.
Buurtvergadering
De buurtvergadering, beheergroep openbare ruimte
gevolgd door bewonersraad, wordt 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 volgende vergaderingen zullen zijn op 29
september en 24 november.
Wie agenda en verslagen van de vergaderingen wil
ontvangen, kan dat te kennen geven bij wijkcentrum
d’Oude Stadt, telefoon 638 22 05.

ZOMER 2009
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Mozeshuis 1969-2009
Op 11 september is het gerenoveerde Mozeshuis
officieel heropend door wethouder Maarten van
Poelgeest.
Na een lange voorbereiding en een kort, maar zeer
intensief bouwproces heeft het Mozeshuis een ware
metamorfose ondergaan. Voorzieningen zijn uitgebreid
en sterk verbeterd en het resultaat is prachtig geworden.
Het gebouw kan er weer tegen.
De afgelopen tijd is zeer hectisch geweest; het stof, de
herrie en de drukte van de renovatie, naast het werk dat
gewoon door ging.
Daar bovenop kwam een bezuinigingsvoorstel dat
het einde van het Mozeshuis dreigde in te luiden. Na
actie en vele hartverwarmende steunbetuigingen is de
voorgenomen bezuiniging uiteindelijk afgewend.
Het Mozeshuis viert tevens het 40-jarig bestaan. Eind
augustus 1969 werd het pand van de Minderbroeders
Franciscanen officieel geopend en al snel volgden
allerlei publieke activiteiten, o.a. bij de Vredesweek.

Als de Binnenkrant verschijnt is de herinrichting van het Mr. Visserplein gereed voor het autoverkeer.
Nu nog de afwerking voor fietsers en voetgangers.
Hierbij een overzichtsfoto van de werkzaamheden halverwege het karwei.

ELS IPING UIT DE BOCHT
De voorzitter van de deelraad Centrum, Els Iping
van de PvdA, schreef in augustus een onvoorstelbaar
dom stuk over zichzelf in Het Parool. (het staat ook
op haar website). Politici denken altijd dat gewone
Amsterdammers geen geheugen hebben, terwijl de hele
stad natuurlijk weet wat deze mevrouw de afgelopen
acht jaar voor rampen in de binnenstad heeft aangericht.
In haar artikel beschrijft zij Amsterdam als tolerante
wereldstad terwijl ze als voorzitter van de deelraad
Centrum door van alles en nog wat te verbieden juist
haar uiterste best deed hier een eind aan te maken.
Ze heeft zelfs de brutaliteit om de naam Spinoza
te misbruiken als symbool van vrijheid. Zij, die de
afgelopen jaren niets anders deed dan betuttelende
regels opleggen aan bewoners, bezoekers en bedrijven in
de binnenstad.

Dat is toch ook de Centrale Stad? Ze durft de Hermitage
te noemen, een puur privé initiatief waar stadsdeel
Centrum niets mee te maken had. En dan babbelt ze nog
wat over leuke winkels en lekker eten, terwijl iedereen
weet dat die leuke winkels en de horeca juist erg veel
last hadden van de regelzucht van haar stadsdeel. En
wat te denken van haar bespottelijke regels dat je op
een terras niet staand een pilsje mocht drinken en dat er
geen verwarming mocht zijn. Gelukkig heeft Cohen ook
met deze onzin korte metten gemaakt. Over de laatste
kwestie en de succesvolle acties van Ai Amsterdam
zegt Iping maar niets. Het was voor haar de zoveelste
afgang. Over de Jordaan is ze enthousiast, terwijl heel
Amsterdam weet dat Iping het carillon van de oude
Wester het zwijgen op had willen leggen. Dankzij acties
uit de buurt ging dit onzinnige plan niet door. De horeca
in de Jordaan wilde ze kortwieken, de Kermis en het
Jordaanfestival mochten niet meer in de buurt. Onnodige
en idiote maatregelen allemaal.

Ze prijst grote evenementen zoals de Gay Pride, het
Grachtenfestival en de Uitmarkt waar zij niet over
gaat. De veiligheid is toegenomen en de overlast is
afgenomen zegt ze alsof zij daarvoor gezorgd heeft
in plaats van Burgemeester Cohen en de politie.
“Amsterdam-Centrum verdrijft criminelen van de
Wallen en het Damrak”, beweert ze. Schiet nou toch op.

Waar ze niets over zegt zijn haar plannen om een
peperduur nieuw stadsdeelkantoor te (ver)bouwen.
Stuk voor stuk gingen deze ondoordachte plannen
niet door. Ook geen woord over de vele gezonde grote
bomen die zij ten onrechte had willen kappen en over
de weerzinwekkende gigantische gevelreclames overal

Krijgt Amsterdam
eigen vlaggetjesdagen?

de brug te maken, het lukt niet echt en hij loopt verder.
Voor wie hangt de stad Amsterdam toch al die vlaggen
op?

Een toerist loopt op de brug. Hij ziet de vlaggen op de
bruggen, de wimpels waaien al heen en al weer. Er staat
iets op de vlaggen dat eindigt op festival. Hij gaat tussen
de vlaggen staan. Hij probeert een foto van de gracht en

Waarom zoveel vlaggen en waarom op de verkeerde
plekken? De vlaggen ontsieren de bruggen en voegen
niets toe. Langs de weg bij de passagiersterminal hangt
ook al een hele rij. Er is volgens mij geen mens die door
die vlaggen wordt aangezet om naar een festival te gaan.
Elk evenement of festival kan rekenen op een aantal
vlaggen. Er zijn heel wat festivals en evenementen.
Een paar maanden vlaggen op de bruggen. De vlag van
IAmsterdam komt er ook gezellig bijhangen.
Het is mij totaal onduidelijk wat het criterium is om mee
te mogen doen aan het gewapper.
Is het voor de stad een belangrijk evenement? Moet het
roze zijn of rood of moet er de aankondiging van een
fototentoonstelling op staan?
De hele controverse over het ophangen van vlaggen
door hotels of

Tijdens het Open Monumentenweekend van 12 en
13 september worden tussen 12.00 en 16.30 uur
rondleidingen gegeven. En natuurlijk is dan ook de
monumentale Mozes & Aäronkerk geopend en kan er
van het orgelspel genoten worden.
in onze prachtige monumentale binnenstad. Door haar
gebrek aan kennis van onroerend goed moest bijna
de Beurs van Berlage, hét symbool van een trots rood
Amsterdam, op de markt worden verkocht. Gelukkig
redde de Centrale Stad het topmonument. En wat te
denken van al haar botsingen met bewoners, bedrijven,
(culturele) instellingen en de Centrale Stad wegens
haar verregaande eigenwijsheid en onvermogen om de
binnenstad te besturen. Ze heeft dan ook totaal geen
idee van wat stedenbouw is. Het Parool en andere media
hebben de afgelopen acht jaar wekelijks, soms dagelijks,
bericht over al haar blunders.
Het schijnt dat men in de PvdA bezig is Iping aan de
kant te schuiven. Voor de PvdA zelf, de binnenstad en
voor heel Amsterdam is het te hopen dat ze vertrekt.
Ze heeft inmiddels zowel binnen als buiten haar partij
zoveel mensen tegen zich in het harnas gejaagd dat
het de PvdA heel veel stemmen zal gaan kosten bij de
volgende verkiezingen in maart 2010. Ik persoonlijk (lid
van geen enkele politieke partij) heb in de 35 jaar dat
ik als stedenbouwkundige en als actievoerder intensief
betrokken was en ben bij de Amsterdamse stadspolitiek
nooit zó’n slechte wethouder meegemaakt.
Maarten Lubbers
reclamevlaggen bij bedrijven van een paar jaar geleden
lijkt vergeten. Dit is toch ook gewoon reclame? Gelden
de regels nu niet meer? Dat kan dan nog leuk worden de
komende tijd. Misschien een idee voor de Bijenkorf met
de graaidagen. Dan kleuren de bruggen eens geel...
Als klein kind keek ik uit naar vlaggetjesdag in
Scheveningen. Wij mochten meevaren op een
vissersboot en het hele dorp was versierd met vlaggetjes.
De schippers lieten trots hun boten zien.
Aan het einde van de dag gingen we tevreden naar huis.
De vlaggetjes mochten weer in de dozen tot volgend
jaar, ze hadden hun dienst gedaan.
Misschien ontgaat mij iets of ben ik te groot geworden
om blij te worden van vlaggetjes maar hier in
Amsterdam vind ik de ontsierde bruggen iets triestigs
hebben, net alsof jou verjaardagslingers bij de buren
hangen.
Volgend jaar bruggendagen? Ik doe verslag.
Gil Hauenstein
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AMSTELVELD

O Rembrandtplein, wat was je mooi!

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtschouw Utrechtse-, Den Tex en Noorderbuurt
Woensdag 23 september, 11.00 - 13.00 uur
Verzamelen bij de muziektent op het Thorbeckeplein.
Buurtraad Amstelveld
Maandag 28 september, 20.00 - 22.00 uur
Ouderensociëteit De tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Na sloop van sierappeltjes en rhodondendrons werd
Rembrandt stevig vastgesnoerd op een open wagen
afgevoerd naar Delft. Verdere ontgroening bleef hem
bespaard. Twee afvalbakken hielden nog even stand
bij de lege sokkel, maar ook daar maakte een grote
graafmachine snel korte metten mee.
De hekken rondom de omgeploegde akker zijn intussen
wel reuze handig om fietsen aan vast te maken.
Op 21 november gaan de hekken opzij en mogen we
ons vermaken met een Kerstmarkt, Kersttreintje, minireuzenrad en schaatsbaan. Hopelijk worden de eerste
twee weken ook Sinterklaasliedjes gedraaid voor de
jonggelovigen.
Pas in het nieuwe jaar wordt duidelijk of de radicale
operatie in één keer slaagt. Bij Museumplein,
Mercatorplein en Dam wil het maar niet lukken.

Beheergroep Utrechtse, Den Tex en Noorderbuurt
Woensdag 4 november, 19.30 - 21.30 uur
Ouderensociëteit De tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

CASINO/CINEAC

Pathé fietsluw
Er is heel veel over vergaderd: hoe houden we de entree
van bioscoop Pathé voldoende vrij, zodat bij nood het
publiek veilig geëvacueerd kan worden?
Eerst werd een hek geplaatst, opdat vluchtende
bezoekers niet pardoes de drukke Vijzelstraat op zouden
kunnen rennen. Dat hek stond in een mum van tijd vol
driedubbel-dik geparkeerde fietsen. Vervolgens kwamen
grote borden met de waarschuwing dat op grond van
allerlei artikelen fietsen verwijderd zouden worden,
maar de handhavers hadden het veel te druk om het
Centraal Station een beetje bereikbaar te houden.
De gratis fietsenstalling vlak om de hoek in de
Reguliersdwarsstraat kreeg steviger promotie. Ook dat
werd nauwelijks opgemerkt. Dan maar dat hele hek weg.
Toen bleken veel fietsen een standaard te bezitten en
verscheen spontaan een brede metalen haag op wieltjes
voor de ingang. Pathé laat nu een portier parkeerlustigen
op andere gedachten brengen. Dat scheelt al enorm.
Zelfs het lange stalen hek even verderop bij McDonald
en Change (Yes we can!) is af en toe geheel fietsenvrij.

De Cineac aan de Reguliersbree is
al aan haar zesde leven toe.
Na herstart als Knakenbioscoop,
Planet Hollywood en diverse clubs
met exploitatie-, sluitings- en/of
geluidsproblemen wil men nu
met een partijtje gokkasten dit
bijzondere gebouw rendabel maken.
Op het grote uithangbord hoeven
maar een paar letters verwisseld te
worden.
Het aantal gokkasten in de buurt
zal echter niet toenemen. Het is een
kwestie van creatief verschuiven.

Schoon, Heel en Ruimtelijk (lees: Leeg)

Was het devies van Guusje ter Horst. We hebben nu wel
grote plastic blokken met de slogan IAmsterdam, maar
verwaarlozen het gewone onderhoud.

Amstelveld: back in town

Ooit was het Amstelveld een druk bezochte markt,
zoals het Waterlooplein. Er werd van alles verkocht
en om het hardst geschreeuwd bij wie je de beste
spullen moest kopen. Het was eeuwenlang zeker
geen stil plein. Alleen Kokadorus met zijn bretels,
“om je schoonmoeder aan op te hangen”, herinnert
ons nog aan die wilde jaren. Tot voor kort zag het er
‘iets’ anders uit. Naast de kerk was het doodstil. Op
af en toe een bruiloft na. Het restaurant was alleen
voor driedelig grijs toegankelijk en gasten kwamen
per limousine. Bepaald geen kinderplek, ondanks de
zandbak ernaast. De terrasstoelen bleven, zelfs als de
mussen dood van het dak vielen, vaak stijf opgestapeld.
Het schijnt dat je er voor een avondje verpozen veel
mocht betalen, dus zal het eten ook wel goed geweest
zijn. De buurt kwam er echter nauwelijks. En dat kan
toch niets met geld te maken hebben. Met de komst
van Nel is het Amstelveld aan een tweede jeugd
begonnen. Dankzij de nieuwe bestrating zelfs als uit
de dood herrezen. Op zondag is het net een showroom
voor de Bugaboo, de baylimousine. Tijdens borreltijd
stikt het van de scooters. En de vele feestjes maken
dat je er toch nog struikelt, maar nu over de fietsen.
Een tafeltje bemachtigen is inmiddels een ware sport.
Inderdaad, zeer jong tot zeer oud heeft het Amstelveld
hervonden. Bij Nel. Dat zal vast wel voor wat meer
lawaai zorgen, maar ook voor meer gezelligheid.
Elke dag is immers een buurtborrel. Koninginnedag
is vanaf nu ‘eighties’, met ’s morgens gratis (O)ranja.
Onder de parasols is het lekker roken. En in de winter
komen er muziek- en filmavondjes. Zelfs het naambord
wordt buurtvriendelijker, als de gemeente een beetje
meewerkt. Het Amstelveld wordt, nee ís, weer het
mooiste, drukste en leukste plein van Amsterdam.
Dennis Dwinger
Namens Nel

Straatartiesten Festival
Voor de tweede keer werd op het Amstelveld door het
wijkcentrum aan straatartiesten een podium geboden.
Tevens was het de heropening van het pleintje.
De stratenmakers waren maar net op tijd klaar.
Helaas speelden ook hevige wind en zware regen mee.
Een paar toeschouwers mochten in een hoekje van het
overdekte podium schuilen; heel intiem. Sommigen
vonden een plekje onder de luifel van Café Marcella.
Vele buurtgenoten hielden met plu gewapend stand.
Er zaten dan ook heel wat muzikale juweeltjes tussen.
Pas aan het einde werd het even droog en kreeg een te
gekke klarinettist de hele meute aan het swingen.
PS

HERFST 2009
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Hulpbruggen & brugvernieuwing
Vaarwel zomers gespatter

Dit was de laatste zomer dat we op de Hogesluisbrug
konden genieten van de frisse watersproeiers.
Fietsers, benen omhoog, maar let op de tramrails, want
anders floep je hoepla onderuit!
Zolang de hitte golft wil de oude brug al jaren niet
meer goed sluiten. Aanvankelijk was het een van de
heerlijkste vakantiebaantjes om daar met overmaatse
tuinslangen verkoeling te mogen brengen. Uiteraard
ontzagen de spuitgasten fietsers en voetgangers, maar
helaas sloeg ook hier de automatisering toe.

Hulpbrug Herengracht

Wat een rust in de Utrechtsestraat. Een heel jaar lang
geen gedender van nachtbussen en trams. Ook de
rondvaart zal een paar maanden om moeten varen om
vanaf de Herengracht de Zeven Bruggen te laten zien.
Enkel voetgangers en fietsers kunnen van de tijdelijke
brug gebruik maken. En een woud aan gas- en vele
andere leidingen. In maart 2010 komt de brug over de
Keizersgracht aan de beurt. Daarover later.
De nieuw hulpbrug wordt half september in gebruik
genomen. Tot eind 2011 kunnen auto’s nog enkel van
west naar oost. Om via de hulpbrug naar de oostzijde
van de Amstel te komen, moet eerst een keerlus
genomen worden op het Prof. Tulpplein.
Nu kan pas het echte karwij beginnen. De totale
demontage, steen voor steen, van de oude monumentale
brug, zonder de scheepvaart te hinderen. Daar zit ook
onderwater-werk bij. Zou dat echt in ruim twee jaar
lukken om de oude Hogesluis weer in oude glorie terug
te plaatsen op een gloednieuw fundament?

Hoek Herengracht/Thorbeckeplein, een pand uit 1666,
staat stevig ingepakt. Met herstel van fundering, muren en
vloeren is eindelijk een begin gemaakt.
Naast een
monumentje in de
MJ Kosterstraat
gaapt een diep gat
gevuld met drabbig
grondwater.
De bouwplannen
voor dat gat zijn
vanzelfsprekend
dieper, groter en
zwaarder, dan wat
er vroeger stond.
De plannenmaker
probeert de buren
mee te laten betalen
aan de fundering
voor zijn project.

Brugvleugels Blauwbrug opgelapt

Drie jaar geleden blies een storm de grote iep omver
bij Amstel Diamonds. Behalve een bankje werd ook
een flink deel van de stenen brugvleugel geplet. Het
is inmiddels allemaal keurig hersteld: Een nieuwe
jonge boom, vers bankje en een schitterend gehouwen
natuurstenen balustrade. Echt ouderwets vakwerk.
Uit enthousiasme over dit resultaat kregen de
steenhouwers de opdracht om ook de drie andere
brugvleugels onder handen te nemen en, waar nodig,
verweerde stenen te vervangen. Aan het kleurverschil is
goed te zien welke stenen zijn behouden. Petje af.

Feest

Wij vieren altijd feest, want anders waren we hier niet komen wonen, toch? Wat
zijn we een bofkonten; je stapt je deur uit en pats zit je midden in een evenement,
tenminste als de deur niet geblokkeerd is door hekken, fietsen, plaskruis of kramen.

Een wonderlijk gezicht in de Kerkstraat. Dwars door een
voordeur steekt al jaren een plastic regenpijp naar buiten.
Wanneer gaat een serieuze aannemer hier aan de slag?

Al die arme bezoekers uit saaie buitenwijken kijken hun ogen uit in ons pretpark.
Met Koninginnedag is het Frederiksplein een grote fietsenstalling. In de weekenden
staat het Thorbeckeplein vol scooters. En af en toe krijg je de echte koningin te zien.
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TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

Café
Waterlooplein ‘77

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

BlankenbergStichting

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
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

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

Trek in een ijsje, maar is Monte Pelmo (Jordaan) of Tofani (Nieuwmarkt) te ver?
Probeer het dan eens bij Van Soest in de Utrechtsestraat.

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

www.wswonen.nl
Woonspreekuur

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)

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

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

www.blankenberg.nl
Kleine Woningaanpassingen
en Klussen
Voor 55+ ers en mensen met een
handicap

Voor een afspraak met
één van onze advocaten
belt u: 020-6383483.

- o.a. verhoogd toilet / douchestoel /
handgrepen (gratis)
- klussen (€ 2,- + materiaalkosten)
- advies is altijd gratis

Gratis eerste advies op ons

Aangesloten bij:
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

Inloopspreekuur
Dag

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

inloop-spreekuur:
maandag 16.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Foeliestraat 14-III

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

Nwe Uilenburgerstraat 116, tel 020-620 09 85

www.blankenberg.nl
Tel: 557 33 38

HERFST 2009
55+ Sociëteit de Tweede Uitleg
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Films
En vooral
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
Op vrijdag 4 september gaat de TWEEDE UITLEG
feestelijk het nieuwe seizoen 2009-2010 in.
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
of KOM LANGS
Wij zoeken ook inspirerende begeleid(st)ers
voor onze Creativiteitsclub
en voor nog op te zetten clubs
Ons enthousiaste team van gastvrouwen
en gastheren zoekt uitbreiding
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Lezingen

Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie

Extra filmarrangement met Lunch!

9 september Frits Groeneveld, doopsgezind predikant in
Amsterdam over de wereldwijde verspreiding van de hechte, vaak
nog Platduits sprekende, gemeenschap van MENNONIETEN .
23 september Buurtgenote Lieke Blom, musicologe, over JOSEPH
HAYDN.
14 oktober Buurtgenote Ellen de Vries, journalist/publicist,
over de Amsterdamse portretschilderes van Surinamers: NOLA
HATTERMAN (1899 - 1984), die in de jungle ging werken en
wonen.
28 oktober Maarten Foppes, klinisch fysicus-audioloog,
bespreekt de problemen met het gehoor bij het ouder worden en de
mogelijkheden met hoortoestellen het gehoor te verbeteren.
11 november Buurtgenoot Auke Bijlsma, bioloog en exgemeenteraadslid, vervolgt zijn lezing van over de politieke
consequenties van de verhoging van het zeeniveau als gevolg van
klimaatveranderingen.
25 november Buurtgenote Francine Stoffels, vertaalster Engels
en Portugees, geeft een presentatie over AZULEJOS, het stralende
erfgoed van Portugal. Vijf eeuwen tegelkunst passeren de revue.

Zondag 29 november: De bijna 4 uur durende avonturenfilm,
spelend in het Amerika van 1863. Met regisseur Kevin Costner als
luitenant John Dunbar, die vriendschap sluit met een wolf .
Wordt onderbroken door een lunch
(film 1e deel 11-13 uur) (lunch 13-14 uur) (film 2e deel 14-16 uur)

Films

Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie
16 september. Romantische komedie met Meryl Streep als moeder
van de toekomstige bruid, die op zoek gaat naar haar biologische
vader.
7 oktober. Dramatisch verhaal, spelend in 1943 (2008). Naar de
bestseller van John Boyne over de vriendschap tussen Bruno, zoontje
van een nazi-officier en het joodse jongetje Shmuel, gevangen in het
concentratiekamp.
21 oktober. Gouwe ouwe western, geregisseerd door Sergio
Leone met muziek van Ennio Morricone. Eerste western waarin
een hoofdrol was weggelegd voor een vrouw. Met Henri Fonda en
Claudia Cardinale.
4 november. Drama uit naoorlogs Duitsland. Tien jaar nadat hij
als jongen van vijftien een relatie had met de veel oudere Hanna, ziet
hij haar terug als hij een rechtszitting bijwoont waar zij terechtstaat
voor oorlogsmisdaden.
18 november. Romantisch drama, gebaseerd op een waargebeurde
geschiedenis. Over Harvey Milk, de eerste verkozen politicus in
Californië die er openlijk voor uitkwam dat hij homoseksueel was.
Liep niet goed af.

Deelname: € 6,00 (uiterlijk 3 dagen van tevoren opgeven)

Exposities

De toegang bij de openingen is vrij. Bezichtiging van de exposities
op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur en op afspraak
11 september t/m 20 oktober
Zo vers als de voetstap in het gras
Olieverfschilderijen van Fenneke de Kramer,
Opening vrijdag 11 september om 16.00 uur
23 oktober t/m 24 november
Niet omzien in wrok
Foto’s en sculptures van Bonne ten Kate,
Opening vrijdag 23 oktober om 16.00 uur
27 november t/m12 januari
Positiebespiegelingen
Olieverfschilderijen van Jan Willem van Hamel,
Opening vrijdag 27 november om 16.00 uur

Concerten

Toegang concerten € 2,00 inclusief thee en koffie
Zondag 27 september 15.00 uur
Haydn concert door Joke Muller (piano), Roseline Piveteau (viool)
en Bozena Kopczynska (cello)
Drie pianotrio’s en een sonate voor viool en cello
Zondag 25 oktober 15.00 uur
Recital door Pieter Tanis (piano) en Marlene Bons (alt-mezzo)
Vrijdag 13 november 16.00 uur
Werken van J.S. Bach, Z. Kodaly en M. Ravel door Jacob Kullberg
(cello) en Chouchane Siranossian (viool)

Over gezondheid. Interesse in natuurlijke gezondheid?
Als nieuwe bewoner van onze prachtige binnenstad
valt het mij op dat er veel bedrijvigheid en
creativiteit heerst. Nieuwe bedrijfjes en praktijken
worden opgezet en oude komen tot bloei. Zo ook,
mijn praktijk.
Interesse en passie voor natuurlijke geneeswijze is op
mijn 19e ontstaan. 17 jaar later (en stukken wijzer)
ontdek ik hoe het is om een praktijk op te bouwen in
het centrum en hoe groot de kracht is om te kunnen
werken vanuit verschillende disciplines.
De rol van de gezondheidszorg in een stad als Amsterdam
Mensen willen graag fysiek én mentaal gezond zijn. In een
stad als de onze, met al zijn prikkels en uitdagingen, geen
overbodige luxe. Er ontstaat behoefte aan therapeuten die zich
kunnen richten op meerdere therapieën. Een soort gidsfunctie
in (natuurlijke) gezondheid. Mijns inziens kan dit alleen door
goed af te stemmen op de patiënt en zijn of haar leefwijze.
Voor Amsterdammers is het aanbod aan therapie zo groot
dat het lastig is om een passende, prettige behandelvorm
te vinden. Daarvoor moet je op de hoogte te zijn van de
mogelijkheden binnen de reguliere én complementaire zorg.
De huisarts, als vanouds nog steeds het eerste aanspreekpunt,
kan de weg naar de verschillende therapeuten en disciplines
aanwijzen. Deze doet dit door te kijken naar wat voor therapie
het beste bij de patiënt past, en waar hij of zij het meeste baat
bij heeft.
Wie behandel ik als therapeut en vanuit welke zienswijze?
In mijn praktijk behandel ik volwassenen en kinderen
met fysieke en/of klachten van psycho-emotionele aard.
Mijn visie op gezondheid als afgestudeerd pedagoog,
natuurgeneeskundig therapeut en homeopaat is holistisch en
multifactorieel. Klachten staan dus niet altijd op zichzelf.
Doel van behandeling is het optimaliseren van de gezondheid
op natuurlijke wijze.

Met wat voor soort klachten komen mensen?
Mensen komen met veel verschillende soorten klachten,
bijvoorbeeld met hoofdpijn of hormonale migraine. Therapie
inzet; fytotherapie, voedingsadvies, lichaamsgericht werk
(massage), homeopathie en gespreksvoering (ziekte-inzicht).
Bij mensen met eczeem of chronische verkoudheid richt de
behandeling zich op fytotherapie, voeding en/of homeopathie.
Voor mensen met een vastzittende nek en/of schouders is een
logische keus de inzet van lichaamsgericht werk (massage) in
combinatie met homeopathie. Overige klachten waar mensen
mee komen zijn PMS, slecht slapen (vaak een eerste indicatie
dat er iets mis is), bedplassen (bij kinderen),concentratieprobl
ematiek, astma of vermoeidheid.
Je kunt ook denken aan het gevoel dat je iets wilt veranderen,
maar niet zo goed weet hoe je dit aan kunt pakken. Ook
zie ik mensen met klachten door spanning (verhuizing,
veranderende levensfase, scheiding) of die aan het herstellen
zijn na een burn- out. Soms krijg ik vragen zoals “ik wil graag
gezonder leven”, maar hoe pak ik dit nu aan?
Kinderen in mijn praktijk
Kinderen zijn vaak goed met natuurlijke geneesmiddelen en
homeopathie te behandelen. Voor veel ouders is het bovendien
belangrijk dat hun kind niet belast wordt met (soms) onnodige
medicijnen. Kinderen hebben soms een duwtje nodig in de
juiste richting middels het stimuleren van hun zelfgenezend
vermogen (zij laten al snel klachten zien als ze niet lekker
in hun vel zitten). De fysieke klacht hangt vaak samen met
het mentaal-emotionele beeld en de fysieke uiting daarvan in
gedrag.
Bij behandeling van kinderen ligt het accent op de
fytotherapie, homeopathie en gesprekvoering en indien nodig,
pedagogische ondersteuning.

Kennismakingsgesprek
Tijdens een intake gesprek van 1,5 uur komt de
ziektegeschiedenis aan bod en tracht ik een completer beeld te
krijgen van hoe de patiënt handelt, denkt en beweegt. Samen
gaan we dan op zoek naar de oorzaak van het probleem en
kijken we naar mogelijke oplossing(en).
Vergoeding
De kosten voor behandeling worden vergoed door uw
aanvullende ziektekostenverzekeraar. Een verwijzing door uw
huisarts is niet nodig, wel wenselijk.
Rachel Fontaine
www.natuurlijkegeneeskunde.nl
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Persconferentie rapport commissie Veerman (4 juni 2009)
De cameraploeg van de NOS en Gerrie Eikhof
waren ruim voor aanvang van de persconferentie
aanwezig. De apparatuur werd getest om straks
op het nieuws een direct verslag te geven van de
presentatie van het zo smartelijk verwachte rapport
van de commissie Veerman.
Toen kwam de commissie binnen. Heel ‘cool’
betraden ze het perszaaltje en namen plaats achter
de microfoons. Nu zouden we het horen. Het advies
van de onafhankelijk commissie Veerman over de
toekomst van de Noord/Zuidlijn
Stevig advies
- De commissie heeft gekeken naar de kosten en
baten en concludeert dat doorgaan met de aanleg
verantwoord is;
- De commissie heeft de risico’s tegen het licht
gehouden en geconcludeerd dat het technisch zonder
grote risico’s kan;
- De optie stoppen of alleen de Noordlijn aanleggen
is financieel beduidend minder gunstig en
- Biedt geen oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk
waar de regio voor staat.

Hoek Lijnbaansgracht/Weteringstraat

Buurtschouw Leidse- en Weteringbuurt
Woensdag 16 september, 11.00 - 13.00 uur
Verzamelen bij de fontein op het Leidseplein
Beheergroep Leidse- en Weteringbuurt
Woensdag 28 oktober, 19.30 - 21.30 uur
Gereformeerde Kerk, Kerkstraat 107

Aanvullende maatregelen
Een goede voltooing van de Noord/Zuidlijn is
mogelijk als er aanvullende maatregelen worden
genomen.
- Verken de mogelijkheid om de tunnel te boren
vanuit twee richtingen naar het station Vijzelgracht.
De meerkosten kunnen worden afgezet tegen de
mogelijk tijdwinst;
- De gemeente moet openhartiger en realistische
communiceren met de Amsterdamse bevolking;
- De gemeente moet ruimhartiger omgaan
met vergoeden van overlast en schades voor
omwonenden en ondernemers;
- De commissie adviseert om een
projectcommissariaat van externe deskundigen en de
directeuren van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en
Vervoer en de Dienst Milieu en Bouwtoezicht in te
stellen;
- De commissie vindt dat een ‘Vliegende Brigade’
nodig is om direct ter plaatse te zijn bij calamiteiten;

omdat we weten
dat het nooit meer zo zal zijn
en altijd zo zal blijven.
( Italia )
Erica Lastdrager

Antwoorden
De aanwezigen werden nauwelijks tevreden gesteld,
laat staan gerustgesteld door de antwoorden van de
commissieleden. Maar gelukkig was er een televisieploeg die alles had vastgelegd. Helaas is van deze
persconferentie nauwelijks iets uitgezonden: een
kort beeld van de commissie Veerman en het advies
‘doorgaan’. Geen beelden op AT5, niets op internet.
Met dit rapport moeten we het doen. De VVAB
(Vereniging Vrienden van de Amsterdamse
Binnenstad) heeft zich in haar ledenvergadering niet
voor of tegen de verdere afbouw uitgesproken, maar
beperkt tot de vraag wat de risico’s zijn voor de 600
monumenten langs de lijn en of er voldoende gedaan
wordt om deze risico’s te beperken. Voor velen blijft
de bange vraag of we de risico’s aankunnen.
UW

Met de sloop van de muur tussen Reguliers en de Weteringpoort in 1804 begon
de officiële ontmanteling van Amsterdam.
Vele poorten werden afgebroken: De Weteringpoort 1841, de Raampoort 1844,
de Zaagmolenpoort 1856, de Weesperpoort 1857, de Utrechtsepoort 1859 en de
Leidsepoort 1862.
Deze zes poorten werden alle vervangen door barrières of hekken met
wachthuizen ten behoeve van de heffing van de stedelijke accijnzen, die tot 1
mei 1866 geheven werden. Daarna dienden de commiezenhuizen nog wel als
politiepost. Als een na laatste verdween die van de Leidse barrière in 1881.

dat onuitsprekelijke
onvervulde afscheid

onomkeerbaar weerbaar
maar bescheiden geworden
door de tijd
houden we de wacht
bij dit verlangen

Vragen
Nadat Veerman deze punten duidelijk en helder had
voorgedragen, bleven er nog vele vragen over. De
exploitatiekosten zouden die niet enorm zijn. Er
is 24 uurs camerabewaking nodig op alle stations
(Exploitatiekosten volgens het rapport 37 miljoen
per jaar). Waarom was er nooit een goede kosten
baten analyse vooraf gemaakt door de gemeente?
De risico analyse? Hoeveel passagiers gaat de metro
vervoeren? Worden de passagiers niet weggetrokken
van de andere tramlijnen? (Het bestaande
vervoersnet wordt minder. Er gaan minder trams
lopen in de Noord/Zuidrichting: de lijnen 4, 5, 16,
24, 25 .Voor veel passagiers liggen de metro stations
te ver weg.)
Zijn er geen technische problemen te verwachten bij
de ondergronds doorlopende Amstel bij het Rokin
richting Damrak? Of een calamiteit zoals die net
in de Keulse binnenstad heeft plaats gevonden?
Hoe zit het met veiligheid van de passagiers? De
vluchtwegen?

Van tolhuis tot pompstation

Omdat we weten
dat het nooit meer zo zal zijn
en altijd zo zal blijven

kijk ik naar je
zoals je ooit
naar mij zult kijken
en zal ik
naar je blijven kijken
zoals je nu naar mij kijkt
op deze foto

- De commissie verwacht dat de aanleg nog 8
jaar zal duren en in het totaal 3,1 miljard euro gaat
kosten, inclusief alle geraamde risico’s.

Alleen van de Weteringbarrière rest nog een wachthuisje uit 1842
in het Eerste Weteringplantsoen.

Inmiddels bevindt zich in en onder dit commiezenhuisje een enorm
rioolgemaal. Op 2 december 1987 werd hier de pompinstallatie in gebruik
gesteld door wethouder mr. R.P. ten Have.
Geacht Wijkcentrum
In de website Politie Lijnbaansgracht lees ik: “In de buurt wonen nauwelijks mensen.”
Nu breekt mij werkelijk de klomp! Mooie smoes om nou maar de rotzooi zijn gang te
laten gaan. Kunt u hieraan iets doen.
Bedankt vast.
Martijn Vergouw
(oud secr. Leidse in Last)

HERFST 2009
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Inspraak drie voorstellen verplaatsing taxistandplaats Leidseplein (Melkweg 24 augustus)
Nota van Uitgangspunten
‘Het Leidseplein moet een overzichtelijk en sfeervol
plein worden met een grootstedelijke allure die bij
de stad past: een bruisende ontmoetingsplek met
uiteenlopende functies’
In de conceptnota is een van de uitgangspunten dat
er ruimte komt voor de voetgangers. De bestaande
instellingen aan de rand van het plein, zoals de
Stadsschouwburg, City. De Balie en het theater van Van
der Ende veroorzaken een veel grotere toestroom van
bezoekers dan voorheen.
De fietsroute blijft, maar de autoweg verdwijnt.
Op de plaats van de taxistandplaats komt een fietskelder
voor 2700 fietsen.
De halteplaats van de tram richting Noord-Zuid wordt
verplaatst voor het Americain en de halteplaats OostWest naar de Weteringschans.
Inspraak verplaatsen taxistandplaats
De opkomst voor de inspraakavond was zeer groot,
ondanks het feit dat de uitnodiging pas op de dag zelf,
24 augustus in het Stadsdeelnieuws stond. Er volgde
een inleiding, waarin gesteld werd dat alleen over
het verplaatsen van de taxistandplaats gesproken zou
worden en niet over de overlast van de taxi’s en de
gebruikers, die de bewoners wakker houden tot in de
vroege ochtend.
Ron Schreuders, ambtenaar van het stadsdeel
centrum toonde de 3 mogelijkheden waar de nieuwe
taxistandplaats van 14 taxi standplaatsen mogelijk is.
1. In het Leidsebosje West.
2. In het Leidsebosje Oost.
3. Aan de Stadhouderskade tegenover het Parkhotel.
Alle voorgestelde plaatsen liggen buiten het stadsdeel
centrum, maar wel aan het hoofdnet auto. Er is overleg
tussen de aangrenzende stadsdelen en de centrale stad.
De politie is voor deze inspraak avond niet uitgenodigd.
Ook is er geen vertegenwoordiger van stadsdeel west
aanwezig. Verbazing alom.
Bezwaren
Locatie 2 Leidsebosje Oost kost groen. De prachtige
plataan krijgt asfalt over de wortels, de riolering ligt
daar met kans op beschadiging. Bovendien moeten de
tramrails verplaatst worden.
Lokatie 3 Stadhouderskade kost het meeste groen: 14
platanen moeten gekapt.
Voor alle locaties moeten draaibewegingen gemaakt
worden door de taxi’s bij wegrijden in de tegengestelde
richting. Direct wordt door bewoners de enorme

hoeveelheid extra fijnstof genoemd die ontstaat als de
taxi’s draai bewegingen gaan maken op de Overtoom
of bij de Vondelstraat of Stadhouderskade. Wat fijnstof
staat dit stuk Amsterdam aan de top in Europa.
Discussie
Er volgt een levendige discussie tussen de omwonenden
over de voordelen en nadelen van de 3 locaties:
verplaatsing van de taxistandplaats geeft overlast waar
vroeger minder overlast was. Een bewoner stelt voor
om ruimer te denken. Waarom niet de vele bezoekers
per shuttle busje naar de Appeltjes markt vervoeren en
daar in de wachtende taxi’s. Enige bewoners twijfelen:
Zouden de in kennelijke staat verkerende bezoekers van
het plein het busje kunnen vinden of de afstand naar
de Appeltjesmarkt kunnen halen? Wethouder Gerson
betwijfelt het.
Wethouder Gerson vindt dat er met de grote instellingen
en de horeca overlegd kan worden om de aan en afvoer
van de bezoekers goed te regelen.
Voor de overlastbezorgende bezoekers is een
cultuurverandering nodig en dat is in 10 jaar niet gelukt!
Een bewoner vindt dat de 4e optie niet genoemd is:
namelijk de taxistandplaats laten waar deze nu is. De
oplossingen die nu worden besproken verplaatsen de
overlast van de taxistandplaats alleen maar.
Gelukkig was er een heldere geest, hoogleraar logistiek,
die stelde dat zonder een bufferruimte voor de resterende

186 taxi’s als er 14 op de standplaats zijn, blijft de
overlast van verstopte wegen, draaiende motoren
onveranderd. Voor de bufferruimte is de busgarage
onder het Museumplein zeer geschikt. Daar staat slecht
een enkele bus in.
Welke oplossing ook gekozen wordt 1,2,3, of 4 zonder
een goede buffer blijft het probleem van de overlast
bestaan. De afstand van de Museumgarage naar de
standplaats is goed te doen. De Appeltjesmarkt is als
buffer direct uitvoerbaar.
Brainstorming
Alle opmerkingen van de insprekers zijn genoteerd en
zijn direct leesbaar op een scherm, maar ik noem er
alvast een paar: trams ’s nachts laten rijden op bepaalde
trajecten, elektrische taxi’s krijgen voorrang op de
standplaatsen, de draailus van de taxi’s op de Leidse
brug maken, er gaat 7 meter groen verloren bij optie 2
Leidsebosje Oost.
Een bewoner vraagt nadrukkelijk naar het vervolgtraject.
‘We hebben hier vanavond een soort brainstorming
gehouden, maar willen nu nog de mogelijkheid krijgen
om op het uiteindelijke voorstel door het bestuur te
kunnen reageren. Er is eind-inspraak nodig’
Wethouder Koldenhof antwoordt dat de reacties van de
bewoners/belanghebbenden verwerkt worden en dat de
nota na het kerstreces te verwachten is. ‘Als het totaal
iets anders is komen we hier terug’.
UW

Buurtbijeenkomst Overlast en Veiligheid in de Leidsebuurt (De Balie 3 september)
Wijkcentrum d’Oude Stadt, in samenwerking
met bewonerscomité Leidse in Last, organiseerde
op donderdag 3 september een buurtbijeenkomst
over Overlast en Veiligheid met medewerking van
Stadsdeel Centrum.
Stadsdeelvoorzitter Els Iping en Undine Stevens,
projectleider Uitgaansgeweld, waren aanwezig om
over de problemen in de buurt te horen en vragen te
beantwoorden.
Na een kort filmpje dat de overlast in de Leidsebuurt
illustreerde, vertelde Els Iping “dat het stadsdeel
ernaar streeft de combinatie wonen/werken/horeca in
Amsterdam zoveel mogelijk te behouden”.
In het geval van de Leidsebuurt betekende dit volgens
haar “dat wordt getracht het horecagebied zo leefbaar
mogelijk te houden”.
Er werd door de aanwezigen - zo’n 50 mensen
- geklaagd over overlast door lawaai van dronken
bezoekers en over het lukraak op de stoep parkeren
van fietsen en met name scooters. Ook pub crawls,
georganiseerde kroegentochten, blijken veel ergernis te

Bewoners vroegen het stadsdeel wat ze konden doen
om te helpen de Leidsebuurt leefbaarder en veiliger te
maken. Zoveel mogelijk de overlast melden was volgens
Els Iping belangrijk. In de loop van de avond passeerden
allerlei suggesties de revue, veelal afkomstig van de
bewoners zelf. Het kwam erop neer dat de Leidsebuurt
duidelijker (ook) als woongebied zou moeten worden
gezien door iedereen die ermee te maken heeft.
Els Iping vertelt

wekken. Duidelijk werd dat bewoners heus wel tegen
een stootje kunnen - ze weten waar ze wonen - maar het
niveau van de overlast in de Leidsebuurt is de laatste
paar jaar volgens velen echt onacceptabel.
Het stadsdeel experimenteert met openings- en
sluitingstijden in de horeca en herevalueert verleende
vergunningen, maar het wordt vooral allemaal méér.
De bewoners op de bijeenkomst waren dan ook
van mening dat er teveel wordt toegegeven aan de
wensen van de horeca. Ook twijfelde men aan de
handhavingscapaciteiten van het stadsdeel.

Het bleek een constructieve bijeenkomst, de dialoog
tussen overheid en bewoners in de Leidsebuurt heeft
nieuwe impuls gekregen. Leidse in Last wil blijvend
in gesprek zijn met het stadsdeel, de politie, de horeca,
enz. Ik roep bewoners van de Leidsebuurt op om mee te
denken met Leidse in Last zodat het stadsdeel rekening
kan en moet houden met de bewoners van één van de
bekendste buurten van Amsterdam.
Kid de Winter
Leidse in Last
kid@raamplein.nl
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Buurt 6
Tussen: Leidsegracht,
Prinsengracht,
Westermarkt,
Raadhuisstraat,
Paleisstraat, Dam,
Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en
Herengracht
Beheergroep Westelijke Grachtengordel
Dinsdag 15 september om 19.30 uur
Dominicuskerk, ingang Spuistraat 12

Beheergroep Stadshart Noord/Zuid
Maandag 19 oktober om 19.00 uur
Dominicuskerk, ingang Spuistraat 12

Vleermuizen en herstel
monumenten

Achter daklijsten, in muurspleten, onder dakpannen
en windveren bevinden zich vaak ruimtes, die in de
zomer door vleermuizen worden gebruikt.
In de schemering kun je de vleermuizen op insecten
zien jagen. Het gaat snel en geruisloos. Vleermuizen
kunnen goed zien en horen. Ze maken gebruik van
echolocatie: ze zenden hoge geluiden uit, onhoorbaar
voor de mens, en lokaliseren zo hun prooi.
Per nacht verorberen ze gemiddeld 300 insecten.
Vleermuizen zijn nuttig in de stad en daar buiten
voor de landbouw.In de binnenstad komt de
laatvlieger en de gewone dwergvleermuis het meest
voor. Alle vleermuissoorten zijn beschermd.
De winterslaap wordt niet altijd in het zomerverblijf
gehouden.
Ontmoeting bij werkzaamheden
Bij restauratie komen we de vleermuizen tegen. Ze
slapen of poetsen zich.
Vleermuizen zijn kwetsbaar. Het grootste gevaar vormt
de houtworm- en zwambestrijding en bouwkundig
herstel.
De meeste bestrijdingsmiddelen zijn relatief weinig
giftig voor de vleermuizen. Bestrijdingsmiddelen
opgelost in water of waterverdunbare microemulsies zijn het minst schadelijk. Houtworm- en
zwambestrijding kan het best plaatsvinden tussen
oktober en januari.
Bij een ingrijpend bouwkundig herstel of vernieuwen
van de dakbedekking is het zaak om van te voren
vast te stellen langs welke wegen de vleermuizen
hun verblijf bereiken. Soms is het mogelijk om de
in- en uitvliegroutes open te houden door in het
metselwerk of dakbeschot een opening te laten. Bij
daken is het mogelijk om speciale dakpannen als
invliegroute te plaatsen de ‘monnikskappen’. Beste
tijd van werkzaamheden is oktober tot maart. Zijn er
toch nog vleermuizen aanwezig, dan de hulp inroepen
van een vleermuisdeskundige om ze te
verplaatsen.
Vleermuis in huis
Het kan gebeuren dat in de zomer
onverwacht een vleermuis in de
gordijnen hangt. Je schrikt er toch van.
Wat nu te doen? Het beste is om het
raam een nacht open te laten, dan is hij
de volgende dag vertrokken. Uitvoerige
actuele informatie over de vleermuis is
te vinden op www.vleermuis.net.
Zie ook het Handboek Duurzame
Monumentenzorg, uitgave VROM

aan wethouder Els Iping, stadsdeel Amsterdam centrum
betreft: zienswijze inzake uw 50% steigerdoekreclame-voorstel

Amsterdam, 13 augustus 2009

Geachte wethouder.
Een ieder kan tot tien tellen: Men neme aldus een steigerdoek
van 10x10 meter. Volgens uw huidige richtlijnen is daarvan
een witte omlijsting van ongeveer 1 meter rondom verplicht.
Houden we over een doek van 8x8 meter met reclame.
Een doek van 10x10 dat wordt teruggebracht naar 50%
reclame-oppervlak wordt een reclamedoek van ruim 7x7m.
(niet5x5).
Ergo, 8x8m. reclame wordt nu 7x7m. Big deal, Visueel
nauwelijks een verschil, maar het verkoopt wel lekker
zo’n “versobering naar 50%”- voorstel. Wij zeggen:
volksverlakkerij.
U blijft al jaren trekken aan een dood paard: uw
megasteigerdoekproject blijkt
a. keer op keer “fraudegevoelig” (zoals de PvdAwoordvoerder dat keurig verwoordde),
b. het levert “peanuts” op (GL), of mogen we zeggen
“zilverlingen”?( PvdA-fractielid)
c. en bij de Unesco spreken ICOMOS-leden intussen van
“een schokkende situatie, die niet geaccepteerd zal worden”,
maar u weet blijkbaar beter dan ICOMOS zelf dat “de
Unesco daar niet over gaat”.
Overigens, dat een eigenaar in een paar duizend euro aan
reclameopobrengsten een aanleiding zou zien om zijn
historische, maar vervallen pandje te gaan opknappen,
gelooft u zelf echt wat u beweert? Om nog maar te zwijgen
van al die pachters die te lijden hebben onder uw mislukte
reclameproject.
Uw fake versoberingsvoorstel zal burgers, media en Unesco
dunkt ons geen zand in de ogen strooien.
met vriendelijke groet
Rudolf Rijpma

c.c. deelraad, media, Unesco

Noodzakelijk funderingsherstel bij monumenten
Elke week worden in het Stadsdeelnieuws de
aanvragen voor bouwvergunning gepubliceerd. Per 1
september liggen de bouwplannen vanaf vrijdag ter
inzage op het Voorlichtingsloket Stadsdeel Centrum,
Amstel 1, geopend op werkdagen van 8.30 – 16.00
uur. Behalve de bouwvergunning moet ook de
monumentenvergunning aangevraagd worden.
Dit geldt zowel voor rijks- als gemeente
monumenten. Het is een wettelijke verplichting. Toch
komt het voor dat beide vergunningen niet worden
gepubliceerd.
Monumentenwet
De monumentenwet beoogt de monumenten in hun
huidige staat te bewaren. Het is dan ook verboden om
zonder vergunning een beschermd monument af te
breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te
wijzigen of een beschermd monument te herstellen, te
gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor
het wordt ontsierd of in gevaar
gebracht.
Funderingsherstel
Als de buurman noodzakelijk
funderingsherstel aan zijn monument
gaat doen, geschiedt dat meestal in
goed overleg. Hij brengt de buren op
de hoogte van zijn voornemen. Hij
is daartoe wettelijk niet verplicht.
Uit een uitspraak van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State blijkt dat bij de besluitvorming
in het kader van de vergunning niet
gelet hoeft te worden op de gevolgen

daarvan voor de monumenten aan weerszijden.
Er wordt slechts gekeken naar de belangen van
de aanvrager en de belangen van zijn beschermde
monument. (ABRvS 10 okt.2007)
Toch zijn de buren niet geheel onbeschermd. De Hoge
Raad heeft bepaald dat het bouwen op basis van een
rechtsgeldig verleende vergunning niet uitsluit dat er
sprake kan zijn van een onrechtmatige daad jegens
derden. ( HR 21 oktober 2005)
Mandelige muur
Bij veel monumenten panden is er een
gemeenschappelijk muur. De buren, mede eigenaren van
de muur worden geacht mee te betalen. Zij hebben er
toch voordeel van.
Bij een nieuwe fundering wordt meestal de kelder
uitgegraven. Er komt een etage bij. Maar dat is geen
noodzakelijk herstel van de fundering. De buren
worden geacht mee te betalen aan een ‘verbetering/
vergroting’ van de woning van de aanvrager van de
bouwvergunning.
De hoogte van de bijdrage aan het noodzakelijk herstel
kan door een constructeur berekend worden.
Hij berekent hoeveel gewicht er afgevoerd wordt naar de
mandelige muur.
Het lijkt heel makkelijk maar in de praktijk probeert
de eigenaar vaak kosten op de buren te verhalen die
niets te maken hebben met noodzakelijk herstel en
gemeenschappelijk onderhoud van de mandelige muur.
UW
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De mooiste stoep van Amsterdam

In het prachtige boek Vier eeuwen Herengracht,
een uitgave uit 1976 van de Stadsdrukkerij van
Amsterdam, staat Herengracht 402 uitvoerig
beschreven. Wat opvalt is de sterke wisseling van
waarde: in 1750 wordt het pand verkocht voor
18.600 florijnen. Het wordt in 1762, dus 12 jaar later,
verkocht voor 36.000 florijnen.
In 1785 werd het doorverkocht voor 36.000 florijnen.
Ook toen wisselde onroerend goed van waarde.
In 1970 wordt het voor 260.000 gulden verkocht.
Het laatst is er het Protestants Sociaal Centrum
gevestigd. Dit is de stand van zaken tot 1976.

nog in goede staat gezien de foto in het boek. Helaas is
de stoep nu ernstig in verval geraakt.

Het pand Herengracht 402 maakt deel uit van een
groep van vijf panden aan de Herengracht 400- 408.
De stoep van Herengracht 402 is te zien in het boek
‘Verzaameling van alle de huizen en prachtige
gebouwen langs de Keizers- en Heere-grachten’, een
uitgave van Bernardus Mourik uit 1768, graveur Caspar
Philips Jacobszoon.

Hoe is het mogelijk dat het stadsdeelbestuur zo
machteloos is? Eigenaren van grachtenpanden worden
toch regelmatig aangeschreven door de dienst Bouwen
en Wonen voor grotere en kleinere zaken.
Dubbel glasramen aan de binnenplaats van een
monument moeten verwijderd worden, terwijl niemand
dat ziet. Een historisch tuinhuis wordt uitgebouwd
met staalconstructies. Een prachtige stoep wordt
verwaarloosd om welke reden ook.
De dienst van het stadsdeelbestuur doet niets.
De ambitie is om Werelderfgoed te worden. Dan moet
je als bestuur toch kritisch en vindingrijk zijn om dit te
bereiken.

Tussen 1750 en 1768 is de gevel gemoderniseerd
door het aanbrengen van de rijk gebeeldhouwde
stoep en de gesneden deur, beide in Lodewijk de
XVe stijl. Bovendien werden deze, kennelijk nog uit
voorraad leverbaar, Lodewijk de XIVe stoep balusters
aangebracht.

De Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben
enige tijd geleden een brief gestuurd naar het stadsdeel
met het verzoek de eigenaar van Herengracht 402 aan
te sporen om het voortschrijdende verval van de stoep
te stoppen. De roestige balusters doen het hardsteen
barsten. Grote stukken van de prachtige rocaille
ontbreken reeds. Het stadsdeel schijnt geantwoord te
hebben dat ze er niets aan konden doen. De eigenaren
zouden in Zwitserland wonen?

UW

Ten tijde van de publicatie van Vier Eeuwen
Herengracht in 1976 was de stoep van Herengracht 402

Herengracht 400 - 408 omstreeks 1770

Herengracht 400 - 408 omstreeks 1948

Herengracht 402

Brug 49, Kees Fensbrug
Op 14 juni 2008 overleed Kees Fens. Hij was hoogleraar Nederlandse letterkunde,
maar vooral bekend als Amsterdammer, schrijver, literair criticus en columnist.
Nu een jaar later op zondag 14 juni 2009 is de brug over de Keizersgracht tussen
de Hartenstraat en de Reestraat, bij publieke werken bekend als brug 49, naar hem
vernoemd, de Kees Fensbrug.
Feestelijke gebeurtenis
Mevrouw Uta Fens, kinderen en kleinkinderen, burgemeester Cohen en echtgenote,
Erik Koldenhof van het dagelijks bestuur stadsdeel Centrum, vele vrienden en
genodigden hadden zich op de brug verzameld.

Kees Fens:
‘Ik woon vlak bij een brug. Soms stop ik halverwege, hang over de leuning en staar
in het water. Er heeft zich nog nooit iemand bij mij gevoegd. Samen naar het water
kijken, naar een enkele eend, die de weg kwijt is, wat mompelen,- het moet schitterend
zijn. Maar iedereen gebruikt de brug om aan de andere kant te komen.
Soms is hij even helemaal leeg, zie ik vanuit mijn raam. Ik zou meteen mijn huis
moeten verlaten, in het midden van de brug mijn armen op de leuning leggen, het
hoofd buigen en denken aan niets. Ik heb het één keer gedaan, ik hing er ruim een
kwartier toen een passerende vrouw mij vroeg of ik niet goed was’

Vanuit zijn huis had Kees Fens uitzicht op deze brug. Hij schreef over deze brug, zijn
brug, in Amstelodanum, jaargang 94-2, maart-april 2007, in Het Amsterdam van

Twee jaar later is deze brug de Kees Fensbrug. Mensen met een heldere blik kunnen
zien hoe Kees Fens zijn armen op de brugleuning legt, het hoofd gebogen, kijkend.
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VAN BOUWPUT TOT BEERPUT
Het is zover. De waarheid
omtrent de besluitvorming over
de metroaanleg zal boven water
komen. De beelden van de euforie
die ontstond toen duidelijk was dat
de voorstanders de uitslag van het
referendum aan hun laars konden
lappen zullen we nog vaak moeten
zien. Van de serieuze betrokkenen
was de meerderheid tegen, maar
omdat de kiezers in stadsdelen die
het geen moer kon schelen niet
gestemd hadden kon de vlag in
top, de champagne knallen en de
wethouder omhelsd worden. Wat
een pijnlijk moment had moeten
zijn voor de overheid werd een
schandalig feestje. Maar nu zullen
we het hebben. Het leukst wordt
waarschijnlijk als Dales uitlegt
dat hij niet heeft gezegd wat hij
wel gezegd heeft. Hij is er al een
beetje mee begonnen. Verslagen
van vergaderingen zijn zoek. Er
zijn vast meer exemplaren van, per
slot zijn ze onder meer bedoeld om
toe te sturen aan degenen die bij
die vergaderingen aanwezig waren.
Laat iedereen goed op zolder kijken!
Voor degenen die zich graag ergeren
wordt het een prachtige tijd.
Hadden we al die moeite en geld
maar besteed aan de vervolmaking
van de ringbaan, dan waren we
nu al in 10 minuten van CS naar

WTC. Wie wil er nu met spoed
naar de Albert Cuyp? Naar het
Museumplein misschien, maar daar
gaat het treintje niet naar toe.
Nu we het toch over het
Museumplein hebben: wethouder
Gehrels heeft, zo las ik in de NRC,
een hele dag op het ezelsoor gezeten
en meteen gezien wat er fout is aan
het Museumplein. Het is de Van
Baerlestraat. Ik begrijp niet waarom
iemand die meteen iets ziet dan
toch de hele dag op een ezelsoor
blijft zitten, maar goed. De meeste
mensen hebben geen tijd om de
hele dag op een ezelsoor te zitten.
Het zit hem trouwens niet in de Van
Baerlestraat. Het zit hem in het hele
plein.
In dezelfde krant wordt de nieuwe
fietsroute geschetst zoals gewenst
door de overheid. Er komt een
hoek in voor van 80 en drie van 90
graden. Je hoeft geen hele dag op
een ezelsoor te zitten om te zien
waar zich de stapels verongelukte
fietsers zullen vormen. Gelukkig
zullen fietsers er zelf wel iets op
bedenken, zoals gewoon rechtdoor
rijden.
Of het nu de metro is of een
fietspad: het blijft op een
ongelooflijke manier tobben.

Draaiorgel Festival
Zaterdag 12 september v.a. 10.00
Dam, Damrak en Rokin
Open Monumentendagen
Weekend van 12 en 13 september

Reinier Broens
Autoluwe zondag
20 september van 10 - 17.00 uur
Roeisloepengrachtenrace
Zaterdag 10 oktober
Start- en eindpunt Oosterdok

Marathon Amsterdam
Zondag 18 oktober
Sint Maarten
Woensdag 11 november
Vanaf zonsondergang

Intocht Sinterklaas
Zondag 15 november
Vanaf 10.30 over de Amstel
Winternummer Binnenk®ant
Verschijnt rond 14 december

C O L O F O N
De Binnenk ant

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

Reuzensteiger Hermitage

Simpele halte Museumboot

Slechte doorstroming Nieuwe Achtergracht

Startnotitie bestemmingsplan water wordt 3 november besproken

Er komt een bestemmingsplan voor al het water van het Centrum (behalve Oosterdok, Dijksgracht, IJ-zijde, de helft van het Westerdok, Open Havenfront
en een stukje Damrak). De startnotitie geeft aan hoe bruggen, boten, doorvaartprofielen, zichtlijnen en (toekomstige) steigers ingetekend worden.
Voor gebieden met weinig doorstroming gelden extra regels. En krijgt de Nederlandsche Bank toestemming een stukje Singelgracht te dempen?
Op 3 september was de deelraad uitgenodigd
door de Hermitage als goedmakertje, want bij de
opening in juni was deze raad totaal vergeten.

Redactie
Cor van Snippenberg, Leonard Harten,
Ulrike Weller, Romke van Dijk,
Paul Spoek, Albert Jan Tuijn
Tekening
Robert Kaptein (www.peleia.nl)
Druk
Drukkerij Dijkman Offset, Diemen
Oplage 13.000

Een goed moment om aan de poort te
demonstreren dat ook bootbewoners vaak over
het hoofd gezien worden bij gemeentelijke
plannen op en langs het water, zoals bij Artis,
Nieuwe Vaart, Oosterdok en Hermitage.

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

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

Advertenties
e-mail: post@binnenkrant.nl

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

BINNENK ANT

Kopij
Binnenk®ant #48
verschijnt 14 december 2009
kopij inleveren vóór 16 november
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.

