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Verslag buurtgesprek Westerdok / IJdok 
 
Locatie: Ateliers Westerdok, Westerdok 318, 1013 BH  Amsterdam 
Datum:  8 mei 2019, 17:00 tot 20:00 uur 
Aanwezig: Barbera Lavell, gebiedscoördinator stadsdeel Centrum 

Annemieke Bult, gebiedsmakelaar stadsdeel Centrum 
Matthew Eelman gebiedsmakelaar, stadsdeel Centrum 
Rosa Hoogstraten, gebiedsmakelaar stadsdeel Centrum 
Mariëtte van Wees, gebiedsondersteuner stadsdeel Centrum 
Petra Rondhuis, gebiedsmedewerker Sociaal Stadsdeel Centrum 
Micha Mos, dagelijks bestuurder Stadsdeel Centrum 
Ruud de Vent, projectmanager Gemeente Amsterdam 
Seyma Özkan, assistent projectmanager Gemeente Amsterdam 
René Edens, technisch projectleider Ingenieursbureau van Amsterdam 
Wim Bron, directievoerder dagelijks onderhoud waterbouw en objecten Gemeente Amsterdam 
Harm-Klaas Naaijer, landschapsarchitect Gemeente Amsterdam 
Bernard Kroeger, projectmanager Ingenieursbureau van Amsterdam 
Rosanne Bijl, omgevingsmanager Gemeente Amsterdam 
Sanne Verdult, Ateliers Westerdok en Inheemse Exoten 
Bert Vegter, Inheemse Exoten 
Jody van den Boogaart, Inheemse Exoten 
Onno Bakker, Inheemse Exoten 
Anna Hinze, feestcommissie Westerdokseiland 10 jaar 
Jan Galesloot, feestcommissie Westerdokseiland 10 jaar 
Maryleen Soree, feestcommissie Westerdokseiland 10 jaar 
Circa 45 bewoners en anderszins betrokkenen 

 
Verslag: Cunera Frisart 
 

1. Inleiding 
 

Het gebied Centrum West bestaat uit de beide Burgwallen en de buurten Westerdok/IJdok, 
Westelijke Eilanden, Haarlemmerbuurt, Jordaan en de Westelijke Grachtengordel. Stadsdeel 
Centrum (het stadsdeel) onderhoudt met iedere buurt contact, zowel digitaal (website, facebook 
et cetera) als live, onder andere tijdens bijeenkomsten rondom specifieke projecten en tijdens 
buurtinlopen zoals deze.  
Verslagen van de buurtinlopen zijn te vinden op de webpagina van het gebiedsteam (zie 3. Relevante 
contactgegevens). Wie de presentielijst (leesbaar) invult, ontvangt het verslag van deze bijeenkomst 
per e-mail en wordt persoonlijk uitgenodigd voor toekomstige buurtinlopen. 
Tijdens de buurtinloop kunnen bezoekers tussen 17:00 en 20:00 uur komen en gaan op het tijdstip 
dat hen het beste uitkomt, kort of lang blijven en in gesprek gaan aan een of meer thematafels. 
Niet alleen activiteiten van het stadsdeel, ook die van anderen (Centrale Stad, bewoners, 
ondernemers, organisaties) komen in aanmerking voor een thematafel. 
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2. Thematafels 

 
Aan iedere thematafel is een vertegenwoordiger van stadsdeel/gemeente of van een andere 
organisatie aanwezig om over het betreffende thema in gesprek te gaan. Daarnaast zijn 
medewerkers van het gebiedsteam aanwezig voor het beantwoorden van algemene vragen. 
Over een aantal ontwikkelingen in het gebied wordt in (bijna) alle buurten gesproken, andere 
thema’s verschillen per buurt en betreffen onderwerpen, waarover in die buurt veel 
vragen/opmerkingen zijn ontvangen door het stadsdeel of waarvan de buurt heeft aangegeven, 
dat men hierover tijdens een buurtinloop graag van gedachten wil wisselen. 

  

 Thema: definitief ontwerp herinrichting Westerdokskade (Ruud de Vent, Seyma Özkan, René Edens) 
Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Westerdokskade is vastgesteld.  
In het kort vanaf Haarlemmer Houttuinen richting De Ruyterkade: eenrichtingsverkeer voor 
autoverkeer zuid-noord, groen en nestgelegenheden onder bruggen, na fietsbrug extra ruimte 
voor voetgangers/fietsers/groen, aan de waterzijde voetgangersgebied en fietsverkeer in twee 
richtingen, dertien nieuwe bomen, beter verlicht spoorviaduct. Er komt geen steiger voor de 
fietsbrug naar Westerdok. Momenteel wordt nog onderzocht of verkeerslichten noodzakelijk zijn 
bij de kruising Westerdokskade / De Ruyterkade. Wel of geen verkeerslichten heeft geen gevolgen 
voor het ontwerp voor de herinrichting; 
Men is over het algemeen positief over het ontwerp; 
Planning: 26 augustus 2019 start uitvoering, duur uitvoering circa zes maanden. 

 

 Thema: onderhoud steigers Westerdok (Wim Bron)  
In week 23/24 van 2019 wordt onderhoud gepleegd aan de steigers van het Westerdok; de steigers 
worden eerst schoongemaakt, waarna eventuele defecten worden gerepareerd. De 
werkzaamheden worden in delen uitgevoerd en van bewoners wordt verwacht, dat zij  planten, 
fietsen en andere objecten op dat deel van de steiger zetten, waar op dat moment niet gewerkt 
wordt. Bewoners ontvangen van de opzichter een boot-aan-boot-brief, waarin zij worden 
uitgenodigd om defecten aan de steigers die bij hen bekend zijn door te geven aan Wim Bron, 
w.bron@amsterdam.nl. Voornemen is om de steigers hierna jaarlijks schoon te maken. Dhr. Bron 
benadrukt, dat de werkzaamheden steeds met respect voor de planten op de steigers zullen 
worden uitgevoerd; deze leveren immers een belangrijke bijdrage aan welstand en leefbaarheid 
op het water en de wal. 

 

 Thema: doorgaande fietsroute Haarlemmer Houttuinen (Rosanne Bijl, Bernard Kroeger, 
Harm-Klaas Naaijer) 

Om de Haarlemmerstraat en -dijk te ontlasten komt er een doorgaande fietsroute van het 
Westerpark, via de Haarlemmer Houttuinen naar het Centraal Station. Deze nieuwe fietsroute 
is tevens aanleiding om de kwaliteit van de openbare ruimte op de Haarlemmer Houttuinen te 
verbeteren. 
Aan deze thematafel komen onder andere de volgende zaken aan de orde: 
- voorkeursvariant wordt toegelicht aan de hand van tekeningen van de herprofilering: 

fietsbrug over Westerkanaal, verminderen aantal rijbanen Haarlemmer Houttuinen (van 
vier naar drie, onderzocht wordt nog de mogelijkheid van twee rijbanen), afbreken brug 95, 
realiseren nieuwe lage brug over Korte Prinsengracht voor alle verkeer, waardoor gelijkvloerse 
kruising ontstaat; 

- herprofilering met behoud van bestaande bomen, minder parkeerplaatsen (aantal is nog niet 
bekend, hoeveel daarvan waar gecompenseerd worden is een onderwerp voor de vervolgfase); 

- naast kritische noten en aandachtspunten zijn er veel positieve reacties; 
- huidige planning:  

o 9 mei 2019 : voorkeursbesluit gemeenteraad; 
o 2019/2020 : verdere uitwerking van voorkeursvariant en fasering; 
o eind 2020 - 2024 aanleg; 

mailto:w.bron@amsterdam.nl
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- informatie: https://www.amsterdam.nl/projecten/haarlemmer/. 
 
 Thema: Gebiedsplan 2020 en Centrum Begroot 
Gebiedsagenda 2019 tot 2022 Centrum-West is meegestuurd bij de uitnodiging voor dit 
buurtgesprek. Hierin staan de prioriteiten voor het gebied beschreven; daarbinnen is nog ruimte 
voor nieuwe ideeën. 
Daarnaast kunnen plannen om de buurt te verbeteren, om deze mooier en leefbaarder te maken, 
worden ingediend om zodoende aanspraak te maken op een bijdrage vanuit het budget van 
Centrum Begroot (totaal € 200.000). Na een haalbaarheidscheck door de gemeente wordt op 9 juli 
2019 bekend gemaakt welke plannen haalbaar zijn en dus doorgaan naar de stemronde. Bewoners 
bepalen door hun stem uit te brengen welke plannen uitgevoerd zullen worden.  
Zie ook: https://centrumbegroot.amsterdam.nl. 
Bij deze thematafel worden onder andere de volgende ideeën en tips genoemd: 
- Actief meedoen: buurtkamer (4x); 
- Leefbaar - Veilig - Groen: verhoogde groenbakken Westerdoksdijk, bloembakken op terras 

Goedkoop, bomen Westerdoksdijk huizenzijde en/of in parkeervakken, wormenhotel; 
- Ruimte voor fiets & voetganger: overal in stadsdeel Centrum maximum snelheid voor auto’s 

30 km/uur (verkeersborden), betere drempels. 
 

 Thema: ‘Inheemse Exoten’ (Bert Vegter, Jody van den Boogaart, Onno Bakker, Sanne Verdult) 
Een kerngroep van bewoners zet zich in voor vergroenen/verzachten van het stenige 
Westerdoksplein met het plan ‘Inheemse Exoten’. Dit plan kent drie kernpunten: groen, kunst en 
spelen. Omdat de kerngroep met het plan voldeed aan twee vooraf gestelde voorwaarden - 
namelijk: voldoende draagvlak in de buurt en onderhoud in zelfbeheer door bewoners - ging het 
dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum in de zomer van 2018 akkoord en stelde budget 
beschikbaar voor de vergroening. 
Aan deze thematafel worden het plan en de laatste ontwikkelingen besproken: 
- ontwerp: vijf groenperken met een cortenstalen rand (30 cm hoog), geveltuin bij restaurant 

Wolf, drie bomen en zeven zwerfkeien als zitelement. De gemeente is verantwoordelijk voor 
de aanleg van de nieuwe inrichting en doet dat in samenwerking met de kerngroep en de 
zelfbeheergroep; 

- bomen: het aantal bomen (drie) is minder dan in het oorspronkelijke plan. Reden daarvoor is 
de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen en bezwaren van bedrijven en 
omwonenden. In verband met die ondergrondse infrastructuur is de plek van de 
plantvakken/bomen iets verschoven. De bomen komen in beheer van de gemeente; 

- zelfbeheer: buurtbewoners zullen de groenperken beheren en onderhouden. Tijdens het 
buurtgesprek meldt zich weer een aantal bewoners aan voor de zelfbeheergroep, die 
inmiddels uit ongeveer 30 bewoners bestaat; 

- er is veel enthousiasme in de buurt voor het plan; 
- bijeenkomst Groengroep: 20 mei 2019 om 19:30 uur, locatie Koffie & Zo; 
- planning vergroenen: augustus 2019 aanleg perken (duurt ongeveer een maand), september 

2019 beplanten van de perken, november/december planten bomen; 
- kunst: momenteel wordt de haalbaarheid beoordeeld van het voorstel van de kerngroep voor 

kunst op het plein; 
- vragen stellen en aanmelden voor de zelfbeheergroep kan bij de kerngroep Inheemse Exoten: 

Bert Vegter, Jan Willem Wiertsema, Jody van den Boogert, Onno Bakker, Sanne Verdult,  
inheemseexoten@gmail.com. 

 

 Thema: Westerdokseiland 10 jaar (Anna Hinze, Jan Galesloot, Maryleen Soree) 
Naar aanleiding van het buurtgesprek in juni 2018 heeft een aantal bewoners het plan opgevat een 
feestelijke dag te organiseren om het tienjarig bestaan van het huidige Westerdokseiland te 
vieren. Op 22 juni 2019 is de grote dag, een straatfeest met een gevarieerd programma voor jong 
en oud, verzorgd door bewoners, ondernemers en andere actieven op het eiland. Het feest vindt 
van 12:00 - 17:00 uur plaats op het Westerdok bij de speelboten en op het Westerdoksplein, er is 

https://www.amsterdam.nl/projecten/haarlemmer/
https://centrumbegroot.amsterdam.nl/
mailto:inheemseexoten@gmail.com
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een rondleiding over het hele eiland en vanaf 19:00 uur wordt er gegeten en gedanst bij restaurant 
Wolf en Café Hoogendam, voor de gelegenheid voor buurtvriendelijke prijzen.  
Vele handen maken licht werk, dus alle hulp is welkom en kan zich melden bij de feestcommissie: 
Ankie Ferwerda, Anna Hinze, Lilian Huizinga, Maryleen Soree, Jan Galesloot, Dick van de Vaart en 
Hank Mutsaers, westerdok10@gmail.com. 
Actuele informatie: http://www.stadsdorpwesterdok.nl/action/news/item/861/westerdok-10-jaar/. 
 

 En ook nog  
Aan de thematafels passeert ook het volgende nog de revue: 
- wens: de pont is weer terug op de oorspronkelijke locatie en dus is de tijdelijke 

pontaanlanding niet meer als zodanig in gebruik. Verzoek om hier groenbakken te plaatsen. 
Voorwaarden voor groeninitiatieven zijn onder andere: er moet draagvlak voor zijn en er 
moeten bewoners bereid zijn een en ander te onderhouden (zelfbeheer). 

- tot slot: tijdens het vorige buurtgesprek is melding gemaakt van (extreem) slechte staat van 
bestrating op IJdok. Deze is begin januari 2019 tijdelijk en in mei 2019 definitief hersteld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:westerdok10@gmail.com
http://www.stadsdorpwesterdok.nl/action/news/item/861/westerdok-10-jaar/


 

 Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum  

  
 

5 

 

 
 

3. Relevante contactgegevens 
 
Gebiedsteam Centrum West 
- Gebiedscoördinator : Barbera Lavell, 06 3069 5193,  

   b.lavell@amsterdam.nl 
- Gebiedsmakelaar : Annemieke Bult, 06 1094 7493,  

gebied Westerdok/IJdok, Jordaan Zuid      a.bult@amsterdam.nl 
- Gebiedsmakelaar : Rosa Hoogstraten, 06 2269 3084, 

gebied Jordaan Noord   r.hoogstraten@amsterdam.nl     
- Gebiedsmakelaar : Rinke Oostra, 06 1264 1995,  

Westelijke Grachtengordel   r.oostra@amsterdam.nl 
- Gebiedsmakelaar : Matthew Eelman, 06 2209 1867,  

gebied Haarlemmerbuurt en     m.eelman@amsterdam.nl 
Westelijke Eilanden 

- Gebiedsmakelaar : Willemijn Oosterhof, 06 2274 3207, 
gebied Burgwallen, Oude Zijde Noord   w.oosterhof@amsterdam.nl 

- Gebiedsmakelaar : Guido Kuijvenhoven, 06 8362 4579, 
gebied Burgwallen Nieuwe Zijde     g.kuijvenhoven@amsterdam.nl   

- Gebiedsmakelaar                Anita Jolink, 06 8223 6696, 
Kernwinkelgebied Zuid   a.Jolink@amsterdam.nl 

- Gebiedsmakelaar : Marieke van Vliet, 06 1853 1351,  
Kernwinkelgebied Noord   marieke.vanvliet@amsterdam.nl   

- Gebiedsregisseur Wallen : Joris Bokhove, 06 1369 6031,  
   j.bokhove@amsterdam.nl   

- Gebiedsbeheerder              : Chris Seinen, 06 2888 3440, 
     c.Seinen@amsterdam.nl 

- Gebiedsmedewerker Sociaal : Petra Rondhuis, 06 2247 5429, 
     p.rondhuis@amsterdam.nl 

- Gebiedsondersteuner : Mariëtte van Wees, 06 - 1395 7654, 
     mariette.van.wees@amsterdam.nl. 

 
Andere belangrijke telefoonnummers en meldingsformulieren 
- Stadsdeel Centrum algemeen 

T 14 020 (maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00 uur) 
- Melding Openbare Ruimte,  

T 14 020, http://meldingen.amsterdam.nl/, www.verbeterdebuurt.nl,  
Apps ‘Opgeruimd’ en ‘BuitenBeter’ 

- Veilig Thuis (voorheen Steunpunt Huiselijk geweld) 
T 0800 - 2000 (24/7)  

- Meldpunt Woonfraude (illegaal hotel)  
T 14 020 (hotline: maandag t/m woensdag 09:00 - 17:00 uur, donderdag en vrijdag 09:00 - 
22:00 uur, zaterdag en zondag 14:00 - 22:00 uur) www.amsterdam.nl/zoeklicht.  

- Meldpunt straatverlichting, verkeerslichten en klokken 
T 14 020 of via webformulier. 

 
Websites  
- www.amsterdam.nl/centrum-gebied-west/. 
- www.facebook.com/stadsdeelCentrumwest. 

Opmerking [CF1]: Checken of 
informatie nog klopt, volledig en 
relevant is. 

Opmerking [CF2]: Linkje van maken 
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