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Laat van zich horen

Feestelijk heropend
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Boordevol terrassen

Tulpen in Amsterdam

In dit vijftigste nummer van de Binnenkrant extra aandacht voor feesten in pretpark Binnenstad
Koninginnedag 30 april

Overbruggen 5 mei

Hoera: de vuilnisstaking is voorbij. Gefeliciteerd: het Grachtenfestival vond
op het laatste moment nieuwe sponsoren. Ahoy: SAIL-2010 komt eraan.
En Gay Pride zal het vast wel lukken de stad echt Giro-roze te kleuren.
Maar eerst hult ons hele land zich wederom in oranje vanwege het WK.
Plastic prullaria fabrikanten doen wereldzaken. De FIFA is verzocht dit
evenement ook maar eens in Nederland te houden. Op uitbreiding van o.a.
de ArenA en het Olympisch Stadion zal zeker niet beknibbeld worden.

Bekerfinale Ajax-Feyenoord 6 mei

50

Giro d’Italia 8 mei

De sport-marketeers beloven een economische impuls en gouden bergen.
Onze nieuwe regering zal zich ook sterk maken voor de komst van de
Olympische Spelen in 2028. Slechts één partij keert zich daar tegen.
Kijk maar naar Griekenland. Dat land staat nog volop in het nieuws,
terwijl alweer zes jaar geleden die spelen in Athene gehouden werden.
Stadsdeel Centrum wil experimenteren met de horecasluitingstijden en
plaatst rond Rembrandt-, Leidse- en Koningsplein alvast 28 extra camera’s.

Vele wijken zijn trots op Nederland
Kermis hartje binnenstad

De nieuwe wegwijzers voor
voetgangers geven meestal de
goede richting aan.
De oude borden lieten je al te vaak
een hele grote omweg maken.

Straatmuzikanten langs de terrassen

Het was nog lang geen zomer of de reclamedames nodigden ons uit om uit de kleren te gaan

Nog tot half mei stond
deze klok op wintertijd

De metroboor nadert de Dam

Prinsengracht verstopt met boten

Bierfietsen speciaal voor Engelsen

De Frederiksplein fontein is zelfs in
de zomer een oase van rust

Nieuw: Afvalbakken voor plastic

BBQ-en is een hele kunst

Zonnebaden op de eigen stoep

Reinier verrast op onverwachte
plekken met prachtige concerten

Brug 77 verstopt.met fietsen

Het Damrak in trek voor snacks

Ook in de vakantie blijft de speeltuin bij het Weteringcircuit geopend
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GROOT WATERLOO

Een Wandeling langs de Oude Schans, Oneven Zijde
We lopen over het hobbelige
wegdek naar het begin.

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

•

Puntjes •

•

Midden op het Waterlooplein staat een met veel
graffiti bekladderd kastje. Het betreft een kastje
voor een of andere openbare nutsvoorziening. Je ziet
allemaal relais en andere wonderlijke dingen voor
een leek. Je kan die dingen zien omdat dat kastje om
onbegrijpelijke redenen altijd openstaat. Soms doet
iemand het dicht, maar enige tijd later staat het weer
open. Hoe kan dat?

•

Op de Jodenbreestraat even zijde, tegenover het
kantoor van Van Leer zijn nu ook fietsennietjes
geplaatst. Dit maakt het nog moeilijker om als
voetganger de straat over te steken. Moet je je
tussen al die roestbakken doorwringen met je
boodschappentassen.
Met de fiets gaat het dezelfde kant op als met de
auto, er zijn er zo veel van dat men binnenkort voor
parkeren zal moeten betalen.

Aan de overzijde staat trots
de Montelbaans Toren,
ooit onderdeel van de
verdedigingwerken rondom
de stad. Vroeger noemde
men hem wel de Malle Jaap.
Dit omdat hij nooit de juiste
tijd aangaf.
Daarover nadenkend, hoe
wist je wat de juiste tijd was?
Liep je dan eerst naar de Dam,
keek je daar op de klok van
het Stadhuis, rende je dan naar de Montelbaan,
ondertussen mompelend, tien over twee, tien over twee,
om hijgend de toren te beklimmen en de wijzers in
te stellen: Nu zal het wel twee uur zijn. Hoe ging dat
eigenlijk? Men had natuurlijk geen horloge.
Goed, we kijken nu naar het hoekpand 1a, vreemd dat
men met 1a begint in plaats van 1.
Maar het zal de bewoners worst zijn want die hebben
maar liefst uitzicht op drie grachten vanuit hun
Jugendstil woning. Je wordt gewoon jaloers op ze.
Dan op 1 een klassiek Amsterdams pand in strenge
symmetrie gebouwd.
Op 3 zeer fraaie
nieuwbouw achter een
soort lijst, grijs op grijs
met grote ramen.

Vervolgens op nummer 35 een vermoedelijk vroegere
school, 1893 staat boven de deur met nog wat krullerig
beeldhouwwerk.

Dan op 39 een trapgevel, veel glas in lood ramen
en een gevelsteen die meldt dat daar strijkstokken
worden vervaardigd. Je staat er niet bij stil, maar die
moeten er ook worden vervaardigd en wel door de
heer of mevrouw Grütter. Want waar zou bv André
Rieu zijn zonder strijkstok? Het gebouw is in de eerste
oorlogsjaren gerestaureerd.
41 Lijkt zo uit Amsterdam Zuid te zijn overgeplaatst. De
bewoners zijn trots op hun mooie vitrages en valletjes,
dat kan je zo zien.

Op 5 het totaal vernieuwde
pand van de beroemde
ijzerhandel van Granaat.
Komt hij terug? Aan de
grote deur te zien wel.
Het gebouw is een
melange van klassiek en modern. Veertien woningen
passen er in.

•

Ook op de fietspaden over de Jodenbree en de
Valkenburgerstraat zijn nu keurige zebra paden
gemaakt. Je bent echter aan de wilde spinnen
overgeleverd als je mocht denken dat de fietsers
hiervoor zullen stoppen als je oversteekt.

•

Nog meer gevaarlijke fratsen door fietsers.
Sommigen hebben zo veel haast dat ze kruislings
de weg van de Mozes en Aäronhoek naar de
Filmacademie hoek oversjezen in plaats van de
fietspaden te volgen. Het kan niet anders of er
gebeuren ongelukken.

De achterkant van de Witte Oliphant school ziet er uit
als een fort in Amsterdamse Schoolstijl.
Dan komt er een rij tot appartement verbouwde hoge
pakhuizen, goed onderhouden. Verder, op 69 zat
vroeger Surie en Mulier voorheen Surie en Lingeman
Metaalhandel. Een groot tegeltableau laat hier geen
twijfel over bestaan. Ze zaten daar al voor 1915 meldt
een site op internet.
Van de nu volgende lege plek weten we dat daar
vroeger het BIM huis zat, nu verhuisd naar het riante
Muziekgebouw aan het IJ.

•

Uitzonderlijk vroeg zijn de straatmuzikanten uit
Oost Europa weer aan het spelen geslagen en dit niet
tot ieders genoegen, mensen die boven zo’n muzikant
wonen worden soms horendol van de constante
stroom Besame Mucho’s die ze moeten verdragen.
Ik mocht al getuige zijn van een flinke ruzie van een
stadgenoot met een dergelijke kunstenaar.

• Aan de Zwanenburgwal, vlak bij de Staalstraat is

een wonderbaarlijk mooie woonboot komen te liggen.
De boot is uitgevoerd in Art Deco stijl. Maar er is
ruzie tussen de stad en de eigenaar want de boot ligt
te dicht bij de brug, vindt de autoriteit.
CVS

Op 13 een oud, oud pakhuis, de tand des tijds heeft hier
flink aan geknaagd, de klimop is hier met achterlating
van wat takken verdwenen. Zo zag Amsterdam er vlak
na de oorlog uit.
Op 15 vinden we twee voordeuren en een klassieke 19e
eeuwse gevel. Op 17 vraag ik me af of het Willem III
stijl is. Mooie boogjes op de begane grond.
Op de nummers 17a tot 23b bevindt zich een pand in
sombere Amsterdamse School stijl nogal massaal in
donkerbruine baksteen uitgevoerd. Er zit ook een garage
in. Bijna onzichtbaar is er een sculptuur in de gevel
verwerkt. Je kan bijna niet zien dat er een man? staat
afgebeeld, een hert ook en zonnestralen. Het pand zou
eens moeten worden schoongemaakt dat zou een grote
verbetering zijn.
21a tot d is saaie nieuwbouw 70er jaren? Twee erkers
op de bovenste verdieping zijn het enige dat een beetje
opvalt.
29a tot f is nog saaier en 33a is in de stijl van de
nieuwbouw van naast het Rembrandthuis.

Op 79 pakhuis de Witte Pauw en verder de Grote Pauw
en daarnaast de Kleine Pauw, mooi in de lak. Het
laatste pakhuis, naast de Kleine Pauw, is in rode oker
geschilderd en de nieuwbouw op de hoek is in 1977
door wethouder van Volkshuisvesting Louis J Kuypers
voorzien van een gevelsteen. Dan belanden we op de
Houtkopersburgwal. En zetten we koers naar café Tisfris
om er een glaasje witte wijn te drinken.
CVS
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ONVERKLAARBAAR BEWOONDE WONING

Afbraak, verzet en nieuwbouw in Amsterdam- van Nieuwmarkt tot Bijlmer

Het archief van Pieter Boersma bevat een
groot aantal foto’s van een nog nauwelijks
belicht onderdeel van de geschiedenis van
Amsterdam: de periode (ruwweg de jaren
’70 en ’80 van de vorige eeuw) waarin
het toenmalige stadsbestuur geen enkele
prioriteit had voor stadsherstel.
Wel bestonden er plannen om een metrolijn
met daar bovenop een vierbaansweg dwars
door de stad aan te leggen, waarbij hele
wijken gesloopt zouden worden.
Het verzet daartegen kwam voornamelijk
van de Actiegroep Nieuwmarkt, waar zowel
fotograaf Pieter Boersma als de schrijver
van de inleiding van het boek, Tjebbe van
Tijen, nauw bij betrokken waren.
Behalve de sloop van de Nieuwmarktbuurt
fotografeerde Boersma ook de bouw van
de nieuwe wijk Bijlmermeer, tevens het

eindpunt van de felbestreden metrolijn.
Daarnaast fotografeerde Boersma in die tijd
de sloop en afbraak van huizen in andere
delen van de stad en het verzet daartegenhet begin van de kraakbeweging.
Deze foto’s geven een onthullend inzicht
in hoe de overheid in die dagen meende de
woningnood en het verkeersprobleem aan te
moeten pakken. Het verzet daartegen heeft
weliswaar niet de aanleg van de (eerste)
metrolijn kunnen verhinderen, maar heeft
wel een ommekeer in het denken over de
stadsplanning te weeg gebracht.
De titel van het boek is een in die tijd in
krakerskringen gebruikte omzetting van het
begrip “Onbewoonbaar verklaarde woning”
Zowel de foto’s als de inleiding zijn een
belangrijke en unieke aanvulling op de
geschiedschrijving van Amsterdam.

Bovenstaande tekst staat op de achterkaft van het boek dat is uitgegeven door de
uitgeverij De Verbeelding. De inleiding in het boek is van de hand van Tjebbe van
Tijen. Voor ieder de het toen heeft meegemaakt maar ook voor de nieuwere bewoners
van deze buurten is het een onmisbare blik ik het verleden.
Het boek kost een welverdiende € 24,50.
O.m verkrijgbaar bij boekhandel Pantheon. Antoniesbreestraat 132.

KONINGINNENACHTRUMOER, Een e-mail uitwisseling tussen Cor van Snippenberg en Ronald P. Regensburg.
Hallo Ronald,

29 april

Al vele jaren ontvluchten J. en ik onze stad vanwege de
vreselijke herrie etc. op deze dag. Eén maal werd er bij ons
ingebroken in al die tijd, maar verder was het prettig om dat
verschrikkelijke rumoer etc. niet mee te moeten maken. Deze
keer wilden we thuisblijven ook al omdat een medebewoner
zei dat “het” tegenwoordig wel meeviel. Nu blijkt dat er op
dit eigenste moment, 29 april 2010 een übergeluidsconcert
gaande is op het Waterlooplein waar ik niets van wist. Als ik
het geweten had was ik andermaal de stad ontvlucht. Wist jij
hiervan en welke gek is hiervoor verantwoordelijk, toch niet
Yellie Alkema hoop ik, want ik heb op haar gestemd.
Groeten en tot ziens, Cor.
-------------------------------------------------------------------------29 april
Dag Cor,
Vervelend dat jullie zo’n last hebben van het geluid. Ja,
er is de laatste paar jaar weer het een en ander loos in de
koninginnenacht, maar in tegenstelling tot vroeger is het nu in
de tijd beperkt, na een bepaalde tijd (ik geloof middernacht)
moet de muziek uit en de café’s moeten aan het eind van
de nacht een paar uur dicht. Voor alle versterkte muziek is
een vergunning verplicht. Dat gaat elk jaar om tientallen
vergunningen. Ik kijk bij die aanvragen eigenlijk alleen maar
of er niet pal bij mijn huis iets is, zoals het podium dat jaren
op de hoek bij café Rembrandtscorner stond (sinds twee jaar
gelukkig niet meer). Waarschijnlijk heb je de ergste jaren in
de stad niet meegemaakt en heb je daardoor geen vergelijking.
Vorig jaar was het inderdaad dragelijker dan voorheen en ik
verwacht dat het dit jaar ook wel zal meevallen. Maar dat is
dan meevallen in vergelijking met vorige jaren. Ik probeer
me er niets van aan te trekken en ga zo meteen met Ohropax
in m’n oren naar bed. Morgenmiddag ga ik waarschijnlijk
een wandelingetje door de stad maken. Thuis blijven met
dat gedreun op de achtergrond is niets gedaan. Maar op
m’n wandeling gaat de Ohropax mee, anders loop ik geheid
onderweg gehoorbeschadiging op.
Het is niet anders. Overigens heeft Yellie Alkema hier
niets mee te maken. Het is beleid van de gemeente, met
een belangrijke rol voor de burgemeester in verband
met de openbare orde en veiligheid, en het beleid voor
koninginnenacht en –dag wordt telkens bijna een jaar van te
voren vastgesteld.

er helemaal voor. Heb veel voor het raam gestaan en de enige
keer dat ik buiten kwam was toen ik even bij de grootgrutter
moest zijn. Ja, en morgen is het weer feest, we hebben een
vriend uitgenodigd voor asperges, ik hoop dat we die niet in
onze oren hoeven te stoppen!
En dan nog dit. Heb gisteravond om ongeveer 11 uur zo’n
20 jongelui uit onze hal moeten verwijderen, ze hadden zich
toegang verschaft vanwege de regen. Toen ik weer boven
kwam stonden 2 jongens van een jaar of 20 bij mij door de
opengelaten voordeur te loeren: Ze dachten dat er een feestje
was. J. lag al onder de wol dus er heerste diepe rust, behalve
die herrie van buiten dus…
Groet, Cor.
-------------------------------------------------------------------------30 april
Dag Cor,
Vanmiddag mijn jaarlijkse koninginnedagwandeling gemaakt.
Ik heb altijd een vast doel, mijn stamcafé Mankind aan
de Weteringstraat, alwaar ik dan onder het genot van een
colaatje en een sateetje een tijdje luister naar het bandje dat
daar elk jaar op de brug speelt. Het was in de stad weer de
gebruikelijke bende, maar niet erger (maar ook niet minder
erg) dan de laatste paar jaar. Hoe ouder ik word hoe minder
leuk ik het vind. Maar ik moet zeggen, hier in huis is het
rustiger dan het in jaren met koninginnedag is geweest.
Uit jouw opmerking over Yellie Alkema maak ik op dat je
er van uitgaat dat stadsdeel of gemeente de feestelijkheden
organiseert. Zo zit het niet. Ik heb me twee jaar geleden
vanuit het wijkcentrum uitgebreid met koninginnedag bezig
gehouden, dus ik weet er wel iets van. Wel worden elk jaar de
regels aan de hand van de ervaringen weer bijgesteld, maar
het principe zal ook dit jaar wel hetzelfde zijn.

Groet, Ronald.
-------------------------------------------------------------------------30 april
Dag Ronald,

De evenementen zijn particulier initiatief (veel van horeca
ondernemers, maar ook van andere bedrijven en instellingen,
verenigingen of buurtgroepen) en de gemeente probeert de
boel in banen te leiden en ongelukken te voorkomen. Elk
jaar wordt aan de hand van een evaluatie van de gang van
zaken de koninginnedag van het volgend jaar voorbereid.
Er gelden speciale regels, de stad wordt voorzien van
loop- en vaarroutes met bewegwijzering. Afspraken met
de NS worden gemaakt over aan- en afvoer van bezoekers.
Vergunningen voor evenementen moeten lang van tevoren
worden aangevraagd en aan verstrekte vergunningen zijn
allerlei voorwaarden verbonden. Bij grote evenementen
moet de organisator, afhankelijk van het aantal te
verwachten bezoekers, ook zelf zorgen voor beveiliging en
toiletvoorzieningen. Als een vergunninghouder de regels in
ernstige mate of na waarschuwingen het jaar daarop weer
overtreedt, kan een vergunning voortaan worden geweigerd.

Dank voor je uitgebreide toelichting. De opmerking over
Yellie was meer als grapje bedoeld, implicerend dat zij het lot
van de stad in haar handen heeft.
J. zei net zullen we volgend jaar maar weer weggaan? Ik was

De gemeente heeft een heel systeem op de been met
handhavingsteams die de stad doorkruisen en op strategische
plaatsen staan politie en brandweer klaar om in te grijpen
bij calamiteiten. Vaak is er een conflict tussen handhaving

van regels en veiligheid. Dan gaat de veiligheid voor. Zo is
b.v. versterkte muziek op boten de laatste jaren niet meer
toegestaan. De politie kan de apparatuur in beslag nemen en
dat gebeurt soms ook wel. Maar de politie riskeert daarvoor
geen vechtpartij met een groep aangeschoten opvarenden
tussen honderden evenzo aangeschoten omstanders. Dat zou
letterlijk levensgevaarlijk zijn.
Zonder vergunning mag geen versterkte muziek worden
gemaakt. Voor muziek bij vergunde evenementen geldt een
toegestaan maximum volume van 80dB, gemeten aan de
gevel van het dichtstbijzijnde woongebouw. Op speciale
locaties zoals het Museumplein en het Rembrandtplein is een
hoger maximum toegestaan. Het is met die geluidniveaus
altijd schipperen. Waar en wanneer meet je het precies en
er zijn altijd zowel klachten van mensen die het te hard
vinden als van mensen die boos zijn dat het niet harder mag.
Mensen zoals jij en ik vinden stampende muziek van 80dB
onverdraaglijk, maar veel jonge mensen vinden het niet hard
genoeg, die zijn gewend aan de veel hogere geluidsniveaus in
disco’s en muziekfestijnen.
De koninginnenacht is de laatste paar jaar weer in beperkte
mate toegestaan. Omdat de koninginnenacht in het verleden
totaal uit de hand was gelopen, had de burgemeester een tijd
lang elke activiteit in die nacht verboden. Onder grote druk
vanuit (een deel van) de bevolking en vanuit de horeca is dat
iets versoepeld. Gespreid over de stad wordt voor een beperkt
aantal muziekevenementen vergunning verleend, zodat de
jongelui hun energie kwijt kunnen met dansen en springen
in plaats van met rotzooi trappen. De vrijmarkt is in de nacht
nog steeds verboden en de horeca moet zich houden aan
sluitingstijden zoals die in het weekend gelden.
Om negen uur vanavond lopen de vergunningen af. In
principe moet dan ook de muziek stoppen, al pakken ze er
soms nog wel een uurtje bij als er geen politie in de buurt is.
Helaas moeten we morgenavond ook nog weer even enige
geluidsoverlast verdragen. Dan parkeren de deelnemers aan
de Gumball 3000 rally hun bolides weer op het Waterlooplein
als tussenstop van die rally die van Engeland via Nederland en
Scandinavië en vervolgens door de VS naar New York gaat.
Gaan jullie volgend jaar weer weg met Koninginnedag?
Groet, Ronald.
-------------------------------------------------------------------------6 mei
Dag Cor,
Nog een aanvulling over koninginnenacht en –dag. Ik hoorde
vandaag dat een bewoner aan de Zwanenburgwal, tegenover
het Waterlooplein, bij zijn woning geluidniveaus heeft
gemeten van de muziek van het podium op het Waterlooplein
van meer dan 100dB. Als je nagaat dat elke toename met 3dB
een verdubbeling van de waargenomen geluidsdruk betekent,
dan was de herrie daar dus vele malen erger dan de toegestane
80 dB.
Groet, Ronald.

4

AMSTELVELD

BINNENK ANT 50

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

De renovatie van de Hogesluis verloopt dramatisch.
Na de sloop van het wegdek zouden de oude peilers met
stalen schroefpalen verstevigd worden. Helaas bleken
die peilers zo zwak, of de sloopwerkzaamheden zo grof,
dat er een compleet nieuwe fundering nodig is. In 2006
waren de kosten nog berekend op 15,5 miljoen euro.
Inmiddels blijkt 28,5 miljoen nodig te zijn. Ook loopt
het werk ruim een half jaar extra uit.
De gemeente heeft al alle financiële reserves in de
Noord/Zuid-lijn gestopt en moet stevig bezuinigen.
Nu wordt er geopperd dit rijksmonument maar te
vervangen door een nieuwe ‘eenvoudige’ ophaalbrug tot
grote verontwaardiging van alle monumentenclubs.

Drama Herengrachtbrug in de Utrechtsestraat.
De grote opknapbeurt van de Utrechtsestraat zou in
drie fases van elk een half jaar uitgevoerd worden.
Fase 1 heeft al een vertraging van een half jaar en het
ziet er naar uit dat nog vele maanden zullen volgen.
De aanneemcombinatie heeft zich verkeken op de
technische staat van de brug en eist meer geld en tijd
voor het herstel van deze brug. Zolang de gemeente niet
over de brug komt ligt het werk stil.
De gemeente heeft de combinatie ‘in gebreke’ gesteld en
wil dat een andere aannemer het karwei afmaakt.
De bouwcombinatie probeert bij de rechtbank in kort
geding haar vordering kracht bij te zetten en eist alvast
haar ‘retentierecht’ op het werkterrein op.
De ondernemers in de Utrechtsestraat zijn de pineut.
Een feestelijke heropening van de straat eind 2010 zit er
zeker niet in. Zelfs eind 2011 is nog de vraag, want er
moeten nog twee bruggen volgen.
PS

De Magere Brug wordt helemaal ‘gestript’ voor
een grote onderhouds- en verfbeurt. Nu zonder
sierverlichting ziet de brug er al veel feestelijker uit.
Natuurlijk komen er weer nieuwe (LED)lampjes terug,
want dat schijnen de meeste toeristen leuk te vinden.
Van 28 juni tot 30 augustus is de brug volledig
afgesloten. Eind oktober moet het werk klaar zijn.
Zou de planning van dit projekt nu wel eens lukken?

Het Frederiksplein is grondig ‘gestript’van struiken.
Het is nog erg wennen aan deze ontgroening.

HERMITAGE

         GALLERIES

         RETAIL

                ARCHEOLOGIE

Amsterdam april 2010

                 RETAIL

             CARRE

    ARCHEOLOGIE

          CARRE

Amsterdam mei 2010

Geachte heer Obladen,

Geachte heer Spoek,

Op 8 april bezocht ik in Carré uw presentatie van Amfora
Amstel. Eerst toonde u uw plan uit 2008; een vele kilometers
lang multifunctioneel ondergronds netwerk met autotoegangen vanaf de Ring A-10. U liet zien hoeveel mooier
Amsterdam zou zijn zonder geparkeerde auto’s op straat, hoe
parkeerkelders met licht- en milieutechniek aantrekkelijk
kunnen worden en hoe grote ondergrondse ruimtes ook
geschikt zijn als bioscoop, theater, winkelcentrum, sporthal,
zwembad, archief, museum en wat al niet. U betreurde het
gebrek aan visie, durf en enthousiasme bij politici, terwijl
volgens een ‘representatief onderzoek in januari 2009’ wel
66% van de bevolking het een prachtig plan vindt. Vervolgens
presenteerde u het ‘uitgewerkte deelplan’ Amfora Amstel van
Amstelhotel tot Stopera.
En daar kwam ik voor, want al eerder had ik u daarover
vele vragen gesteld zoals: Waar komen de in- en uitritten
voor de auto’s? Waar komen langs de Amstel de liften en
trappenhuizen voor het publiek? Hoe zit dat nou met die
RFID-chip die elke bezoeker voor de veiligheid moet hebben?
Wordt er geboord onder de Amstelsluizen, Blauwbrug,
Magere Brug en Hogesluis?
Helaas geen woord hierover. Wel de mededeling dat Carré
graag een extra zaal kan gebruiken en het Amstelhotel een
ondergrondse spa wenst. De toegang voor de auto’s zou
ergens rond de drukke kruising Wibautstraat/Mauritskade
moeten komen. Kijk, zoiets zou ik nou eens uitgewerkt willen
zien. Volgens mij ontbreekt daar namelijk de ruimte voor
extra afslagen (en nog meer stadsverkeer).
Mijnheer Obladen, hou nou toch vast aan uw oorspronkelijke
plan om slechts vanaf de Ring A-10 auto’s toe te laten tot
Amfora en werk van daar af een deelplan uit. Daarmee komt u
vast veel verder.

Ontzettend fijn dat u op onze presentatie in het
Koninklijk Theater Carré bent geweest jammer
dat ik niet even met u kennis heb kunnen maken.
Ik hoop dat u ondanks alles toch nog een
interessante middag hebt gehad. Gaarne wil ik
u bedanken voor uw positieve meedenkende
houding. Uw opmerking in de laatste zin
ondersteunen wij ook van harte, wij willen ook
graag vanaf de Ring A-10 auto’s toelaten tot
het ondergrondse netwerk als aanvoer naar
het deelplan. Dit was ook aangegeven in de
presentatie van onze architect die na mij kwam
maar blijkbaar is dat niet duidelijk uit de verf
gekomen.

Met vriendelijke groeten,
Paul Spoek
Medewerker Binnenkrant

Vanuit de gemeenteraad kwamen signalen om
naar pilotlocaties te kijken en deze meer uit te
werken. Wij hebben ook altijd gezegd dat dit niet
optimaal is. Vanuit deze gedachte hebben wij
gekeken waar je eventueel aan zou kunnen sluiten
en hebben daar ook gesprekken over gehad met
vertegenwoordigers van Wibaut aan de Amstel.
Hierbij zijn ook verschillende alternatieven de revu
gepasseerd. Maar het principe blijft aanvoer vanaf
de Ring A-10 zoals ik in mijn presentatie heb laten
zien.
Ik begrijp dat u enigszins teleurgesteld bent over
de zaken die u aan de orde stelt. Zoals ik ook
gezegd heb bij mijn presentatie is het een voorstel
met een visie en een filosofie hoe je e.e.a. zou
kunnen oplossen als onderdeel van het totale
plan. Aangezien een plan meerwaarde krijgt
als je daar ook zaken in verwerkt die aan een
behoefte voldoen, hebben wij dit gevraagd aan
de bedrijven langs de Amstel en dat in het voorstel
verwerkt als mogelijke oplossing. Daarom zouden

     SUPERMARKET

                       LEISURE

ARCH.    CONFERENTIE

wij ook zo graag een uitwerking met de stad, alle
belanghebbenden, willen uitvoeren waarbij alle
behoeften in het plan verwerkt kunnen worden.
Om even terug te komen op uw teleurstellingen.
Zoals te doen gebruikelijk worden bij plannen
van welke aard dan ook eerst naar concepten
gekeken dan naar schetsontwerpen gevolgd door
voorlopige ontwerpen, etc. De details worden dan
steeds meer uitgewerkt. Aangezien wij nog in de
prille beginfase zitten, zijn de details niet uitgewerkt,
dat is vrij normaal, maar wij hebben naar principes
gekeken en de uitvoerbaarheid hiervan. De details
te behandelen in deze fase is ook niet zinvol men
moet eerst aan het idee wennen.
Maar wij hebben natuurlijk gekeken naar de
zaken die u noemt in uw brief. Er zijn ook diverse
onderzoeken uitgevoerd op eventuele pilotlocaties
om te kijken wat de gevolgen zijn voor de
bevolking. Alleen als we dat allemaal moeten
laten zien dan hebben we aan een dag niet eens
genoeg en het zal zeer snel saai worden omdat er
dan getallen, berekeningen, grafieken, statistieken,
NEN-normen, etc. over het scherm vliegen die
niemand iets zegt. In samenwerking met de TUDelft en andere universiteiten hebben wij nog
regelmatig onderzoeken wat betreft het totale
AMFORA plan. Jonge studenten hebben op deze
wijze de mogelijkheid om aan oplossingen voor
een maatschappelijk probleem te werken. Er zijn
reeds 10-20 studenten die van deze mogelijkheid
gebruik hebben gemaakt. De leukste ervaring die
ik daarbij had was een studente van de mode
academie die een mode lijn heeft ontworpen in de
gedachte van het plan AMFORA.
Vriendelijke groeten,
Bas Obladen
Senior adviseur Strukton

ZOMER 2010
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Help! Toeristen op mijn dak

Feestelijke heropening Amstelveld

Dankzij een royale bijdrage van Wijkcentrum d’Oude Stadt, het stadsdeel
Centrum en sponsoring door Café Nel kon op het zonnige terras van het café
afscheid genomen worden van de werkgroep ‘Behoud Bomen Amstelveld’.
Na vier en een halve jaar ‘strijd’ maar ook constructief overleg met het ambtelijk
apparaat zijn de bomen behouden en hun groeiomstandigheden verbeterd.
Er was een goede chemie in de werkgroep. Vooral Eddy van Vollenhoven werd
lof toegezwaaid als volhouder en navorser. Het plein kreeg tijdelijk zijn naam,
maar zijn succes is blijvend. 					
AJT

Eddy

Ik woon op de Weteringschans naast hotel SPHINX,
vroeger een familiebedrijf, maar inmiddels door
tussenverkopen een waaier van eigenaren van diverse
nationaliteiten. Het is een HOSTEL geworden, waar
groepjes jonge buitenlandse gasten goedkoop op
kamers met stapelbedden hun onderkomen vinden.
Wietrokers en voetbalfans. Geen rekening houdend
met de woonbuurt waarin dit hotel staat, maar ’s nachts
luidruchtig op de balkons vertoeven aan de achterkant.
En met regelmaat springen ze ’s nachts via het hotel op
mijn grinddak, wat een plotsklaps lawaai veroorzaakt,
en lopen op en neer. Deze jongelui realiseren zich
niet dat mijn dak niet gemaakt is als terras en de
mogelijkheid bestaat dat er vroeg of laat een door het
dak in mijn bed belandt. Ook laten ze mij met een
inbraakgevoel achter. In de zomer verergert dit gedrag.
Ik vraag mij af hoe lang ik dit nog volhoud.
De diverse Hoteleigenaren zeggen mij steeds alles te
zullen ondernemen, u begrijpt zonder resultaat.
Politie, Brandweer, Bouw en Wonen en de
Huiseigenaar schuiven de verantwoordelijkheid op
elkaar af en laten mij als bewoner met de overlast
zitten.
En nu heeft de gemeente de euvele moed nóg een hotel
te situeren in onze woonbuurt op de Weteringschans,
waardoor we nog meer overlast krijgen te incasseren!
Wij hebben toch het recht om na 22.00 uur rustig te
kunnen slapen? Door mijn gestoorde nachtrust heb
ik intussen een groot aandeel in de farmaceutische
industrie. Mijn dagfunctie raakt aardig ontregeld.
Wonen in Amsterdam moet op nummer 1 staan en laten
wij het met elkaar leefbaar houden.

Voetbalveld, plantenmarkt, bric-a-brac markt, zandbak, glijbaan,
waterpomp en de nieuwe jeu-des-boules baan doen het weer.
Het was nog even spannend, na de nederlaag op 3 maart,
maar eind april kon ik dan toch opnieuw als deelraadslid
worden geïnstalleerd nadat lijsttrekker Roeland Rengelink
tot het dagelijks bestuur was toegetreden.
Als nr. 6 op de PvdA-lijst schoof ik door en mocht alsnog
mijn rentree in de raad maken.
Al meteen, tijdens de eerste raadsvergadering, kon ik aan
de bak. Een woonboot verdedigen, die weg moest omdat
de verbouwing niet volgens de regels was uitgevoerd.
Welstandsregels op het water zijn prima, mits begrijpelijk en
een duidelijk doel dienend. Dat is ook hier weer het probleem.
De eigenaar van de boot op de Prinsengracht had een ontwerp
ingediend voor een nieuwe opbouw op een oude dekschuit. De
koop van de dekschuit ging echter niet door. De werf bouwde
een nieuwe bak, die nauwelijks van de oorspronkelijke,
goedgekeurde bouwtekening afweek. Toch moest die boot
weg, want regels zijn regels. De nieuwe stadsdeelvoorzitter
Jeanine van Pinxteren was onverbiddelijk, ondanks de belofte
van een ‘nieuwe bestuursstijl’, waarmee GroenLinks en D66
zo veel kiezers achter zich hadden gekregen.
GroenLinks-deelraadslid Fred Kramer deed nog een poging.
Of de boot niet zó zou kunnen worden aangepast dat hij er
alsnog uit kwam te zien als op de vergunde tekening. De
eigenaar van de boot had als inspreker uitgelegd daartoe
bereid te zijn. ,,Nee, dat kon niet’’, wist de stadsdeelvoorzitter
stellig. Een interpretatiekwestie: een ouwe dekschuit is een
vaartuig, ongeacht de opbouw, een nieuw gebouwde dekschuit
is volgens de welstandsregels een ark. En vaartuigen mogen
nu eenmaal niet door arken worden vervangen. De boot moest
weg van de Prinsengracht, naar de Oostelijke Eilanden, waar
minder strenge welstandsregels gelden.
Zonder meer een krachtig eerste optreden van de nieuwe
stadsdeelvoorzitter. Zij had ook zeker een punt. Als je regels
hebt, hoe discutabel die misschien ook zijn, heb je ze als
overheid te handhaven. Tot elke prijs? De oplossing van PvdA

Magere Brug 9 mei		

TERUG IN DE RAAD
en SP was: Wacht de evaluatie van de welstandsregels, over
ongeveer een half jaar, af voordat je een compleet gezin uit de
binnenstad verjaagt, vanwege vooral een interpretatiekwestie.
In de campagne heb ik als vers PvdA-kandidaat
enthousiast ons programma verdedigd, met als speerpunten
werkgelegenheid, behoud betaalbare huurwoningen en aanpak
horeca-overlast. Daarnaast heb ik nog wat persoonlijke
interesses aangekaart. Opkomen voor bootbelangen blijft
voor mij - als PvdA-deelraadslid dat op een boot woont - een
prioriteit. Hard nodig, want de jarenlange belofte dat boot- en
walbewoners gelijk worden behandeld is een wassen neus.
Eisen dat woonschepen, net als panden, aan welstandseisen
voldoen is een goede zaak maar een walbewoner die zijn
monument niet geheel volgens de vergunning verbouwt,
wordt niet de stad uit gebonjourd.
Over gelijke rechten gesproken. De gemeente maande haar
burgers aan om voor de vrijmarkt op Koninginnedag plekken
op straat liefst niet met tape te markeren of in elk geval de
tape na afloop weer te verwijderen. Zelf gaf de gemeente
allesbehalve het goede voorbeeld. De volstrekt zinloze, in tape
uitgevoerde reclame van het gemeentelijke promotieteam I
Amsterdam, her en der in onze buurt op stoepen en bruggen
geplakt, bleef nog vele dagen na K-dag zichtbaar.
Overigens deel ik de mening van steeds meer buurtbewoners
dat K-dag is verworden tot één grote, ordinaire openluchtdisco
voor de provinciejeugd. Dat geldt in elk geval voor onze
buurt (Utrechtsestraat, Rembrandtplein) en voor de grachten
met hun stoet aan illegale discosloepen (waarop helaas
nauwelijks wordt gehandhaafd). Veel agressie, vandalisme,
een kabaal dat de pijngrens op veel plekken overschrijdt
en een onwaarschijnlijke rotzooi na afloop. K-dag draagt
bij aan het imago van Amsterdam als een ‘goedkoop’

Prinsengracht 22 mei 		

Amstelveld 30 april		

Imelda Thijssen
(niet in euro’s) pretpark rond het thema ‘drugs, drank en
disco’ (nee, geen ‘sex, drugs and rock & roll’, dat is iets
van vroeger). Of zoals de GVB het Leidseplein in de tram
aankondigt: ‘Entertainment Area’. Wie er wat van zegt, wordt
bekrompenheid verweten.
Vorig jaar zomer was er veel te doen over de ‘vertrutting’,
waar toenmalig stadsdeelvoorzitter Els Iping zich aan zou
bezondigen. Persoonlijk vind ik de huidige monocultuur
aan totaal vercommercialiseerd en vaak stompzinnig
entertainment je reinste vertrutting. Als lid van de
coalitiefractie PvdA hoop ik, samen met coalitiegenoten
GroenLinks en D66, wat kwaliteit aan het centrum terug te
geven. Wat mij betreft hoort daarbij dat heel wat overbodige,
betuttelende regels worden geschrapt maar ook dat de overlast
wordt aangepakt. Bewoners die door extreme overlast
worden geplaagd, worden echter vaak van het kastje naar
de muur gestuurd. Daarom heb ik in de raad van mei het
voorstel ingediend om in elk geval één telefonisch meldpunt
in te richten voor alle centrumbewoners die last hebben van
geluidsoverlast en ander asociaal gedrag. Eén meldpunt, dat
zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar is, met
één duidelijk protocol voor het afhandelen van klachten.
Ten slotte roep ik buurtbewoners op om met mij mee
te denken over de Hoogesluis. De restauratie van deze
monumentale brug gaat 8,8 miljoen meer kosten dan begroot.
De gemeente (niet het stadsdeel maar de centrale stad gaat
over bruggen) overweegt daarom de brug niet in zijn oude
glorie te herstellen maar een nieuwe klapbrug te laten
bouwen. In de deelraadsvergadering van mei heeft de PvdA
de raad opgeroepen om het zover niet te laten komen. Het
probleem is, in deze tijd van bezuinigingen: ‘Waar halen we
het geld vandaan?’ Heeft u een idee?
Mail mij op: jlahaise@centrum.amsterdam.nl
Joop Lahaise
PvdA-deelraadslid Amsterdam-Centrum

Thorbeckeplein 30 april		

Amstel 30 april
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Café
Waterlooplein ‘77

uw instelling voor hulp en advies

Maatschappelijke Dienstverlening

www.wswonen.nl

Amsterdam-Centrum & Westerpark

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

Advocaat
nodig?

TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

Spreekuur CentraM
Loket Zorg en Samenleven

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

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Luxe privé
verpleging...

Kies voor persoonlijke
betrokkenheid en
uitstekende juridische
dienstverlening

Zuster Jansen
..uitstekend verzorgd!

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

Via het aanmeldspreekuur van CentraM kunt u
terecht bij Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, het Ouderenadviesbureau, Schuldhulpverlening en Woningaanpassingen en Klussen

Inloopspreekuur
Dag

Tijd		Adres

Maandag 9.00 - 12.00 uur
Dinsdag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag
9.00 - 12.00 uur

Kleine Wittenburgerstraat 1
Sint Antoniesbreestraat 32
Sint Antoniesbreestraat 32
Kleine Wittenburgerstraat 1
Kleine Wittenburgerstraat 1

Telefonische bereikbaarheid CentraM

ma t/m vr 9.00-12.30 & 13.00-15.00 uur, tel. 557 33 38

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

Sarolea & Van Seumeren
Advocaten
Foeliestraat 16-III
1011 TM Amsterdam
ruime ervaring met:
• Arbeidsrecht
• Bestuursrecht
• Huurrecht
• Personen en familierecht
• Strafrecht
• Verzekeringsrecht

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

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@centram.nl)

Bureau Schuldhulp Centrum
•

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

•
. 24-uurs verpleging en verzorging
. Begeleiding van Alzheimer patiënten
. Teams van maximaal 5 zorgverleners
. Nachtverpleging
. Terminale 24-uurs zorg
. Met spoed - desnoods binnen
  enkele uren

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

. Betrouwbare verpleegkundigen
  en verzorgenden

Zuster Jansen
Elpermeer 96
1025 AL Amsterdam
info@zusterjansen.nl
www.zusterjansen.nl
Tel: 020 - 63 66 837

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.centram.nl

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.centram.nl
Tel: 557 33 38

ZOMER 2010
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Cursussen
Clubs
Exposities
Films
En vooral
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Rachels Raadgevingen
Lezingen

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

9 juni: Lida Schoen, chemica en Nederlands coördinator van
het ‘SCIENCE ACROSS THE WORLD’ PROGRAMMA: “Hoe
door globalisering het onderwijs verandert”.
23 juni: Robert Reinders Folmer, erelid van de Vrienden van
het Vondelpark: “Het Vondelpark vanaf oprichting (1864) tot
renovatie (2010)”

Films

Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie

Nieuwe Looiersstraat 29

16 juni: Romantische komedie uit 2009 van regisseur Nancy
Meyers met Meryl Streep en Alec Baldwin als het echtpaar Jane
en Jake Adler.

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

Expositie

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

30 juni: Beroemde muziekfilm uit 1982 van regisseur Alan
Parker met muziek van de Engelse rockband “Pink Floyd ” naar
hun laatste album uit 1979.

Bezichtigingstijden: donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,
dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak

nog t/m 2 juli
Wit op Wit
Textiel borduursels van beeldend kunstenaar Rien Dominicus
We zijn gesloten van maandag 4 juli t/m donderdag 2 september.

Ons enthousiaste team van gastvrouwen
en gastheren zoekt uitbreiding

Tijdens de zomerstop gaan bridge en eettafel op respectievelijk
dinsdag en donderdag normaal door.

Traditionele haringparty ter afsluiting van het seizoen:
vrijdag 2 juli vanaf 16 uur.

Openingsborrel: vrijdag 3 september vanaf 16 uur.

Cursus Amsterdamse grachtenhuizen
Typen, gevels en interieurs
9 Bijeenkomsten, 1 afsluitende wandeling

Door: Hans Tulleners, journalist en
monumentenzorger

Dinsdagavonden van 20 tot 22 uur op 14, 21 en 28
september, 12, 19, en 26 oktober, 2, 9 en 16 november
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55
Afsluitende wandeling: zondag 21 november, 11 tot 13
uur. Kosten: €100 inclusief koffie, thee en syllabus
De binnenstad van Amsterdam, een beschermd
stadsgezicht, is één van de belangrijkste
cultuurmonumenten aan deze kant van de Alpen, te
vergelijken met het wonderschone Venetië en Florence.
Van de 8863 objecten die onder monumentenzorg vallen
staat het merendeel aan een gracht. In de cursus maken
we uitgebreid kennis met de 17e eeuwse grachtengordel
die genomineerd is voor de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. De cursus is thematisch en chronologisch
opgezet met een begeleidende syllabus.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• De groei van de historische stad
• De oudste, veelal houten huizen
• De typisch Amsterdamse trapgevel
• De 17e-eeuwse gevels: hals- en klokgevels
• De verhoogde halsgevels
• De pakhuizen
• De gevels en interieurs van de Lodewijk XIVgrachtenhuizen
• De gevels en interieurs van de Lodewijk XVgrachtenhuizen, Hollandse rococo
• De gevels en interieurs van de Lodewijk XVIgrachtenhuizen
• De dubbele huizen of stadspaleisjes en koetshuizen
• De hedendaagse grachtenhuizen en toegetakelde
grachtenhuizen
• De antieke huizen met ornamentaal stucwerk
• De 26 grachtenhuizen met beschilderde behangsels

Wat we als gezond eten ervaren hangt af van onze perceptie.
Voor de één is dat een specifiek dieet (Atkins, Bakker) en
de ander heeft visioenen van biologische groenten, linzen
en tahoe. Het hangt er van af wat je doel is om gezond te
eten, hoe (en waar) je mee bent opgegroeid en wat je dus als
gezond ervaart.
Verpakte groenten bij de supermarkt is voor de één standaard
kost en wordt door de ander bestempeld als ongezond.
Pluk de ochtend met Budwig
Budwig is de naam van een Duitse biochemicus die leefde
rond 1850 en de bedenker van een ideaal, voedzaam
ontbijt. In het papje zitten veel goede elementen zoals
zwavelhoudende eiwitten (kwark) voor de celstofwisseling
en meervoudig onverzadigde vetzuren. Lijnzaadolie wordt
in ons lichaam omgezet in o.a. prostaglandine. Het heeft
ontstekingsremmende, pijnstillende en antiallergische
werkzaamheid.
Het leuke aan Budwig (haar papje) is dat het geschikt is
voor mensen die in een handomdraai een voedzaam én
afwisselend ontbijt op zijn menu wilt zetten.
Het recept in een modern jasje
• Turkse, Griekse yoghurt of 100 gram kwark (bij gluten
intolerantie vervangen door soja yoghurt).
• 3 eetlepels olie (koudgeperst) toevoegen. Lijnzaadolie is
een goede optie. Je kunt dit afwisselen met teunisbloemolie
en/of omega 3-6-9.
• Noten en zaden toevoegen. Denk aan cashew,
amandel, walnoten, hazelnoten, zonnebloempitten en/of
pompoenpitten (deze laatste staan er om bekend goed te zijn
voor de prostaat).
• Vruchten of fruit (gedroogd of vers). Cranberry’s, vijgen
en/of dadels.
• Graanvlokken, zemelen of tarwekiemen.
• Geroosterd sesamzaad geeft een bijzondere smaak.
Ga creatief om met de samenstelling en ontdek wat jij lekker
vindt. Gezond is het zeker.
Bon appétit!
Nieuw
In de volgende uitgave van de Binnenkrant beantwoordt
Rachel vragen van lezers en geeft aanvullend geneeskundig
advies.
Mail uw vraag vóór 28 juni 2010 naar
rachel@natuurlijkegeneeskunde.nl

Iets gezien of gehoord?
Help de politie!

Wie echt luistert, ontdekt meer
Test jezelf op: www.luistereniseenbelevenis.nl
en meld je aan als vrijwilliger bij Sensoor.
Chat-en telefonische hulpdienst.

Samen met bewoners, ondernemers en andere partners
werkt de politie iedere dag aan de veiligheid van de
buurt. Bijvoorbeeld om overvallen en woninginbraken
zoveel mogelijk te voorkomen. Gaat het toch mis? Dan
doet de politie alles om de daders op te sporen. U kunt
daarbij helpen: meld u aan voor mail-alert.

www.sensoor.nl/amsterdam

Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
Maatje voor mensen met psychische problemen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl
Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!
www.deregenboog.org
Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl
Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org
Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

De Regenboog

Groep
K

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

CBF

EUR

Inlichtingen en opgave telefonisch: 020-6222213 /
mobiel: 06-12552332, e-mail: hanstulleners@zonnet.nl

Praktijk Fontaine is een praktijk voor aanvullende
geneeskunde in het centrum van Amsterdam. U
kunt terecht met vragen op 020-6247918 over de
westerse natuurgeneeskunde (o.a.voeding, kruiden),
lichaamsgericht werk, homeopathie en counseling.
Rachel Fontaine is eigenaar en geeft ook gratis advies op
www.gratisadvies.nl (rubriek natuurgeneeskunde).
Wat is gezond eten?

voor goede doelen

Hoe werkt mail-alert?
Als u zich heeft aangemeld voor mail-alert ontvangt u
een e-mail wanneer er bij u in de buurt een misdrijf heeft
plaatsgevonden. In de mail wordt kort verteld wat er is
gebeurd en wordt een aantal vragen gesteld: “Heeft u iets
gezien, gehoord, is u iets opgevallen in de buurt?”. Zelfs
details waarvan u denkt dat ze niet belangrijk zijn, kunnen
de politie op het spoor zetten van een verdachte. Zo werken
we samen aan de veiligheid!
Belangrijk:
• Aanmelden voor mail-alert: www.depolitiezoekt.nl
• Getuige van een misdrijf op heterdaad? Bel direct 112
• Voor niet spoedeisende meldingen: 0900-8844
• Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Dick Jansen - Buurtregisseur Utrechtsebuurt
Wijkteam Prinsengracht 1109
dick.jansen@amsterdam.politie.nl
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LEIDSEPLEIN EN ANDERE PLEINEN
Leidseplein
Na jaren veelvuldig met bewoners, bedrijven, horeca en
theaterbesturen te hebben vergaderd over mooie plannen voor
het Leidseplein, blijkt dat al de vele tijd en voorbereidende
kosten voor niets zijn geweest en blijven wij, dankzij de
schandelijke kosten die de onnodige N.Z.lijn met zich
meebrengt, voorlopig in deze troep zitten.
Het Leidseplein heeft, rekenend op de mooie beloftes van de
Gemeente, een fraai opgeknapt Americain Hotel met prachtige
fontein, het City theater ziet er inmiddels al schitterend uit
en ook de Stadsschouwburg heeft een kostbare uitbreiding
gerealiseerd. Het van der Ende theater zal ook over enige tijd
klaar zijn, maar het plein zèlf is en blijft dus een ongelofelijke
puinhoop.

voorstanders. Bij een onderzoek van de Vrienden Binnenstad
bleek dat 85% voorstander was van een open Lijnbaansgracht
op deze plek, hetgeen een enorm fraaie restauratie van
onze oude stad zou betekenen. De horeca zou dan gezellige
terrassen kunnen maken langs de waterkant.
Terwijl het Leidsebosje met een grote parkeergarage en ruimte
voor de taxi’s de enige goede en logische plek zou zijn, is er
toch weer tegenwerking.
Zo krijg je deze stad nooit in orde!

LEIDSE- WETERING
Rembrandtplein
Het Rembrandtplein is nu opgeknapt en ziet er met zijn
glimmend zwarte steen uit als een begraafplaats en het
fonteintje als een open graf, afschuwelijk. Fijn dat de
Binnenkrant het met mij eens is.
Voor een fractie van het geld was gewoon een simpel stenen
plein aangelegd met het Rembrandtbeeld in het midden
en kroonlantaarns langs de kanten en had dan meteen het
Thorbeckeplein ook meegenomen.

Noordermarkt
Met mooie oude stenen ziet alles op de Noordermarkt er
inderdaad weer goed uit, maar waar zijn de Kroonlantaarns,
die hier volgens afspraak geplaatst zouden worden??
Verder vind ik het altijd buitengewoon treurig dat pleinen bij
ons altijd kinderspeelplaatsen en sportvelden worden. Zo ook
bij de Noordermarkt.
Herenmarkt
Destijds heeft het Kroonlantaarn Comité gezorgd dat op de
Herenmarkt kroonlantaarns werden geplaatst. Meteen daarna
kwamen er grote lelijke klimrekken en een sportveldje en
bleef er van dit mooie dromerige pleintje niets meer over.

Het zou een mooi autovrij plein worden met een grote
ondergrondse ruimte om de vele fietsen te bergen. Verder was
er een voorstel om de fietsers via een tunnel onder het plein te
laten rijden om zodoende het plein fietsvrij te houden en een
mooi rustig wandelgebied te creëren .
De Stichting Heijmeijer van Heemstede bracht het idee in
om de Lijnbaansgracht op het stuk Gartman plantsoen weer
te openen. Helaas wilde de Gemeente deze betrekkelijk
kleine ingreep niet inwilligen, niettegenstaande de zeer vele

Museumplein
En dan het Museumplein, een zompige wei, die alweer heel
erg veel geld heeft gekost en nog steeds nergens op lijkt en dát
in het centrum van onze hoofdstad.
We zouden ons moeten schamen….!
Bij AT 5 heb ik vorig jaar gezegd dat onder het gehéle plein
een garage had moeten komen en dat daarboven een soort
Tuilerieën moet komen, dus geen gras dat jaarlijks opnieuw
voor veel geld hersteld moet worden, maar veel bomen en
grint, mooie wandelpromenades met beelden
Dat hoort in deze Museumbuurt. En zoals Ferry Houterman al
zei:” Voetballen kan ook in het Bijlmerpark of Westerpark en
demonstreren doe je in Den Haag.
En dan natuurlijk geen lelijke en ongelukkige paarse bankjes
en lantaarns, maar gewoon de Amsterdamse kroonlantaarn en
enige klassieke bankjes.

De nu geplaatste enorme lichtmasten, die het plein in een
zee van (ongewenst) licht zetten, horen meer in een stadion
thuis. De rest van de moderne lantaarns verdienen ook niet de
schoonheidsprijs.
Als nu die Nachtwacht beeldengroep ook maar weer niet
terugkomt!
Weer een gemiste kans voor een mooi plein, wat jammer toch!
Het geld wordt met bakken over de balk gegooid en op de
verkeerde momenten wordt geen geld uitgetrokken voor de
zeer noodzakelijke verfraaiing van onze hoofdstad.
We hebben genoeg pleinen, maar helaas, het lijkt allemaal
nergens op!!
D. Beynes-Heijmeijer van Heemstede
Leidseplein Overleg
Stichting Heijmeijer van Heemstede

GIROMANIA Zaterdag 8 mei

Hoera we hebben een heuse site voor onze straat.
www.kerkstraat-amsterdam.nl/

“Langzaam kleurt Amsterdam roze”, meldden de media.
Werkelijk? Op vrijdagavond fietste ik het parcours nog
maar eens af. Behalve enige wimpels op de bruggen en
een reuze wielerfoto op het Stadsarchief zag ik enkel
bergen oranje restanten van Koninginnedag langs de weg.
Wel was de vijver bij het Rijksmuseum al volgepompt
met water en voorzien van een startklaar plankier.
Helaas zat het fietstunneltje onder het Rijks nog potdicht.
Ha, hebbes!
Wat gaan die gasten hard.

Hierbij de planning van het Duintjer-gebouw:

Net als de marathon trekt
dit evenement slechts
een paar duizend echte
Amsterdammers. De
meesten langs de route
zijn de gebruikelijke
zaterdagse bezoekers,
die onverwacht hun weg
versperd zien op weg
naar winkel of terrasje.

Nota van uitgangspunten aangenomen
september 2009
Besluit gebouw geen gemeentelijk monument september 2009
Inspraak wijziging bestemmingsplan
medio
2010
Ter visielegging hiervan			
begin
2011
Vaststelling bestemmingsplan door deelraad medio
2011
Bouwvergunning				
medio
2011
Start bouw				
eind
2011
Oplevering				
eind
2012

Wetering Verbetering heeft nu ook een website om nieuws snel te kunnen
delen binnen de buurt: www.weteringbuurt.nl

Daarnaast hebben we een email-nieuwsbrief waarvoor je kunt opgeven op de website
en kan men via Twitter op de hoogte blijven.
Joris Keijzer

Tussen Vijzelstraat, Amstel en Ceintuurbaan heerste de gehele dag een weldadige
rust als op een autoluwe zondagmiddag. Zelden was op een zaterdag in mei het
Rembrandtplein zo leeg. Bij de Munt heerste wel de gebruikelijke zaterdagdrukte.
Daar was verwarring hoe je verder moest komen. In de rij voor de loopbrug?
Toch wist Fabiola, in roze toilet, op de fiets de Utrechtsestraat te bereiken.
PS

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer Kruyver,

Mijn vraag is waarom ik de indruk krijg dat AH bewust
op Koninginnedag open gaat met als hoofddoel veel blikjes
en bier te verkopen in de Amsterdamse binnenstad. Het
zorgt voor veel troep, overlast en oneerlijke concurrentie
met caféhouders die aan een bierglazen-statiegeldsysteem
vastzitten. Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling en een
niet zorgen voor een “bewust” imago bij mij als klant en
binnenstadbewoner.
Gegroet,
Bart
Kruyver
Drinkers staken nooit

Hartelijk dank voor uw e-mail. De klantenservice
heeft een signalerende functie. Alle vragen
en opmerkingen van klanten worden door ons
gebundeld en aan de verantwoordelijke managers
doorgegeven. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw
opmerking de nodige aandacht heeft en serieus
wordt behandeld.
Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice
Daniela Testa
---------------------------------------------------------------------Beste medewerker van het stadsdeel,
Als bewoner valt het mij op dat op koninginnedag de cafés
met vergunning en de perfect werkende statiegeldglazen
oneigenlijk beconcurreerd worden door de supermarkten die

de hele dag open zijn als een soort biertent/zuipkeet.
Waar een bezoeker bij een café bijvoorbeeld EUR 2 + EUR 1
statiegeld zal moeten betalen voor een gekoeld biertje staan
de hele dag de koelvitrines bij “Appie” open om de sixpacs
voor een duidelijk lagere prijs te verkopen.
Gevolg: gemiste omzet voor de caféhouders, een goedwerkend
statiegeldbeker-systeem ondermijnd, een stad bezaaid met
lege blikjes en weer rijkere aandeelhouders van AH en collega
groot-supermarkten.
Ik begrijp dat het moeilijk is bepaalde ondernemers uit te
sluiten van het jaarlijks feestje maar de vrijmarkt is toch
altijd bedoeld geweest voor de kleine ondernemers en niet de
beursgenoteerde grootverdieners!
Wat natuurlijk ook kan is dat de grote supermarktketen en
fast-foodketens hun eigen opruimteams de straat op sturen
op de troep van hun klanten eindelijk eens op te ruimen.
Met vriendelijke groet,
Bart Kruyver

ZOMER 2010
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Zojuist bent u vertrokken
en nam de nacht mee
onder uw arm
in de holte van uw oksel
waar zij nog verder
sluimeren kan.
Vanaf mijn balkon
heb ik gezwaaid
maar u keek niet
u keek niet meer om
was te gehaast
weg te komen weg
te gaan uit dit tekort
van het bestaan.
In de verte steekt u over
naar uw ander leven
bezig uzelf dit moment
te vergeven
en bij iedere pas
wordt u nu meer u
alleen verder
en steeds iets kleiner.
Gehuld in uw afwezigheid
blijf ik naakt
in de koele dunne dageraad
dan slaat u de hoek om
en ik mijn badjas dicht.

Vrije Zone
Het is dinsdag 4 mei. Ik sta zoals ieder jaar op de Dam, stevig gearmd met
een broze oudere dame. Na de eerste minuut stilte schrikken wij op van
verstorende geluiden en mensen die alle kanten opstuiven. Wij blijven
staan, niet omdat we zo moedig zijn maar omdat we geen idee hebben wat
we moeten doen. Na een korte tijd komt onze Majesteit terug. De dame aan
mijn arm probeert mij gerust te stellen. Ik weet wat ze heeft meegemaakt in
de oorlog en ben aangedaan door haar poging om mijn schrik weg te nemen.
Later zag ik de beelden van de herdenking op de televisie en vroeg me af
waar al die mensen naartoe hadden gemoeten als er een echt gevaar was
opgetreden.
Op Koninginnedag ben ik niet ieder jaar in Amsterdam. Dit jaar had ik mijn
kleindochter echter beloofd naar haar viool optreden te komen luisteren in
het Vondelpark. Haar broer had mij aangeraden om vroeg te komen. Het leek
of veel meer mensen dan ik op de hoogte waren van dit advies. Lopend op
weg naar het Vondelpark zag ik de voorbereidingen van het uitstallen van al
de versnaperingen en de goedbedoelde oranje parafernalia. In het Vondelpark
aangekomen trof ik mijn kleindochter teleurgesteld aan bij de verkooptafel van
haar broer. Ze mocht haar viool niet gebruiken. Het regende en dat was niet
goed voor de viool. Daar viel geen speld tussen te krijgen. Nu had ze samen met
haar broer de verantwoordelijkheid om boeken en CD’s te verkopen. Tussen alle
leuke zelfgemaakte dingen van de andere kinderen was ik bang dat er niet veel
aandacht voor hun tafel zou zijn.
Dat was een vergissing. De mooie boeken en stapeltjes met CD’s vonden gretig
aftrek bij de bezoekers. Ik moet toegegeven, dat de netjes uitgestalde boeken
voor één euro een goede koop waren. Na een halfuur in de motregen ging ik
weer op weg naar huis. Op straat moest ik me door een verbijsterende horde
mensen heen worstelen. Eenmaal thuis aangekomen hoorde ik de herrie van al
de podia en de helikopters nog tot laat in de avond als een grote lawaaispiraal
boven mijn huis hangen.
30 april Vijzelstraat

( Rendez-vous )
Erica Lastdrager

Stokrozen en een enkele zonnebloem

fleuren in de zomer menig gevel in de stad op. Ze
vragen minimale ruimte, maar klimmen metershoog.
De stokroos is zo vriendelijk om zich in vele kleuren
te vertonen, van heel diep donkerpaars, klaproos-rood,
stralend geel, zacht roze tot smetteloos wit.
Er schijnt een geheime stokrozenbrigade te bestaan,
die in het najaar zaden verzamelt om ze in het voorjaar
weer op geschikte plekken uit te zetten.
De stokrozen zijn gelukkig ook bloemmans genoeg
om op eigen kracht nieuwe plekjes te ontdekken.
PS

Vroeger kon ik bijna niet slapen de dag voor Koninginnedag. Er was altijd een
optocht en een prijs voor het best verklede kind. Mijn moeder besteedde uren
aan de prachtige kostuums. Mijn kleindochter had ook moeite met slapen gaan
en was een beetje zenuwachtig over het vioolspelen op de vrijmarkt. De dag na
Koninginnedag belde ze me op en vertelde trots dat ze toch had gespeeld toen
het weer droog was en dat ze wel 15 euro had verdiend. Het was voor hen een
leuke dag. De doorsteek van het park naar hun huis is een paar minuten lopen.
Gelukkig hoefden zij niet langs al de herrie en door de massa’s mensen.
Dat was een geruststelling voor een bezorgde oma.
Verleden jaar na het drama in Apeldoorn, kon de burgemeester van Amsterdam
niets anders doen dan het feest langzaam laten uitdoven. Hij moest de burgers
van Amsterdam melden dat de menigte niet te beheersen viel.
Waar moeten al deze mensen naartoe als er een echt gevaar optreedt? Hoeveel
mensen worden er dan vertrapt? Bij mij blijft de vraag hangen van het waarom
van de massaliteit van Koninginnedag in Amsterdam. Helaas kom ik in mijn
antwoord niet verder dan het akelige woord ‘winst’. Maar wat voor winst en
voor wie?
Ben ik dan zo negatief ingesteld dat ik over deze door de stad georganiseerde
chaos niets anders kan bedenken? Het is niet meer vrij, de routes zijn bepaald,
de optredens liggen vast en het bier mag alleen worden verkocht door
vergunninghouders.
Gelukkig was het wel letterlijk en figuurlijk winst voor mijn kleinkinderen. Zou
die winst hetzelfde zou zijn geweest, zonder de herrie en het aangeschoten volk,
dat overal door de straten liep te zwalken? Ik weet zeker dat ze dan in ieder
geval meer winst in de figuurlijke zin hadden geboekt. Vroeger was niet alles
beter. Niets is leuker dan al die vindingrijke, ieder jaar nieuw bedachte dingen
die de jeugd in het Vondelpark laat zien.
De vernuftig nagebouwde vulkaan waar as uit werd omhoog gepompt met een
heuse landingsbaan erachter en waar men kon proberen papieren vliegtuigjes op
te laten landen.
Drinkgelag en georganiseerde optredens, zijn het brood en de spelen anno 2010.
Ik hoop dat wij Amsterdammers, onze historische vrijbuiterspositie weer eens
gaan laten gelden.
Volgend jaar een totaal nieuwe Koninginnedag, met het nieuwste van het
nieuwste? Ik doe verslag.
Gil Hauenstein
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Buurt 6
Tussen: Leidsegracht,
Prinsengracht,
Westermarkt,
Raadhuisstraat,
Paleisstraat, Dam,
Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en
Herengracht

Werelderfgoed?
De UNESCO plaatste een aantal kanttekeningen
bij de voordracht van Amsterdam voor de
Werelderfgoednominatie en verzocht in december
2009 om nadere informatie. Expliciet werd de
voorgenomen sloop van twee Rijksmonumenten
op het Binnengasthuisterrein ontraden en tevens
werd verzocht om beperkende maatregelen op het
gebied van steigerdoekreclame.
De informatie die de gemeente Amsterdam
vervolgens eind februari verstrekte, had op het
gebied van zorgvuldig niet de goedkeuring van de
Werkgroep Buitenreclame en de Vereniging Openbaar
en Leefbaar BG-terrein. Beide spraken hierover bij
de deelraad in. Ze waren niet, conform de regels van
UNESCO, als ‘stakeholder’ bij de beantwoording
betrokken, net zo min overigens als de leden van
de deelraad, terwijl een brede maatschappelijke
ondersteuning en onbetwistbaarheid het uitgangspunt
bij een aanvraag behoort te zijn; ‘volledig, compleet
en waarheidsgetrouw’.
Het omstreden antwoord bleek slechts een ‘ter
kennisname stuk’. Een inhoudelijke discussie was
niet meer mogelijk. Het is nu slechts een kwestie van
afwachten hoe de UNESCO eind juni zal beslissen.
Wel wil de VVD de reclamejongens ruim baan geven
onder het motto ‘minder regels en het liefst helemaal
niet’ ook al zou de Werelderfgoednominatie daarmee
op de tocht komen te staan.
AJT

BUURT 6

Bijeenkomst Vriendennetwerk UNESCO 21 april 2010
Op 21 april vond er een bijzondere bijeenkomst
plaats aan de Keizersgracht. Rob en Ulrike
hadden de grote ‘sael’ in hun prachtige pand aan
de Keizersgracht heel gastvrij ter beschikking
gesteld voor deze speciale gelegenheid. Bureau
Werelderfgoed organiseerde deze avond voor
het vriendennetwerk, en in het bijzonder voor
Amsterdammers die wonen en werken aan de
grachten. Ruim vijftig gasten waren deze avond
aanwezig en luisterden naar een lezing van priester
en kunsthistoricus Antoine Bodar. Onderwerp
van zijn lezing was ‘Amsterdam: Venetië van het
noorden’.
Het vriendennetwerk
Jan Boomgaard, voorzitter van het vriendennetwerk,
heette alle aanwezigen van harte welkom en leidde
de spreker in. Antoine Bodar plaatste in zijn verhaal
Amsterdam in een internationaal historisch perspectief,
waarbij naast Rome en Venetië ook Brugge en SintPetersburg de revue passeerden. Persoonlijke anekdotes
en herinneringen van de heer Bodar aan zowel zijn
jeugd in Amsterdam als zijn huidige woonplaats Rome
maakten de lezing zeer levendig. Bodar gaf onder meer
aan zeer gecharmeerd te zijn van het ‘reclameloze’
Sint Petersburg in de tijd dat deze stad nog Leningrad
heette. De ontwikkelingen in Brugge kon hij echter
minder waarderen. De grote hoeveelheden bezoekers
en daarmee samenhangende ‘toeristenindustrie’ dreigen
naar zijn mening de authenticiteit van deze stad ernstig
aan te tasten. Het omgaan met authenticiteit, en in het
bijzonder in relatie tot de Amsterdamse grachtengordel,
kwam meermalen meer of minder expliciet in de lezing
aan de orde.
Na de lezing werd de mogelijkheid om vragen te stellen
zeker aangegrepen, waarbij ook een aantal belangrijke
onderwerpen omtrent de nominatie, die recentelijk in het
nieuws zijn geweest, aan de orde kwamen.
Authenticiteit
De discussie spitste zich uiteindelijk toe op de kwestie
van de Haringpakkerstoren. Deze toren werd in het
begin van de negentiende eeuw gesloopt. In 2006 gaf
Stadsherstel Amsterdam N.V. aan dat zij ter viering
van haar vijftigjarig bestaan de Haringpakkerstoren

wilde reconstrueren en als geschenk aan de stad
Amsterdam wilde aanbieden. Dit cadeau werd door
sommige monumentenliefhebbers omarmd. Nu blijkt
dat het besluit is genomen dat de herbouw van de
Haringpakkerstoren niet doorgaat, is de teleurstelling in
deze kringen groot.
In de discussie ging het voornamelijk om de vraag
waarom Stadsherstel dit besluit genomen heeft. Een
aantal aanwezigen vond dit jammer en moeilijk te
begrijpen. Het terugbouwen van de toren zou toch juist
veel cachet aan de stad kunnen geven en zorgen voor
een organische verbinding tussen de Nieuwendijk en
de Haarlemmerstraat, en bovendien een markering zijn
van de middeleeuwse stadskern ten opzichte van de
zeventiende-eeuwse uitbreiding van Amsterdam.
Bij de herbouw van de Haringpakkerstoren gaat het
vooral om het begrip authenticiteit en de manier
waarop UNESCO dit begrip uitlegt. UNESCO hecht
veel waarde aan authenticiteit (authenticity), het is één
van de criteria waarop elke aanvraag die binnenkomt,
strikt wordt getoetst. In de zogenaamde ‘Operational
Guidelines’ van UNESCO staat het volgende: “the
reconstruction of archaeological remains or historic
buildings or disctricts is justifiable only in exceptional
circumstances. Reconstruction is acceptable only on the
basis of complete and detailed documentation and to no
extent on conjecture”.
Het ontwerp voor de herbouw van de
Haringpakkerstoren zal echter niet aan deze
voorwaarden kunnen voldoen. Alleen van de bovenbouw
van de oorspronkelijke toren is gedetailleerde
historische informatie beschikbaar. De romp van
de toren zou een eigentijdse interpretatie worden,
uitgevoerd in beton met een bekleding in baksteen en
natuursteen.
Volgende bijeenkomst
De levendige discussie werd uiteindelijk door Jan
Boomgaard afgeloten met een uitnodiging voor een
volgende bijeenkomst in het Stadsarchief.
Inez Weyermans
Projectleider Bureau Monumenten & Archeologie
www.bma.amsterdam.nl
www.werelderfgoed.amsterdam.nl

Proposed UNESCO World Heritage Site
The seventeenth-century canal ring area
within the Singelgracht
Boundary protected cityscape
Proposed property, Nomination Document
State Party, January 2009
Proposed buffer zone, Nomination Document
State Party, January 2009

Zoekplaatje:
Welk façadedoek past bij de achterliggende gevels?
Hoe wordt de bovenste verdieping geschilderd?
Welke verf dekt op kunststof kozijnen?

De stippellijn geeft de grens aan
van het beschermd stadsgezicht.
In donkergrijs het kerngebied.
In lichtgrijs de bufferzone.

World Herritage Office, Centre District
City of Amsterdam
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Grachtentuinen in Bloei

Onder het motto ‘Hoe stom kèn je wezen?’ verzamelden zich
op 18 mei buurtbewoners en monumentenliefhebbers
op het Binnengasthuisterrein om te protesteren
tegen de sloopplannen van de gemeente.

Zo stom kèn je wezen!

In 1995 heeft het Koninkrijk der Nederlanden een
voorlopige lijst samengesteld van cultureel erfgoed
dat in aanmerking komt voor nominatie voor de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Deze lijst is gebaseerd op drie thema’s: NederlandWaterland, de zeventiende eeuwse Republiek der Zeven
Provinciën en als derde de Nederlandse bijdrage (Het
Nieuwe Bouwen) aan de internationale ontwikkeling
van de architectuur aan het begin van de 20e eeuw.
De nominatie van de Grachtengordel van Amsterdam is
gebaseerd op de eerste twee thema’s.
De onafhankelijke International Council on Monuments
and Sites (Icomos) adviseert het Werelderfgoedcomité.
De Icomos pleit tegen de sloop van de twee
rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein.
De gemeente heeft weliswaar een sloopvergunning
afgeven aan de Universiteit van Amsterdam, maar dat
geeft de UvA nog niet het recht om rijksmonumenten
te slopen. Buurtbewoners en Monumentenclubs gingen
tegen de sloopvergunning in beroep. Op 20 mei diende
deze zaak. In juli zal de uitspraak volgen.
De deelraad wacht die uitspraak nu eerst af en probeert
intussen de UvA te verleiden om haar plannen te
verwezenlijken in het lege Fortisgebouw aan het Rokin.
De UNESCO beslist begin augustus 2010 of zij de titel
‘Werelderfgoed’ aan de grachtengordel verleent.

Op 24 en 25 april jongstleden werden
voor het eerst de Amsterdamse Tulpen
Dagen gehouden, geboren uit de
gedachte dat Amsterdam weliswaar
in naam voor eeuwig verbonden is
met de tulp maar dat we dat helaas in
het groen bijna niet meer zien. Vaak
wordt mij gevraagd door buitenlandse
bezoekers waar de tulp toch te zien
is in Amsterdam en dan moet ik
bekennen dat ze voornamelijk nog
als bol of bos te koop zijn. Een sneue
constatering maar wel één die tot
nadenken stemde en uiteindelijk tot
deze tulpendagen heeft geleid.
Sinds een aantal jaren beplant ik de tuin van Museum
Willet-Holthuysen ieder jaar met een uitgebreide
bollenbeplanting: tulpen, narcissen en keizerskronen
geven daar een beeld van een tuin uit het begin van
de 18e eeuw. Hoe aantrekkelijk was de gedachte meer
tuinen vol te zetten met bollen, het verlengt immers ook
het bloeiseizoen met vele weken.
Vorig jaar mei heb ik samen met Museum Van Loon
de stoute schoenen aangetrokken en sponsors gezocht.
Het Internationaal Bloembollen Centrum in Limmen
en het Tulpenmuseum in Amsterdam waren meteen
bereid bollen te sponsoren. Vervolgens zijn tien tuinen
waaronder die van particulieren, musea en de tuin van
de burgemeester vol geplant met historische en moderne
tulpen. In het voorjaar zijn de bomen nog niet of
nauwelijks in het blad, dus veel tuinen zijn nog relatief
licht zodat tulpen een hele goede groeipositie hebben.
Stadsdeel Centrum heeft het initiatief ruimhartig
ondersteunt door een grote hoeveelheid bakken
met bloeiende tulpen langs de route te zetten, een
samenwerking die toekomst heeft.
Het evenement bleek een voltreffer: Amsterdammers,
maar ook mensen van buiten de stad en toeristen
kregen de kans voorbeelden te zien van wat er allemaal
mogelijk is met tulpen in volwassen tuinen.

Foto: Tom Elst

Tulpen in de tuin van de burgemeester

De bakken langs de route, vooral die bij museum
Hermitage, waren prachtig en werden non stop
gefotografeerd. Mijn hoop is dat in de komende jaren
niet alleen de tuinen maar ook geveltuinen, potten en het
openbaar groen met tulpen worden vol geplant, zodat
een stroom van kleur in het voorjaar door de stad loopt.
Natuurlijk hebben we aan de Amsterdamse grachten al
vele jaren de Open Tuinen Dagen, een evenement waar
erg veel mensen op af komen en dat helpt het groene
culturele erfgoed blijvend op de kaart te zetten. Want
niet alleen geeft het de tuinen een landelijke zo niet
wereldlijke bekendheid, het spoort veel bewoners van
de grachtentuinen aan hun tuin te onderhouden en te
verfraaien.
Met de Amsterdamse Tulpen Dagen hebben we een
evenement erbij dat het groene hart van Amsterdam
onder de aandacht brengt. De opbrengst van beide
evenementen komt ten goede aan een groen goed doel.
Dit jaar vallen de Open Tuinen Dagen op 18, 19 en 20
juni. Het thema is Hofjes en gemeenschappelijke tuinen.
De Amsterdamse Tulpen Dagen zullen in 2011 op 23 en
24 april zijn.
Saskia Albrecht
www.saskia-albrecht.nl
www.opentuinendagen.nl

Afscheid van de Rosmarijnsteeg
Op Rosmarijnsteeg nummer zeven is sinds 2000
Juwelier Onderwijzer gevestigd. Gelegen in het
verlengde van de 9-straatjes gaat de winkel na 10
succesvolle jaren toch sluiten. Reden is de al maar
stijgende winkelhuur in de buurt. Daar bovenop
kwam de crisis, waardoor mensen minder gingen
besteden. “De huurverhoging in mijn geval is
zakelijk gezien wel reëel, maar komt op een moeilijk
moment door de recessie.”
Na de invoering van de euro werd Amsterdam voor veel
Amerikanen een te dure stad.
Mevrouw Onderwijzer: “Ik had klanten uit Chicago,
die in Amsterdam elk jaar 3 weken logeerden en dan bij
mij langs kwamen. Het hotel waar zij altijd logeerden
verhoogde de kamerprijs van 175,- gulden naar 250,euro. Vroeger konden Amerikanen in de gulden tijd de
prijs door 2 delen en zo vond men alles zeer betaalbaar.
Met de dollar - euro gaat dat niet meer op.”
Mevrouw Onderwijzer volgde een juweliersopleiding in
Schoonhoven en werkte sinds 1968 bij juweliers bedrijf
Begeer van Kempen en Vos, om via verscheidene andere
bedrijven te eindigen bij Simons Juweliers. Toen die
sloot begon ze haar eigen zaak.
Ze heeft een groot scala van juwelen en zilveren
voorwerpen in haar winkel: antiek, occasion, nieuw en
unica. “Ik heb ook losse stenen, parels en dan laat ik
juwelen maken naar eigen ideeën.”
Wat zou u in de 9- straatjes anders willen?
Mevrouw Onderwijzer: “Als de gemeente niets doet,
gaan de 9-straatjes kapot. Er komen allemaal winkels
van bepaalde merken die nu erg in zijn. Pilotstores,

Flagshipstores. Het zijn ‘reclamebordwinkels’. Dat is
niet goed voor de 9-straatjes. Verlies draaien is voor
zulke winkels geen bezwaar. In Den Bosch heeft de
gemeente daar een stokje voor gestoken. Als het in Den
Bosch kan, dan heeft de gemeente Amsterdam daar ook
de middelen voor.”
De kleine zijstraten afsluiten voor verkeer ?

Mevrouw Onderwijzer: “Nee, daar ben ik niet voor.
Het doorgaande verkeer levert ook veel klanten op.
Het is jammer dat de Amsterdammertjes helemaal
verdwijnen. Acht jaar geleden heb ik met Guido
Frankfurther gesproken over het verdwijnen van
de Amsterdammertjes en dat het daardoor voor
juwelierszaken veel onveiliger was geworden. Een
ramkraak was niet mogelijk door de Amsterdammertjes.
Frankfurther zei dat ik dan een eigen paal kon
aanvragen. Maar dat kan hier nooit in deze smalle steeg.
Ik heb toen het rapport van de Commissie Veiligheid
Juweliersbranche opgevraagd (april 2003). Daar staat in
dat de Commissie vindt ‘Dat bij de belangenafweging
tussen veiligheid en welstand, aan veiligheid
een zwaarder gewicht moet worden toegekend’,
bijvoorbeeld door bouwkundige maatregelen. Dan
hadden de Amsterdammertjes op bepaalde plaatsen
kunnen blijven staan. Maar dat was niet bespreekbaar.
Het ‘Standaard Grachten profiel’ moest uitgevoerd
worden. Ook de stoeprand is verkeerd gelegd. Het heeft
al heel wat enkels gekost.”
Stopt u helemaal met het juweliersvak?
Mevrouw Onderwijzer: “Nee klanten kunnen me na juli
thuis bereiken. Het telefoonnummer en emailadres gaan
mee naar huis. Tot half juli is de winkel open.”
Nu is het uitverkoop. Het is druk in de winkel tijdens het
interview. Ik kom zelfs een kennis van een kennis tegen,
die een prachtig parelsnoer koopt. Misschien ook de
bijpassende oorhangers? Daar komt ze vast voor terug.
Het is een fantastische zaak. Jammer voor de buurt.
UW
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Nieuws van het Wijksteunpunt Wonen
Huurverhoging weigeren kan tot 1 juli
De meeste huurders zullen vóór 1 mei een huurverhogingsvoorstel hebben ontvangen.
Vanaf 1 juli bedraagt de maximale huurverhoging 1,2%. Bezwaar maken tegen het
huurverhogingsvoorstel kan tot de voorgestelde ingansdatum (meestal 1 juli). Dit
is ook hét moment om eens te controleren of de huurprijs niet te hoog is. Ernstige
onderhoudsgebreken kunnen mogelijk ook tot een huurverlaging leiden. Bij het
Wijksteunpunt Wonen kunt u terecht voor advies en ondersteuning. Kijk op www.
wswonen.nl of bel met het huurteam (020) 421 48 68.
‘’For expats only’’ is discriminerend
Huurdersvereniging Centrum heeft vorig jaar een klacht ingediend bij de Commissie
Gelijke Behandeling over een Amsterdamse makelaar die woningen enkel aan ‘expats’
wenst te verhuren. Op internet bood makelaar Keij & Stefels enkele woningen te
huur aan met de mededeling ‘for expats only’. Volgens Huurdersvereniging Centrum
is dit discriminatie op grond van nationaliteit en zij diende een klacht in bij de
commissie Gelijke Behandeling (CGB). Onlangs heeft de commissie geoordeeld. Een
expat wordt door de CGB omschreven als iemand die voor zijn werk tijdelijk in het
buitenland woont. De CGB acht het handelen van de makelaar ‘indirect onderscheid
makend’ en heeft geoordeeld dat dit in strijd is met de Wet gelijke behandeling.
Inmiddels heeft de makelaar de gewraakte mededeling verwijderd uit de advertenties.
De klacht van de huurdersvereniging ging ook over Makelaarsvereniging Amsterdam,
die dezelfde advertenties op haar website plaatste. Over de handelwijze van de laatste
moet de CGB zich nog uitspreken.
Woningen verhuren aan expats is een lucratieve bezigheid. Er is veel vraag naar
appartementen en er worden hoge huren gevraagd. Expats wonen doorgaans niet lang
op dezelfde woning en zijn onbekend met de Nederlandse wetgeving.

www.wswonen.nl
Open Tuinen Dagen
18 t/m 20 juni
www.opentuinendagen.nl

Gay-Pride Canalparade
Zaterdag 7 augustus
www.amsterdamgaypride.nl

Prinsengrachtconcert
Zaterdag 21 augustus
Bij Pulitzerhotel

Straatartiesten Festival, Amstelveld
Vrijdag 3 september, 19-22.00 uur
www.oudestadt.nl

Nachtrit Koetsjes
Zaterdag 10 juli
www.hoofdstadaanspanning.nl

Grachten Festival
14 t/m 22 augustus
www.grachtenfestival.nl

Sail 2010
19 t/m 23 augustus
sail2010.nl

Draaiorgel Festival
Zaterdag 11 september, 11-17.00 uur
Beursplein

Tentoonstellingsprogramma Hermitage Amsterdam 2010 – 2011
Op dit moment is in de Hermitage de tentoonstelling van
Matisse tot Malevich. Pioniers van de Moderne Kunst uit de
Hermitage van Sint-Petersburg.
De tentoonstelling duurt nog tot 17 september. Het is
een bijzondere collectie van kunstenaars die als pioniers
van het modernisme worden beschouwd: Matisse, Van
Dongen, De Vlaminck, Derain en Picasso. De grondleggers
van deze collectie zijn de Russische verzamelaars
Morozov en Sjtsjoekin. Na de revolutie werden hun
collecties genationaliseerd en vormden ze de basis van het
Staatsmuseum voor Nieuwe Westerse kunst. In de jaren
dertig viel de nieuwe kunst in ongenade bij de Sovjetleiders.
Er dreigde uitverkoop en vernietiging. Door verdeling van
de collectie over de Hermitage in Sint-Petersburg en het
Poesjkin Museum te Moskou is de collectie gered. Na een
periode van onzichtbaarheid lukte het weer de collectie
aan het Russische publiek te tonen. De vermaarde ‘derde
verdieping’ van de Hermitage, waar de collectie te zien
Museum Van Loon
tot 12 juli
Laurence Aëgerter : Seek & Hide

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

was, speelde een grote rol in de ontwikkeling van de jonge
Sovjetkunstenaars in de jaren zestig en zeventig.
In 1996 keerde het tij: president Jeltsin kende een hoog
bedrag toe aan de Hermitage voor kunstaankopen.
Geschenken van kunstenaars en verzamelaars volgden
waaronder het Zwart vierkant van Malevich.
Woorden schieten te kort bij de beschrijving van de kwaliteit
van deze tentoonstelling. Dit moet u zien.
Van 18 september 2010 tot 18 maart 2011 volgt de
tentoonstelling ‘Alexander de Grote en de Weg naar
het Oosten’. Alexander (356 - 323 v. Chr.) liet op zijn
veldtochten een spoor van Griekse cultuur na: het hellenisme.
Zijn leven en geschiedenis komen in deze tentoonstelling aan
de orde vanaf de klassieke oudheid tot in de moderne tijd.
Voor informatie over de tentoonstellingen in de Hermitage zie
www.hermitage.nl
Telefoon 530 87 55

Museum voor Fotografie Huis Marseille

tot 29 augustus
Zomerliefdes

Mediamatic / Vijzelstraat 68
tot 22 augustus
Sur Place : urban bike culture

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