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‘Delen is het nieuwe hebben’. In 2014
stond het bij trendwatchers steevast
hoog in de top vijf van belangwekkende
maatschappelijke ontwikkelingen. Toch
was het voor ons, binnenstadbewoners,
eigenlijk niets nieuws, want in het delen van onze mooie woonomgeving zijn
wij ervaringsdeskundigen bij uitstek.

BUURTBORREL
Ontmoet je buurtgenoten in Wannemakers, Singel
210, elke laatste maandag van de maand vanaf
17.00 uur. Let op: decemberborrel gaat niet door!
■ 26 januari ■ 23 februari ■ 30 maart

tjes
De Dame
waarheen ga jij
met Kerst?

pretpark
Mokum!

worden, zagen we dat aanvankelijk als een
fact of life. Het hoort nu eenmaal bij onze
stad als een van de attracties in een global
society en zelf lopen we straks ook weer als
toerist in andere steden. Liever dan ons
op te winden, leerden we de ergste drukte
gewoonweg te vermijden. Zo schetst Tracy
Metz al in 2002 in een vroege verkenning
van het ‘wonen in een themapark’ hoe ze
op hoogtijdagen als Koninginnedag of Gay
Parade de stad verlaat en op andere dagen,
zigzaggend via tussenstraatjes, de drukste
‘slenterzones’ omzeilt. Hoewel Metz toen
al waarschuwde voor een onbalans tussen
bewonen, bezoeken en bedrijvigheid,
gingen de meeste binnenstadbewoners
ondanks stijgende bezoekersaantallen nog
lang blijmoedig door met het delen van
hun centrum.
Die blijmoedigheid zakt ons echter de
afgelopen jaren steeds verder in de
schoenen. De toeristische slenterzones
beslaan inmiddels de halve binnenstad en
laten zich ook met de meest uitgekiende
vermijdingsstrategie niet meer omzeilen.
De dagelijkse in- en uitstroom van de
Airbnb-ers met hun rolkoffers in onze
straatjes evenmin. Het massatoerisme
is doorgedrongen tot diep in het hart
van buurten die daar niet op berekend
zijn. Tegen de bezoekers proberen we
vriendelijk te blijven, hen kun je tenslotte
niets kwalijk nemen, zolang ze tenminste
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niet wildplassen of anderszins overlast
veroorzaken. Maar zelf beginnen toeristen
ook te klagen over drukte en onvriendelijker bejegening door de bevolking. En die
klagers zijn dan hoogstwaarschijnlijk niet
die stag- of henpartygoers op hun bierfietsen
die we liever kwijt zijn, maar juist de
bezoekers met wie we graag ons historische
centrum willen delen.
In Barcelona wierpen boze bewoners
afgelopen zomer al barricades op uit
protest tegen de massaliteit van het
Airbnb-toerisme in hun wijk. In Buurt 7
zetten we onze zorgen over ‘het centrum
delen met zovelen’ voorlopig liever om in
het samenstellen van een themanummer.
Wel wat zwaardere kost dan u gewend
bent in ons eindejaarsnummer. Maar
een onderwerp dat zo vaak terugkomt
in gesprekken in de buurt, verdient ook
aandacht in onze krant. En naast de lasten
komen ook de lusten van ons pretpark
ruim aan bod.

foto: Ingrid de Groot

Toen het op bepaalde tijden en plekken
in de stad wel heel erg druk begon te

foto: Ingrid de Groot

D

e meesten van ons kozen er
bewust voor om hier te wonen,
midden tussen de veelbezongen schoonheid van Amsterdam, met een uniek winkelbestand en
een rijkdom aan kunst, cultuur en overig
vermaak onder handbereik. Dat we
anderen in al die weelde om ons heen laten
delen, spreekt voor de meeste bewoners
daarom vanzelf. We wijzen behulpzaam,
in alle mogelijke talen, de weg naar Anne
Frankhuis, Damsquare of Noordermarkt.
We maken expats wegwijs in onze buurt,
zwaaien vriendelijk naar groepen Yellowof anderskleurige bikes berijdende
toeristen en zijn zelfs begripvol als ze
ongegeneerd naar binnen gluren om een
glimp van ons interieur op te vangen.

7

Krabbels

Marijke Winnubst

Els Willems

‘Mijn eigen stinkstad aan het IJ…

		

Wonen in de binnenstad

mijn Amsterdam

mijn warme jas,
ook als de winterkou me bijt
en alle nachten donker zijn
dan walm je van geborgenheid.'

H

et lied Amsterdams Parfum van Jan Boerstoel is weemoedig, maar wel een waarheidsgetrouwe weergave van de tijd voordat
de ‘keiharde’ werkelijkheid toesloeg. Sindsdien is de walm van geborgenheid een walm
van ontheemd voelen tussen een consumerende, feestvierende horde onder aanvoering
van een vreemde mogendheid:
I-amsterdam.

Geen stad bracht zo mijn hoofd op hol als ik,
na een tijd in het buitenland, terugkeerde
en uit de trein stapte. Mijn hart ging open
en dicht en ik leefde en ademde weer volop
Amsterdamse lucht van vrijheid en geborgenheid. Verlaat ik nu het station, hoor ik
vreemde talen behalve mijn eigen, lees ik
borden in vreemde talen behalve mijn eigen
en val ik over een leger vreemdelingen van
één en hetzelfde kaliber behalve over mijn
eigen generatie : Dijkers, Pleiners en Provo’s
die met hun hi-ha-happeningen als eersten
de wereld toonden hoe geweldloos ‘de oude
orde’ te provoceren en verandering af te
dwingen, lang vóór 1968 toen de rest van
Europa (Parijs) ging rebelleren.
Ik raak de beelden zelfs in mijn dromen
zelden kwijt: de anti-rookmagiër en het Het
Lieverdje, de krenten van Koosje Koster, de
eerste ontruimingen. De vele demonstraties
tegen de ‘goeie ouwe’ atoombom, tegen
fascisme, apartheid en onrecht. En na de
protesten de hippies, die de (vrije) liefde predikten en in slaap vielen op de Dam om door
de Jantjes uit de provincie te worden schoongeveegd, zodat de route naar de betaalde
liefde ongezien kon worden genomen.

Walther Schoonenberg wil de visie van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse
Binnenstad (VVAB) over de pretparkfunctie van de (binnen)stad wel verwoorden.
Deze vereniging komt immers niet alleen op voor het behoud van monumenten; in
de doelstellingen staat ook ‘het bevorderen van een goed woon- werk- en verblijfsklimaat in de gemeente Amsterdam, met name in de binnenstad.’

I

n de jaren zestig en zeventig bedreigden cityvorming en verkeersdoorbraken de
verwaarloosde binnenstad. Dat beleid was gestoeld op het idee van de functionele stad:
de functies van de stad moesten van elkaar worden gescheiden. Geurt Brinkgreve, de
oprichter van de VVAB, had een andere visie op de stad: geen scheiding van wonen en
werken, maar juist vermenging. Restaurerende monumentenorganisaties als Diogenes
voor kunstenaars en Stadsherstel waren begonnen met het herstel van de binnenstad
waardoor het aantal bewoners toenam. Sinds de oprichting van de VVAB in 1975 is
gestreden voor herstel van de woonfunctie en voor een evenwicht tussen alle functies.
Schoonenberg laat een duidelijke rode lijn zien, want ook nu moet de woonfunctie
weer verdedigd worden, toen tegen een zakencentrum, nu tegen een toeristencentrum.
Het gemengde karakter is nu juist de charme en het is kortzichtig en gevaarlijk als de
pretparkfunctie doorslaat. De binnenstad is dan geen echte stad meer en wordt zelfs voor
toerisme minder interessant. Hij meent dat het vijf voor twaalf is.
Zou het omslagpunt al bereikt zijn? De meeste politieke partijen lijken het te gaan
begrijpen en zien in dat bewoners in het drukke centrum geen zeurpieten zijn en wel veel
tolereren, terwijl ze voorheen vaak te horen kregen ‘dat ze maar in een hutje op de hei
moeten gaan wonen’. Schoonenberg benadrukt dat de binnenstad zo mooi is geworden
dankzij enorme investeringen, niet alleen door monumentenorganisaties, maar vooral
óók door particulieren. Sommige toeristische activiteiten zijn pure roofbouw, zoals de
alom gehate bierfietsen, die kennelijk elke ochtend op diepladers aangevoerd worden. Het
zou via de APV verboden kunnen worden, maar politici willen liever door handhaving (!)
overlast bestrijden.
De vergunningaanvraag voor de ‘amfibike’ ziet Schoonenberg als een lakmoesproef
voor de politiek. Waternet wil wel een vergunning verlenen vanwege het innoverende
karakter, maar hij meent dat dit een verkeerde uitleg van het begrip is. De VVAB zal bij
verlening van vergunning deze juridisch aanvechten. Als Waternet zulke keuzes maakt,
kan het beleid dan weer niet beter door de gemeente zelf gemaakt worden? Goed beheer
van de waterstructuur is van belang. Er moet voldoende ruimte zijn voor serieus vervoer
van goederen (bv. bouwmaterialen) en mensen (watertaxi) en omdat het al zo druk is
op het water is er geen plaats meer voor pretparkfuncties als waterbierfietsen. aldus
Schoonenberg.
Decennia geleden zag de binnenstad er slecht uit. Behoud in plaats van sloop en
(lelijke) nieuwbouw was het doel. Er werd ook heel veel opgeknapt en verfraaid (de
kroonlantaarn), maar dit leidde tot een enorme groei van toerisme als ongewenst bijeffect.
De plaatsing op de Werelderfgoedlijst van Unesco betekende waardering van dit erfgoed.
L e l i e gr acht 60
1 0 1 5 D J Ams terdam
T +3 1 2 0 639 01 09

Tot in de verste vreemde toe zijn onze kreten
gehoord, het ‘witte’ fietsenplan functioneert
zelfs in vele grote Europese steden. Alleen
niet in mijn eigen stinkstad aan het IJ… mijn
Amsterdam, want de laatst overgebleven
anarchist, de raddraaier zit op een vélocipède,
is een vélocipist.

E spa n j e re nv a n tw i st@planet.nl
w w w. spa n j e re nv antwis t.nl
da g e l i j k s g e o pe n d v a n 10-01 uur
l u n ch 10-17 uur
di n e r 1 7 : 30-22 uur

(Schuingedrukte woorden komen uit het lied van Jan
Boerstoel)

S E I Z O E N S G E B ON D E N G E R E C H T E N
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E L K E W E E K A N D E R E DAG S C H OTE L

En de verwachting was dat dit zou leiden tot een
mentaliteitsverandering, maar we kregen uitbuiting
van de stad.
De balans raakt verstoord. Bewoners herstelden een
fantastische woonomgeving die nu geëxploiteerd
wordt door het toerisme. Van bijvoorbeeld touringcars
en cruiseschepen moet je je afvragen wat het kost en
wat het oplevert. Er zou een deltaplan voor toerisme
moeten komen. Er moeten keuzes worden gemaakt.
Massa-, dag- of kleinschalig individueel toerisme? Welk
imago is gewenst: de mooie culturele stad, of de stad
waar ‘alles kan en mag’. Toerisme hoeft niet meer
bevorderd te worden, de stad verkoopt zichzelf wel.
Het vrijkomende geld, en dat is heel veel, kan dan
gestoken worden in het onderhoud van de openbare
ruimte.
Schoonenberg meent wel dat het goed is om
buitenlandse bedrijven aan te trekken, waarbij voor
expats echte shortstay geschikt is. De minimumperiode
zou dan niet een week, maar een half jaar moeten zijn.
Immers, de echte (beperkt vergunde) shortstay is het
probleem niet, de illegale hotelverhuur wel. Inmiddels
vragen bewoners zich af: ‘Wil ik hier nog wonen?’ Deze
problematiek in Amsterdam is vergelijkbaar met die in
Venetië en Barcelona.
De binnenstad is bij uitstek geschikt voor het stedelijk
leven van de 21e eeuw: kleine creatieve bedrijfjes in
de kleinere panden en netwerken met een laptop op
terrasjes. De gebouwen groter dan 1000 m2, die nu voor
kantoren gereserveerd blijven, zouden dan juist wel
voor bewoning geschikt gemaakt kunnen worden. Het
doel blijft een goede vermenging van wonen en werken.

http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

foto: Ingrid de Groot

Dat is nu nog net zo hard nodig als destijds, toen de
VVAB werd opgericht. Er is een andere visie nodig op
de stad, niet die van een historische façade die uitgebuit
moet worden, maar van een stad waar het goed wonen
en werken is. Randvoorwaarden daarvoor zijn een
duurzaam toerisme en een rem op de verwording tot
een pretpark.

Walther Schoonenberg
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Regelgeving voor het kort verhuren van een woning
Els Willems

‘Op straat vanwege Airbnb’ is de kop van een artikeltje in
Het Parool van 6 november jl. Deze bewoner, die er niet
woonde, maar onderverhuurde had het te bont gemaakt.
Waaraan moet je voldoen als je je woning wil verhuren en
omgekeerd: wat kun je doen als je de lasten ervaart van
verhuur door je buren?

O

m met het laatste te beginnen: Bureau Zoeklicht heeft
een meldingsformulier en een telefoonnummer 14020
(kantooruren), waarmee woonfraude en overlast gemeld
kan worden. Het Bureau heeft sanctiemogelijkheden variërend
van sluiting van brandonveilige en illegale hotels tot oplegging
van geldboetes (tot € 18.000), navordering van toeristenbelasting
en tenslotte zelfs tot huisuitzetting.
Shortstay en Airbnb zijn begrippen die veel gebruikt worden voor
alle negatieve aspecten van wat in feite vaak illegale hotelverhuur
is. Wat betreft regelgeving moeten we onderscheid maken tussen
shortstay (waar een vergunning voor vereist is) en particuliere
vakantieverhuur, die (onder voorwaarden) wel is toegestaan.
Voor huurwoningen geldt dat de eigenaar toestemming moet
verlenen. Woningcorporaties geven die toestemming nooit. Bij
een eigen woning kan verhuur in strijd zijn met de VvE statuten.
Het is dus nuttig om die na te kijken en zonodig aan te passen1.
Ook de bank en verzekering kunnen hindernissen opwerpen.
Shortstay is bedoeld voor (vaak buitenlandse) werknemers. De
verhuurperiode mag minimaal zeven nachten en maximaal
zes maanden zijn. Vanaf januari 2014 worden geen nieuwe
vergunningen meer verstrekt, de reeds verstrekte zijn tien
jaar geldig. Bij die vergunning horen de volgende eisen:
brandveiligheid, verhuur aan hoogstens vier personen, het
bijhouden van een administratie en voor niet in Amsterdam
ingeschrevenen moet toeristenbelasting betaald worden.
Particuliere vakantieverhuur mag wel, maar alleen door de
hoofdbewoner en met toestemming van VvE of verhuurder. Het
mag alleen incidenteel, niet langer dan zestig dagen per jaar,
maximaal aan vier personen tegelijk, in een brandveilige woning.
NB: Bed & Breakfast mag wel bedrijfsmatig maar alleen in een
gedeelte van de woning en de bewoner moet aanwezig zijn. Er
moet toeristenbelasting worden betaald en de inkomsten moeten
voor de belasting worden opgegeven. Tenslotte misschien wel
het belangrijkste: gasten mogen geen overlast veroorzaken!
1

Zie ook het artikel ‘Aanpak van shortstay woningen in VVE-woningen’ door

Walther Ploos van Amstel in nummer 267 van BINNENSTAD, uitgave van de VVAB

Zeven vragen aan wethouder
De redactie heeft de wethouder schriftelijk vragen gesteld over haar toekomstvisie
op het toerisme in de stad.

1

Vele bewoners in de binnenstad hebben het gevoel zo
langzamerhand in een pretpark te wonen. U woont ook in
de binnenstad, heeft u dat gevoel ook?
De stad verandert en dat vraagt soms aanpassingsvermogen,
gelukkig is dit een eigenschap waar Amsterdammers van oudsher
over beschikken. Er is een trendrapportage gemaakt over de drukte
in de binnenstad. Deze rapportage laat zien dat circa 75% van de
binnenstadbewoners de stad ‘gezellig druk’ vindt. We houden
met elkaar de stad leefbaar voor iedereen en letten daarbij op de
belangen van bewoners, bedrijven en bezoekers. Ik woon zelf nog
steeds heel tevreden in de binnenstad. Amsterdam bruist en daar
geniet ik nog iedere dag van.

2

De onderdelen van uw uitgebreide portefeuille (o.a. economie,lucht- en zeehavens, monumenten, kunst en cultuur)
hebben bijna allemaal een relatie met toerisme. Hoe passen de
bewoners daarin?
Amsterdam is ontzettend populair, dat ontgaat de bewoners ook
zeker niet. En daar mogen we ook best trots op zijn. Amsterdam
is een bijzondere plek die bezoekers uit binnen- en buitenland
trekt. We moeten wel slim omgaan met die bezoekersstromen
door zoveel mogelijk bezoekers over het jaar heen te spreiden.
In de toekomst willen we toeristen nog meer kennis laten maken
met al die interessante buurten buiten het oude centrum. Andere
maatregelen die we inzetten zijn bijvoorbeeld de spreiding van
hotels in de stad, handhaving op illegale hotels, spreiding van
evenementen wat betreft tijd en plaats en de herinrichting van
pleinen, parken en straten.

3

Monumentenorganisaties én particulieren hebben de
laatste decennia de binnenstad hersteld. Daar was heel
veel geld mee gemoeid en ook het blijvende onderhoud kost
veel geld. Binnenstadbewoners kunnen veel hebben, maar
betreuren de uitbuiting van onze mooie stad. Wat is uw
mening hierover?
Het is goed om te zien dat bewoners, bedrijven en de gemeente
er samen voor zorgen dat de stad er mooi uitziet en goed wordt
onderhouden. Dat is juist één van de redenen dat Amsterdam
aantrekkelijk is voor bezoekers. Maar het college zal keuzes moeten
maken als bepaalde straten en buurten onevenredig veel overlast
ervaren. We hebben daarbij extra aandacht voor de historische
binnenstad.

4

De shortstay regeling is van een week tot een half jaar. Het
heeft veel illegale hotelverhuur met zich mee gebracht.
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Kajsa Ollongren:

‘Nog steeds heel

foto: Horusfotografie

tevreden in de
binnenstad’

Daar is handhaving voor nodig, maar zouden de minimumen de maximumperiode van de echte shortstay niet veel
langer moeten zijn?
De verhouding tussen hotels, winkels, bedrijven en woningen
heeft onze constante aandacht. Sommige zakelijke bezoekers
willen hier enkele dagen, weken of maanden verblijven om te
werken. Zij kunnen in zo’n geval kiezen voor shortstay. De regels
die daarvoor gelden zijn duidelijk. Aanbieders die zich niet aan de
regels houden pakken we aan.

5

De illegale hotelverhuur dreigt nu de bewoning te verdringen. Wat is hierop uw reactie?
In een stad die ieder jaar groeit met zo’n 10.000 inwoners zijn
illegale hotels onacceptabel. We hebben alle woningen hard nodig.
De illegale hotels voldoen bovendien soms niet aan de voorwaarden
voor brandveiligheid of betalen geen toeristenbelasting. Daarnaast
kunnen illegale hotels overlast veroorzaken bij de omwonenden.
We kunnen in Amsterdam niet toestaan dat er sprake is van
oneerlijke concurrentie. Andere ondernemers maken kosten om
aan alle voorwaarden te voldoen en dragen netjes toeristenbelasting
af. Voor deze groep ondernemers moeten we opkomen.

6

Welk imago van Amsterdam is gewenst: de mooie culturele
stad of de stad waar ‘alles kan en alles mag’.

Amsterdam is van oudsher een stad van mogelijkheden. Je kan hier
zijn wie je wilt zijn. Amsterdam is tolerant en gastvrij. Dat bekent
niet dat alles zo maar kan en mag. Natuurlijk hebben we regels
waar iedereen zich aan moet houden. We zijn in deze stad ook
verdraagzaam naar elkaar en naar onze bezoekers. Zodat iedereen
op zijn of haar manier kan genieten van die prachtige stad met zijn
monumenten, culturele instellingen en spannende buurten. Dat
alles bij elkaar is wat mij betreft het imago van Amsterdam.

7

We hebben begrepen dat er een visie met actieplan in de
maak is over het thema ‘Balans in de stad’ (evenwicht
bewoners, bezoekers en bedrijven). Kunt u al een tipje van de
sluier oplichten?
Amsterdam groeit nog steeds, er komen jaarlijks ongeveer 10.000
inwoners bij en er vestigen zich jaarlijks ruim 100 internationale
bedrijven in Amsterdam. Overal ter wereld groeien de steden.
Bezoekers in Amsterdam zijn niet alleen toeristen maar ook
bijvoorbeeld forenzen, studenten en internationals. Deze mensen
zorgen voor groei en dynamiek in de stad. Het uitgangspunt
voor balans in de stad is: laat de stad verder groeien en faciliteer
de komst van bewoners, bezoekers (nationaal en internationaal),
studenten en bedrijven. Maar los problemen ook op daar waar het
begint te knellen.
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					Amsterdam
																								
Effervescence op de Herengracht

tekst: Hans Bergmans foto’s: Ingrid de Groot

Onze stad heeft een lange traditie zich
voor feestelijke gelegenheden prachtig
op te smukken. Hierbij werd gebruik
gemaakt van uitbundige decoraties,
tijdelijke stellages, erepoorten en
erebogen, intochtliederen en allegorische prenten.

Z

ulke festiviteiten werden vaak aangegrepen om de unieke positie van
Amsterdam te benadrukken. Vanaf
de 16de eeuw werd vanwege belangrijk
bezoek een ‘blijde intocht’ georganiseerd,
zoals de komst van Willem van Oranje in
1580 en Maria de Medici in 1638. In 1808
werd Koning Lodewijk Napoleon feestelijk
binnengehaald, gevolgd in 1811 door zijn
broer Napoleon Bonaparte, waarna een
serie inhuldigingen van Nederlandse vorsten in gang werd gezet, beginnende met
Soeverein Vorst Willem I in 1814 tot en

met de inhuldiging vorig jaar van Koning
Willem Alexander. De jaarlijkse intocht
van Sinterklaas mag in deze opsomming
natuurlijk niet ontbreken.
We kunnen het Amsterdam Light Festival
in deze traditie zien. Sinds 2012 wordt het
donkere winterseizoen op spectaculaire
manier opgeluisterd door dit lichtfestijn
voor jong en oud. De binnenstad vormt
gedurende ruim 50 dagen het sfeervolle
decor voor dit licht- en waterfestival.
Lichtsculpturen, installaties en projecties
van hedendaagse kunstenaars en
architecten uit 9 landen worden in de
openbare ruimte getoond. De kunstwerken
zijn speciaal gemaakt voor dit festival en
kunnen op twee manieren bewonderd
worden: de vaarroute Water Color met
26 lichtkunstwerken, vanaf 27 november
geopend, en vanaf 11 december, met een
kleine overlapping, de wandelroute
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Illuminade met 15 kunstwerken in de
Plantagebuurt.
Voor het zo ver was moest er wel een
hoop gebeuren. Stichting Amsterdam
Light Festival, de initiatiefnemer van het
evenement, schakelde productiebureau
Partners in Cultuur en Beleving in om
het project uit te voeren. In januari dit
jaar werd de internationale inschrijving
geopend, waarop 300 inzendingen uit
32 landen binnenkwamen. De vakjury,
bestaande uit kunstenaars, stadsplanners,
lichtontwerpers en architecten, bepaalde
de uiteindelijke keuze van 39 werken.
Dit is een project zonder winstoogmerk
en de financiering komt tot stand door
een combinatie van bijdragen uit het
cultuurbudget van de stad, van sponsoren
en culturele fondsen en door het creëren
van eigen inkomsten zoals uit het tijdelijke
restaurant bij het Muziektheater.

							Light
																								Festival
Circle of Life op de Melkmeisjesbrug

Dit jaar is Buurt Zeven voor het eerst opgenomen in het lichtkunst festivalprogramma en wel met 4 objecten.
Effervescence op de Herengracht tussen
de Leliegracht en de Herenstraat. Een
champagnebubbelbad. Perfecte zeepbellen
die glanzend en teer richting hemel stijgen.
De Franse kunstenaar Géraud Périole
noemde zijn kunstwerk Effervescence en dat
betekent het bubbelen, bruisen, mousseren.
Verrassing en magie – daar draait het om.
Circle of Life op de Melkmeisjesbrug, de
smalle, ranke voetgangersverbinding
tussen de Brouwers- en Herengracht. De
Amsterdamse architect Rob van Houten
ontwierp een ring van licht rond de brug
die de eeuwigheid symboliseert: over
het eindeloze stromen van het water in
de grachten en van mensen naar de
stad. De kleuren spelen een belangrijke
rol: wanneer iemand over de brug loopt,

golft felgekleurd licht twee kanten op en
vermengd zich steeds tot nieuwe kleuren.
Tribute. Met dit kunstwerk, geprojecteerd
op de fietsflat naast het Centraal Station,
brengt het productieteam van het Light
Festival een eerbetoon aan de stad en
zijn inwoners. Honderden fietslampjes,
aangedreven door zonne-energie, spellen
het woord OhLaLa, een knipoog naar
de ondeugende kant van de stad. De
installatie is hier ontworpen en in China
geproduceerd. Jammer genoeg is er een
vertraging opgetreden bij de aflevering,
maar de lichtprojectie zal niet lang op zich
laten wachten.
BeamLab. Op art’otel amsterdam (Prins
Hendrikkade 33) wordt een selectie van
videoprojecten getoond. Dit initiatief
van BeamSystems is hét platform voor
bewegend beeld. Centraal hierin staan
de ontmoeting met en het opdoen van
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inspiratie op het terrein van mediakunst.
De projecten zijn geselecteerd na een open
inschrijving en wisselen om de paar dagen.
De projectie gaat op 4 december van start.
Nadat de buurtbewoner verbaasd en
verwonderd naar de lichtprojecten
om de hoek heeft gekeken, lokken de
andere 35 kunstwerken in de rest van
de binnenstad, alle in het teken van het
licht. Verschillende rederijen bieden de
speciale boottocht Water Color aan en in
de Plantagebuurt wachten experimentelere
lichtkunstwerken ontwikkeld door jong
talent. Alles is vrij toegankelijk. Geniet van
dit bijzondere lichtfestijn, een ode aan het
leven in Amsterdam!
Voor meer informatie ga naar:
www.amsterdamlightfestival.com
of naar de kiosk voor de Stopera.

OODE: een weeshuis voor kunst

foto: Ingrid de Groot

Marijke Winnubst

Een wereldprimeur in de Buurtkrant?
Jazeker, sinds oktober neergestreken op
het Singel onder de naam OODE.

E

en lofzang op ‘Dutch design and
orphaned art’ vermeldt het raam op
pand 159 van Stadsherstel. Na het
stoepje komt de bezoeker in drie ruimtes,
bel-etage, opkamer en kelder, opgetast met
een rijke verzameling interieurobjecten van
jonge Nederlandse ontwerpers, broederlijk
tezamen met ‘orphaned art’.
“Maar wat betekent dat, wat is ‘verweesde’
of ‘ontheemde’ kunst?”, vraag ik Marleen
Kurvers, de initiatiefnemer en curator van
het nieuwe concept voor deze galerie.
“Verweesde kunst is afgestoten door musea,
bedrijven en overheidsinstellingen zoals BKR en
Kunstuitleen, die al dan niet gedwongen door
geldgebrek, de deuren hebben moeten sluiten.
Deze mooie, interessante verstotelingen staan al
jaren ongezien te verstoffen in allerlei depots en
zoeken nu via OODE een thuis, een kamer met
een verantwoordelijke adoptie-ouder. Dat voelen
wij als onze missie.”, is haar antwoord.

We lopen door de toonkamers. Marleen

strijkt liefdevol haar hand over een designtafel, een kast, wat stoelen en vertelt dat
ze voor jonge getalenteerde productontwerpers een fonds, een steunpunt heeft
opgericht onder de naam DDY (Dutch
Design Year), dat tijdelijk gehuisvest was
in de Beurs van Berlage. Maar ze wilde
meer dan een platform voor opkomende
ontwerpers zijn en met deze permanente
plek is er ook ruimte voor het nieuwe
concept: jong design én samenwerking met
de Stichting Onterfd Goed, de depothouder
van de ‘verweesde’ kunst.
Designlampen, sculpturen van Belgisch
hardsteen, een bloemenvaas om zelf te
vouwen, waarmee je tegelijkertijd een
Indiaas dorp helpt om in 10 jaar uit de armoe
te komen. Op de grond ligt haar eigen
ontwerp: The Paper Plane Carpet en aan de
muur een wandkleed van de internationaal
bekende ontwerper en kunstenaar Claudy
Jongstra, die wandkleden vervaardigd van
wol van haar eigen schapen en kleurt met
plantenextracten.
Om de zoveel tijd wordt de selectie
kunstwerken op het Singel geruild of
aangevuld uit het depot van De Stichting
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Onterfd Goed, opgericht in 2012 in Den
Bosch door drie jonge museologen. Zij
voorzien dat in de toekomst miljoenen
objecten hun beschermde status zullen
verliezen en helpen bij het afstoten of
herijken van collecties. Samen met externe
deskundigen bepalen zij welke objecten
belangrijk zijn voor het Nederlands
erfgoed. Deze worden ingepast bij andere
musea of instellingen. Wat overblijft
gaat naar de afdeling herbestemming
en wordt ter adoptie aangeboden. In het
geval van de vijfduizend kunstwerken
afgestoten door de gemeente Utrecht uit de
kunstuitleen zijn eerst de negenhonderd
kunstenaars zelf, of erfgenamen indien
bekend, benaderd om het werk terug te
kopen alvorens het ter adoptie werd
aangeboden. Wat uiteindelijk overblijft,
wordt hergebruikt of ‘vernietigd’.
Ik word hebberig van al dat moois en
het is ook nog eens bijzonder betaalbaar.
Hoge prijzen in de traditionele galeries,
op veilingen of bij de Kunstuitleen lijken
opeens hopeloos ouderwets en alleen
bestemd voor gevulde beurzen. Hier kan
iedereen een aankoop doen en Marleen
Kurvers en de stagière zijn meer dan bereid
om u liefdevol te adviseren.
Openingstijden: dinsdag-zaterdag 11.00-18.30 uur,
zondag 12-18 uur, www.dutchdesignyear.com

De redactie van
Buurtkrant Zeven wenst u
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2015

Airbnb, meer dan een luchtbed
Ina Wilbrink

Airbed & breakfast, kortweg Airbnb, het begon in 2008 allemaal
zo simpel en idealistisch, als vindplaats van goedkope overnachtingsadressen voor mensen die het reguliere hotelaanbod te duur
en te onpersoonlijk vinden.

Z

es jaar later gaat het inmiddels om veel meer dan een luchtbed.
Airbnb is uitgegroeid tot een online marktplaats voor vakantieverhuur, die wereldwijd in 190 landen opereert en toegang biedt
tot 800.000 objecten, variërend van bescheiden studentenkamers
tot complete kastelen. De explosieve groei bracht wereldwijd al
snel ook de meer problematische kanten aan het licht: overlast voor
omwonenden, brandgevaarlijke situaties, oneerlijke concurrentie
van het hotelwezen, ontduiking van toeristenbelasting en aantasting
van de woonfunctie. In Amsterdam zou het momenteel al gaan om
zo’n 2000 woningen die ten onrechte aan de woningvoorraad zijn
onttrokken.
Hoe gaan andere toeristensteden hier eigenlijk mee om? Uit een
kleine inventarisatie van actuele ontwikkelingen in New York en
in enkele populaire bestemmingen in Europa blijkt, dat bestaande
regelgeving op het gebied van brandgevaarlijkheid, minimale en/of
maximale duur van het verblijf en het maximaal toegestane aantal
gasten overal op grote schaal overtreden wordt. Zo was bij een
grootschalig onderzoek door de openbare aanklager van New York
ruim driekwart van de aanbieders in overtreding; onderzoek elders
levert vergelijkbare cijfers op. Effectieve handhaving is gezien de
massaliteit van de overtredingen haast onbegonnen werk. Sluitingen
van illegale hotels en brandgevaarlijke panden worden weliswaar als
grote successen gemeld, maar ze hebben weinig afschrikwekkende
werking zolang de pakkans voor individuele aanbieders klein blijft.
Zo rigoureus als Berlijn, dat per 1 januari 2014 iedere vorm van
particuliere verhuur aan toeristen verboden heeft en overtreders
dreigt met forse boetes, gaat men in andere steden nog niet. Wel
wordt steeds meer gedacht aan het invoeren van een meldingsplicht
en/of vergunningenstelsel. Dit vereenvoudigt de controle op naleving
van de spelregels en ook de inning van toeristenbelasting, die nu
massaal ontdoken wordt. Ook in Amsterdam wordt dit overwogen.
Airbnb weet bij juridische kwesties tot nog toe doorgaans buiten
schot te blijven door zich op te stellen als neutrale marktplaats, die
niet verantwoordelijk is voor overtredingen van verhuurders of
wangedrag van huurders. Twee recente voorbeelden laten zien dat
deze stellingname niet altijd houdbaar is. In New York was het bedrijf
uiteindelijk toch verplicht gegevens over verhuurders te leveren,
die op hun beurt de organisatie voor de rechter sleepten wegens
schending van vertrouwelijkheid. De tweede juridische doorbraak
is de boete van €30.000 die Airbnb werd opgelegd door de regering

van Catalonië wegens verhuur van appartementen die niet in
het Catalaanse Toerismeregister zijn opgenomen. Wanneer
het bedrijf in gebreke zou blijven, kan zelfs blokkade van de
site voor heel Catalonië volgen. Misschien een idee voor onze
wethouder Laurens Ivens, om naast de internetspeurders die
hij gaat inzetten bij controle op particuliere vakantieverhuur
ook een juridische taskforce op te zetten?

Even bijpraten over het PC Hoofthuis:

De kleine Utopie - Stad Onder Dak
Albertien Pareau Dumont

H

et openingsartikel In Buurtkrant 103 (juni 2014) was
gewijd aan de kleine Utopie, toekomstplannen van een
groep mensen voor het PC Hoofthuis in de Spuistraat.

Medio november heeft de kleine Utopie de vereniging
Stad Onder Dak opgericht. Zodra het aan de orde is wordt
deze vereniging omgezet in een woningbouwvereniging.
We hebben dit jaar een globaal plan ontwikkeld voor een
bruisend gebouw met een belangrijke buurtfunctie. De
kernthema’s voor de invulling zijn: wonen, werken, onderwijs,
recreëren en zorg. De kernwaarden: sociaal, duurzaam, groen
en ondernemen. Bij wonen denken we aan het nieuwe wonen,
het generatiewonen met jongeren, gezinnen en ouderen, elk
ongeveer een derde. Ontwikkelingen gaan zo snel dat het niet
handig is om nu al een erg gedetailleerd plan te maken.
Het PC Hoofthuis komt pas vrij in de periode 2018-2020 en
nu moeten we draagvlak zoeken. Daartoe praten we met
politici en ook met architecten. De volgende stappen zijn
allerlei technisch en financieel onderzoek en, last but not least,
partners en financiering zoeken.
We blijven op zoek naar mensen die zich willen inzetten om
de plannen te realiseren. Die helpen bij de research, zoals
mogelijkheden voor het verduurzamen van het gebouw.
Buurtbewoners met wat tijd en nuttige kennis blijven welkom.
U kunt zich aanmelden via amsterdammeren@xs4all.nl
Zodra de nieuwe woningbouwvereniging een feit is en het
mogelijk is om lid te worden, dan zullen wij dit uiteraard
melden!
Voor verdere informatie: www.dekleineutopie.nl

Ontwerp nodig?
kijk op www.ch-ontwerp.nl

boeken, catalogi
brochures, flyers, folders
logo’s en huisstijlen
advertenties, kaarten
hoesjes, posters
krantjes, magazines
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De Ware Jacob
wijn en gedistilleerd

handgemaakte
sieraden
reparaties

• ruim assortiment kwaliteitswijnen
5 tot 15 euro
• maandelijks nieuwe wijnen
• groeiend assortiment biologische wijnen
• verkoop van wijnrekken
• bezorging aan huis
• verzorgen/versturen van relatiegeschenken
Herenstraat 41
Amsterdam

unieke
ontwerpen

Korte Korsjespoortsteeg 1
1012 TC Amsterdam

Telefoon 020 6239877
Email info@warejacob.com

020 6252023 / 06 28346673
j.beijer-goudsmid@xs4all.nl
www.jacquelienbeijer-goudsmid.nl
www.tulipjewels.nl

openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 10.30 - 19.00 uur
Zaterdag 9.30 - 18.00 uur

Voor uw gehele
media pakket!
• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

diamanten
parels
kleur edelstenen

VERENIGINGEN VAN EIGENAREN
V.V.E. BEHEER
BUREAU COMAITA
Ervaring met oud- en nieuwbouw
en met monumenten
Kleine V.v.E.’s zijn ook welkom
Marianne Dijkman
Bloemgracht 119 hs
1016 KK Amsterdam
020 6234875
06 53594443
comaita1@hetnet.nl
www.bureaucomaita.nl

Elementenstraat 12
1014 AR Amsterdam
020 411 66 40
info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

gh
Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf 1

gh

Kindje Wiegen in de Begijnhofkapel

gh

(Ingang via Spui - Tel. 020-6221918)

Gezocht: Engeltjes

en herdertjes gh

26 december(2e Kerstdag) gh Vanaf 14.00 verkleden gh Aanvang 15.00

K

erstmis komt eraan. Laten we een kerstspel spelen: Kindje wiegen.
We hebben al een Kindje Jezus, Maria, Jozef, een Verteller en een
Verhaal. Maar er ontbreken nog 2 zeer belangrijke dingen, namelijk de
herders en de engelen!
Er kunnen niet genoeg engeltjes herdertjes en schaapjes zijn!
Alle kinderen mogen meedoen, leeftijd is niet belangrijk.
Neem zo veel mogelijk publiek mee en laten we samen op zoek gaan
naar het kindje Jezus. Ook worden er traditionele kerstliedjes gezongen.
Zelf kleding meenemen mag, maar er is volop kleding aanwezig.
Kosten: een vrijwillige bijdrage.
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D

e Wijkraad van het Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft een
nieuw dagelijks bestuur gekozen. Het DB houdt nu het wijkcentrum open met inzet van enthousiaste vrijwilligers. Het
wijkcentrum stelt de vergaderruimtes gratis beschikbaar voor
bewoners en bewonersgroepen.
Om u te informeren over de bestaande werkgroepen en andere
nieuwe mogelijkheden, nodigt het DB u in het nieuwe jaar van
harte uit voor een:

Open dag
Nieuwe Doelenstraat 55
op woensdag 21 januari
15.00-19.00 uur

Oproep bezorging Buurtkrant Zeven
Onze buurt is in maar liefst 16 wijken verdeeld en in al deze wijken moet vier
keer per jaar een buurtkrant worden bezorgd. Er is een vaste ploeg van zo’n
tien man/vrouw en daarnaast zijn er enkele buurtbewoners die zich hebben opgegeven als reservebezorger. Bij elke bezorgronde blijkt evenwel dat een aantal
mensen verhinderd is - het gaat tenslotte om vrijwilligerswerk - en daarom
zoek ik

extra bezorgers en extra reserves.

Bezorgen is helemaal geen vervelend werk en kost niet veel tijd: minimaal een
uur per keer en maximaal twee uur, afhankelijk van de grootte van de wijk.
U kunt zich opgeven bij:

beeld: Dreamstime.com

Open Huis Wijkcentrum op 21 januari 2015

Sophie Josephus Jitta,
Keizersgracht 1 (ingang Brouwersgracht),
1015 CC Amsterdam.
Tel. 6227272
e-mail: sophiejitta@xs4all.nl.

Mede namens mijzelf:
hartelijk dank voor uw bereidwilligheid.

---

VRAGEN EN KLACHTEN OPENBARE RUIMTE

WESTERKERK AGENDA

integraal gebiedscoördinator gebied west:

Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl
Cantatediensten:				
• 26 december 2014, 10.30 uur:
C.P.E. Bach – Magnificat Wq 215
• 25 januari 2015, 10.30 uur :
J.S. Bach - Ach Gott, wie manches Herzeleid BWV 3
• 22 februari 2015, 19.30 uur:
J.S. Bach - Himmelskönig, sei willkommen BWV 182

Barbera Lavell: blavell@centrum.amsterdam.nl, tel. 06 30695193
voor vragen over de openbare ruimte in de westelijke binnenstad:

Anatashia Kemnaad, akemnaad@centrum.amsterdam.nl,
telefoon 06 83639211
Immelien Visser, ivisser@centrum.amsterdam.nl,
telefoon 06 51399583
integraal gebiedscoördinator gebied 1012:

Arjen Hoogeveen, ahoogeveen@centrum.amsterdam.nl,
tel.06 28539949

Westersymposium 21 februari 2015, 14.00 - 17.00 uur
Nadenken over de ziel in het hart van Amsterdam

voor vragen over de openbare ruimte in postcodegebied 1012:

Welke rol speelt schoonheid voor de ziel? Is er een relatie
tussen enerzijds ziel, innerlijkheid, bezieling en anderzijds kunst,
schoonheid en geloof? Zijn kerken specifiek plaatsen waar de ziel
tot haar recht komt?
Een viertal inleiders zal vooropgaan bij de zoektocht naar de ziel.
Daarna is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Roel Plugge, rplugge@centrum.amsterdam.nl,
telefoon 06 51714579
Chris Seinen, cseinen@centrum.amsterdam.nl,
telefoon 06 28883440
klachten openbare ruimte

Klachten over de openbare ruimte kunnen ook te allen tijde worden gemeld bij de
klachtentelefoon: 2563555, of via de website www.centrum.amsterdam.nl

De Westerkerk staat in de steigers voor een lange restauratie.
Op de website van de kerk wordt een restauratieblog bijgehouden.
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www.stadsdorpbuurt7.nl
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NUTTIGE NUMMERS
ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed.......112
Politie niet spoedeisend / aangifte diefstal.............0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) ..................
592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) ........................ 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G. ..................................................599 30 16
GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam .....................14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht ......................... 553 05 21
Klachten bestrating (openbare ruimte).................... 551 95 55
Meldpunt extreme overlast binnenstad / terassen /
filmopnames / horeca ............................................ 256 44 42
Algemene klachtenlijn/ milieuklachtenlijn ............. 421 45 67
Openbare verlichting ............................................... 597 26 26
Meldpunt discriminatie............................................. 638 55 51
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag ........0900-93 94
Meldpunten overlast short stay: ....................................14020
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl

Reiniging – grofvuilvragen - klachten
reinigingspolitie ........................................................256 35 55
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) ......0800-70 00
HULPDIENSTEN EN ADVIES
Gemeentelijke Ombudsman.......................................625 99 99
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld.......................... 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt ....................................... 638 22 05
Kindertelefoon [gratis] ...........................................0800-04 32
Juridisch Loket........................................................ 0900–80 20
Amsterdams Steunpunt Wonen................................. 523 01 30
Huurspreekuur d’Oude Stadt..................................... 638 22 05
Huurteam Binnenstad ...............................................421 48 68
Thuiszorg Amsterdam .............................................0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting ..........................557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes ........................0800–03 13
Dierenambulance .............................................0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD ................................. 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol .......................................... 601 55 55
Bureau Brandveiligheid ............................................ 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit......................0800–9009

Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie,
Zorg & Overlast, Taalwijzer) ..................................... 256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:
www. stadsdorpbuurt7.nl.................................. 06 4625 64 12
BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord Roeland Plugge .................................................06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel Immelien Visser .................................................06 513 99 583
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl
Buurtregisseur Stadshart Noord,
Harm Versloot ....................................................06 531 97 227
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks ..........06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel,
Piet Zwaneveld .................................................06-53 34 69 63
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl

www.huidartsdemari.nl

www.parkstadkliniek.nl

parkstadkliniek

Mw. drs. M. Kharfi
spreekt Nederlands, Engels, Frans (moedertaal),
Italiaans en Arabisch

drs. Fr. de Mari
• acne
• allergische aandoeningen
• cosmetische problematiek
• couperose
• eczeem
• haarproblemen
• huidkanker
• kinderdermatologie
• lasertherapie
• onrustige moedervlekken
• ouderdomsvlekken
• overbeharing
• s.o.a.
• schimmelnagels
• wratten
• zwemmerseczeem

U kunt een afspraak maken
via nummer 020 6249888
Indien u verwezen bent door uw huisarts worden de
kosten door uw zorgverzekering vergoed.
Polikliniek voor Dermatologie heeft er een nieuwe
locatie bij: Keizersgracht 43, 1015 CD Amsterdam

B UU RTKRANT Z EVE N | d ec e m b e r 2014 | No. 105 | 12

