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Ontmoet je buurtgenoten in De Twee Grieken, 
Prinsenstraat 20, elke laatste maandag van de 
maand vanaf 17.00 uur. De data zijn  

26 sept ■ 31 okt ■ 28 nov ■ 2 jan 2023
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  Reflower

De Dametjes

Van kranten-
boulevard naar 
wandelboulevard
Els Willems 

En dan: wat is natuur nog in dit land? Een 
stukje bos, ter grootte van een krant. 
Had J.C. Bloem, behalve de Dapperstraat 
ook de Nieuwezijds Voorburgwal op het 
oog? Beurtschipper en Fleetstreet zijn 
verleden tijd, dus kon het postzegelplein-
tje vergroot worden tot postzegelparkje, 
waar je rustig kunt zitten met uitzicht op 
het meestal groene gras tussen de 
tramrails.

De Nieuwezijds Voorburgwal-
noord is nog lang niet klaar, 
het zuidelijke deel wel en dus 
te bezoeken. In het parkje staat 

bij Het Stadspaleis een beeldje van een 
kabouter en als symbool van befruiting 
van de stad, ook een appelboom. Bij het 
journalistencafé Scheltema valt een nieuw 
beeldje op. Het is Argus de Rommeldamse 
verslaggever, een stripfiguur gecreëerd 
door Marten Toonder, die in Spuistraat 
28 een studio met drukkerij had. Hier 
afgebeeld met notitieblokje maar (politiek 
correct?) zonder sigaret, ter ere van de 

NOEM MIJ 
MAAR 'WILDE  
MARJOLEIN'

duizenden journalisten van al die kranten 
en tijdschriften, die tot in de twintigste 
eeuw hier werden gemaakt. Dat was de 
tijd van alcohol, echtelijke ontrouw, druk-
inkt en nicotine, de tijd dat het licht nooit 
uitging en vrachtauto’s zware rollen 
papier brachten. In het boeiende boekje De 
Nieuwezijds beschreven Paul Arnoldussen 
en Rudie Kagie, tevens oprichters van 
het tweewekelijkse opinieblad Argus, de 
recente krantengeschiedenis.

Een mooi parkje, maar is het passend? 
Of kiezen we uit liefde voor de stad, uit 
hetzelfde gedicht van Bloem: 
Geef mij de grauwe stedelijke wegen. De in kaden 
vastgeklonken waterkant. 
De gemeente brengt niet de gracht terug, 
maar wil ‘een overzichtelijke en prettige 
straat maken, met meer ruimte voor 
voetgangers, fietsers, trams en gezond en 
sterk groen.’ (NB: minder auto’s?) Voor 
bomen betekent dat in de praktijk ‘the 
survival of the fittest’! Op het zuidelijke 
deel staan nog wat oude bomen, maar 
het nieuwe ‘sterke’ groen is nogal 
sprieterig. Op het noordelijke deel was 
de kaalslag al volledig, slechts een enkele 
boom keert terug, de rest was niet sterk 
en wordt vervangen. Weliswaar komt er 
een groter aantal terug, maar dan langs 
de vernieuwde trambaan. De Werkgroep 
Behoud Beeldbepalende Bomen van het 

Comité Westelijke Grachtengordel pleit 
voor bomen langs het voetpad om daarmee 
de allure van de gracht weer terug te 
brengen.

De nieuwe inrichting biedt ruimte, maar 
het is niet altijd zo duidelijk welk ver-
keer waar moet. In plaats van gras heeft 
de trambaan naar het Koningsplein ge-
luiddempende nepklinkers gekregen en 
hoewel hier die enkele auto wel zal moeten 
rijden, trof ik ze ook aan op het brede 
tweerichtingen fietspad. Fietsers rijden om 
het parkje heen, net een rotonde, maar ook 
auto’s vinden hier hun uitweg. Voorlopig 
wringen auto’s en fietsers zich nog 
gezamenlijk door de Spuistraat, al blijkt 
dat zojuist verbrede voetpad daar wel erg 
aanlokkelijk voor een snelle fietser. Hoe 
veilig is de wandelaar straks op de geplande 
brede wandelboulevard?

Nieuwezijds Voorburgwal zuidelijk deel, het postzegelparkje

Beeld van Argus, 
gemaakt door
Saske van der Eerden
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Krabbels Marijke Winnubst

KANSENNET

Enkele jaren vóór Yoko Ono en John Lennon 
voor vrede in bed gingen liggen, stond ik 

in de spoelkeuken van het Hilton levens-
grote pannen te schuren om te sparen voor 
een volgend reisje. Op een dag werd ik door 
een collega in het Engels benaderd of ik met 
hem naar de bioscoop wilde, nee, maar ik 
wilde hem wel Nederlands bijbrengen. Hij 
was Mozambikaan, studeerde in Portugal en 
moest vluchten omdat hij niet in het koloniale 
leger van Salazar op zijn eigen, voor vrijheid 
strijdende, volk kon schieten. 
Hoe ik het moest aanpakken, geen idee, ik 
moest zelf de wereld nog veroveren, dus 
nam ik hem mee naar huis, waar wij in 
familiekring zorgden dat hij binnen de kortste 
keren de taal machtig werd en een passende 
baan kreeg. Hij bleef een huisvriend voor het 
leven.

Sinds een paar jaar ontmoet ik via de 
vrijwilligersorganisatie Kansennet.nl weer 
allerlei nieuwe interessante en vrolijke 
andersprekenden uit exotische landen die 
mijn wereld verrijken door samen in gesprek 
te gaan over onze taalschat. Ik leer hen 
hoe leuk onze taal is, hoe vermakelijk en 
ook hoe beeldend. Neem bijvoorbeeld een 
typisch oerhollandse uitdrukking Het regent 
pijpenstelen, dan zie je de lange steel van 
de Goudse Pijp voor je, toch? Zo tonen zij 
mij weer een facet wat de taal in hun ogen 
bewonderenswaardig maakt. Zo bijzonder, zei 
een jonge Mexicaanse, je plakt twee woor-
den aan elkaar ‘bewonderen’ en ‘waardig’ 
dan krijg je een nieuw woord dat precies zegt 
wat je bedoelt. 
Dat maakt me gelukkig. Nu ook weer, een 
jeugdige Zuid-Vietnamese zo gretig en 
nieuwsgierig om de taal te bemachtigen, dat 
ik geïnspireerd raak meer te lezen over haar 
Vietnam van nu, na de Amerikaanse napalm-
bommen, die wij destijds luidkeels op straat 
aan de kaak moesten stellen. 

En dan komt er plots ook nog eens een 
geboren boekenworm aanwaaien. Een ca-
deau van een echtpaar via Kansennet en duik 
ik in een verlichte wereld van de verbeelding 
van ’n één, twee, driejarige peuter. Eerst 
zijn boeken bewonderen, toen klant van zijn 
gespeelde ijsproductie en nu als speelkame-
raad moet ik me onzichtbaar maken. De taal 
leren we elkaar spelenderwijs,

…acht…negen… tien…Wie niet weg is, is 
gezien…iiik kom.

Marijke Winnubst

Om te beginnen meteen maar het minder 
goede nieuws: Dansen in de Wester (22 
september) GAAT DEFINITIEF NIET 
DOOR. De projectgroep, bestaande uit 
mensen van diverse stadsdorpen in het 
centrum, heeft besloten dat nóg een keer 
uitstellen niet doenbaar is. 

Zolang het virus blijft verrassen met 
nieuwe varianten concentreren we ons op 
activiteiten die kleinschaliger zijn en op 
korte termijn uitvoerbaar. De verslagen 
in het StadsdorpNieuws laten zien dat we 
daarin de afgelopen jaren aardig bedreven 
zijn geraakt. De aanwas van nieuwe 
stadsdorpers geeft daarbij ook weer 
nieuwe impulsen. Zo organiseerde een 
van die nieuwere stadsdorpers een bezoek 
aan een nog onbekend ‘buurtmuseum’, 
de Secret Garden, openluchtmuseum 
van street- en urban art. Het werd 
een fascinerend bezoek, met vooraf 
een informele straatborrel in de Sint 
Nicolaasstraat. 

In heel andere sferen waren we in de 
Embassy of the Free Mind in het Huis met 
de Hoofden. Met dit museum hebben 
we al langer contact en er werkt ook een 
aantal stadsdorpers als vrijwilliger in 
de museumtuin. Die schitterende tuin 
vormde, met dank aan de gastvrijheid van 
de Embassy, de gedroomde locatie voor 
onze zomerborrel 2022. 

Recent haalden we ook de banden met het 
heropende Multatuli Museum weer aan 
en daar komen we op 18 september zeker 
terug voor een bezoek aan het Multatuli 
kunstenfestival, met theater, muziek, 
eten en drinken, helemaal gratis en 
vooral bedoeld voor buurtbewoners. 

Kijk voor verdere informatie over het 
Multatuli festival en over alle Stadsdorp 
activiteiten op de website:  
www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7 
of schrijf je in voor het StadsdorpNieuws.

Marijke Winnubst  STADSDORP NIEUWS

 www.stadsdorpbuurt7.nl  |  aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl   |  06 234 68 635

 • Thuis in de Buurt   StadsdorpBuurt7
              

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

Kom schrijven voor de Buurtkrant!
Meld je aan bij buurtkrant7@gmail.com. Van harte welkom. 

Ook voor een eenmalige bijdrage. 
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Hans Bergmans

In deze aflevering van de Buurtkrant 
staat het leuke verhaal over de char- 
me van geveltuinen en de daarbij 
horende stadsbloemen. 

M
aar er is ook een ander soort 
bloemen, dat niet verwelkt en 
met hun prachtige vormen en 

kleuren de mens het hele jaar door 
laat genieten: kunstbloemen, die 
worden geproduceerd door vaardige 
Chinese handen zijn verkrijgbaar in 
een verassende variëteit aan soorten. 
Niet alleen zijn deze natuurgetrouw 
en vrijwel niet te onderscheiden van 
het origineel, ze zijn ook duurzaam 
en leveren daarmee een bijdrage aan 
milieuverbetering.

Ellyne Bierman, bezield door haar mar-
keting achtergrond, zag een circulair 
businessmodel in fraaie kunstbloemen 
en bedacht een plan: Reflower (Engels 
voor opnieuw bloeien) is een duurzame 
bloemenbieb en biedt abonnementen aan 
voor de huur van boeketten met bijpassende 
vaas. Samen met styliste Marion van der 
Mast stelt Ellyne elk boeket zorgvuldig 
samen uit haar collectie van ruim 15.000 
bloemen en 500 vazen. Het resultaat 
varieert van plukboeketten tot klassieke 
bloemenschikkingen en van moderne tot 
romantische vazen. De maandelijkse huur 
van boeket en vaas is €20. Als de klant 
van boeket wil veranderen, wordt voor €15 
een nieuwe creatie afgeleverd. Wanneer na 
verhuur de boeketten terugkomen, staan 
ze online in de bloemenbieb of worden 
ze uit elkaar gehaald en de bloemen weer 
gebruikt voor nieuwe boeketten. Dit maakt 
Reflower tot een circulair bedrijf.

Ellyne merkt op dat haar blijvende 
bloemen een duurzaam alternatief bieden 
voor verse bloemen. Deze laatste worden 
in gasslurpende kassen gekweekt of 
ingevlogen (haar kunstbloemen komen per 
boot) uit Afrika en Zuid-Amerika, waar 
arbeidsomstandigheden vaak bedenkelijk 
zijn en veel pesticiden (ook schadelijk voor 
insecten) gebruikt worden. Verder is de 
CO2 uitstoot van kunstbloemen vrijwel 
verwaarloosbaar en stoot een gemiddeld 
vers boeket 4kg CO2 uit. Snijbloemen 
worden na tien dagen weggegooid terwijl 
kunstbloemen tot wel tien jaar mee kunnen. 
Liefhebbers van verse bloemen zeggen dat 
ze bij blijvende bloemen de geur missen en 
dat er plastic wordt gebruikt. Ellyne stelt 
daar tegenover dat plastic een goed product 
is, mits het niet wordt weggegooid. De 
stelen met hun jarenlange levensduur 
worden steeds hergebruikt. Mede hierdoor 
leveren kunstbloemen een belangrijke 
reductie van de milieubelasting op.

De klantenkring bestaat uit een veel- 
voud van bloemenliefhebbers, zowel par- 
ticulieren als bedrijven, waaronder kan-
toren, restaurants, klinieken en winkels, 
allemaal bediend door de Reflower bakfiets. 
Iedere maand komen er vijftig nieuwe 
klanten bij. Reflower recyclet de bloemen 
die niet meer geschikt zijn voor de verhuur. 
Reinier Sijpkens, de veelzijdige musicus 
die Amsterdamse voorbijgangers op de 
bruggen en kades vrolijk stemt met 
zijn serenades, heeft zijn klompboot De 
Notendop weelderig versierd met Reflower 
bloemen. Ook is Reflower de hofleverancier 
van Warren Gregory, alias de Flowerbikeman, 
in de stad alom bekend vanwege zijn 
creatie van uitbundig met kunstbloemen 
opgetuigde fietsen. 
Ellyne moedigt medebewoners van Buurt 
Zeven (en daarbuiten) aan zich bij haar 
bloemenbieb te voegen en samen blijvende 
bloemen te delen. 
www.reflower.nl

Bloemenbieb 
Reflower

Ellyne Bierman, eigenaar van Reflower, met een boeket uit de duurzame bloemenbieb
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Onkruid of respectvol stadsgroen?
Marijke Winnubst 

Mijn zaadje werd tachtig jaar geleden geplant in een aanzienlijk 
bakstenige omgeving. Dus behoor ik, volgens de frisse blik van 
hedendaagse stadsfloristen, bij ’n typische gemeenschap van 
niet knuffelbare, laag-bij-de-grondse stoepplanten. 

D
oet me deugd want veel opwindend struikgewas was er niet. 
Wel waande je op de gracht, door de eerbiedwaardige Iep 
voor ons raam, een zomer lang in een weelderig bladergroen 

oerbos. Tot deze honderdjarige reus sneuvelde en de lommerrijke 
voorkamer veranderde in een uitkijkpost op het chaotische 
stadsgewoel van Prinsen- en Elandsgracht en op rooskleurige 
horizonten, helaas niets uit het labyrint van Jac. P. Thijsse. 
De gedempte Elandsgracht, jarenlang een autopark (!) ligt nu 
weergaloos te stralen met winterharde sierstruiken en mu- 
zikale volkshelden. Maar ook de hele stad, onderwijl kampioen 
tegelwippen, voor geveltuintjes en grootschalige grondwerk-
zaamheden, mag zich op haar 750ste jaardag de trotse jubilaris 
noemen van een groen museum van drie keer zoveel straatbomen 
dan inwoners, vijftig parken en recreatiegebieden, veertig 
volkstuincomplexen en niet te vergeten, een stoffering van 
respectvolle verwilderde stadsplanten. 

Verwonderlijk genoeg had ik het groen dat heimelijk onder 
onze sneakers en in obscure peukenhoekjes, tussen straatstenen 
en tegen wallenkanten opgroeit, als minderwaardig onkruid 
beschouwd. Een oppervlakkig vooroordeel zo leert mij de ge-
bruiksvriendelijke stadsplanten.nl waar ecologen met passie voor 
de botanica zich bezig houden met het inventariseren van de sterk 
wisselende populatie aan verwilderde, en van heinde en ver nieuw 
binnengekomen exoten. Inspirerend en lichtvoetig verhalen ze 
over de heilzame effecten, de kenmerkende eigenschappen en de 
avontuurlijke en ingenieuze (zaad)verspreiding. 

Floron.nl (floristisch onderzoek Nederland) is de databank van 
wilde flora en coördineert het veldwerk van alle  plantenjagers en 
verzamelaars, die stad en land afspeuren. Actueel is de grote ruw 
behaarde Sosnowsky’s Berenklauw uit het Oostblok, onder de 
bijnaam Stalin’s wraak, die steeds verder oprukt. Voor inperking 
moet de gemeente gewaarschuwd worden want ze zijn voor de 
mens bloedje link.  
Van de minimaal vijftig nieuwe exoten, die per jaar het 
plantenpodium opkomen, gaan bijna even zovelen weer ten 
onder. Slechts vijf weten zich te handhaven om na een fiks aantal 
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jaren te gaan behoren tot de inheemse variëteit van 2500 soorten 
beschreven in het standaardwerk Heukels Flora en mogen met 
een beetje geluk en modificaties, als cultivar via tuincentra onze 
tuinen opsieren.
Op het boerenland, 48% van Nederlands grondgebied, wordt de 
biodiversiteit om zeep gebracht door een overdosis aan stikstof en 
kunstmest. Zelfs onze gewone Taraxacum officinale, paardenbloem, 
en het geluk voorspellende klavertje vier liggen in 
het akker- en weideland op IC aan de beademing. 
Dus nieuwkomers worden gespot in het urbane 
milieu, een nieuw begrip voor een omgeving waar 
niet op grote schaal koeien- varkens- en kippen-
stront wordt geproduceerd. De dynamiek van de 
stad met zijn omliggende industrie-, parkeer- en 
bouwterreinen en wat dies meer zij, is dé ultieme 
broedplaats voor creatievelingen en voor diversiteit 
aan plant- en diersoorten.
Aangestoken door die wetenswaardigheden ging ik in 
onze buurt ook eens op de grond speuren en kwam veel 
verschillende verwilderde plantjes tegen. En nu bedoel 
ik niet de Stokroos, de excellentie die de tuin heeft 
verlaten om als Zijne Hoogheid de straat te bevolken 
en ook nog eens schaamteloos met bloem en zaaddozen 
naar voren hangt met: zien jullie me wel?  
Nee, ik plukte van die onopvallende, niet knuffelbare, 
piepkleine bloemenplantjes en zette ze in een vaasje en 

ontdekte hoe prachtig die minuscule bloemetjes zijn vormgegeven. 
Via de app. Obsidentify.nl weet ik hoe ze heten en vond ook de 
geschiedenissen en de verborgen schatten achter wat ik onwetend 
minderwaardig onkruid noemde.  
Mijn bijbel heet: Briljant groen, De intelligentie van planten. 
Stefano Mancuso en Alessandra Viola.

Briljant groen 
De intelligentie van planten
Stefano Mancuso, Allessandra Viola
Uitgeverij Cossee
ISBN 9789059368569
176 pagina's, € 21,99
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Elementenstraat 12
1014 AR  Amsterdam

020  411 66 40

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Voor uw gehele
media pakket!

• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf    1
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OPROEP  

Als bomen je ter harte gaan

O
m allerlei redenen willen we dat bomen niet gekapt 
worden. Zij zorgen voor schaduw, zuurstof, CO2 opvang 
en zijn gewoon mooi. Heb je ook het gevoel, dat de 

gemeente soms wat al te voortvarend is met kappen? Dan wil je 
wat doen om bomen te redden. Snoeien blijkt vaak de oplossing 
voor boombehoud. De Werkgroep Behoud Beeldbepalende 
Bomen, onderdeel van het Comité  Westelijke Grachtengordel 
e.o. werkt hard en behaalt ook succes. Het zou prettig zijn als 
meer mensen met tijd mee willen werken, bijvoorbeeld om 
samen raadsadressen te schrijven, in te spreken en wat zich 
verder voordoet. Als je geen (drukke) baan meer hebt en het 
leuk vindt om wat bij te dragen, meld je dan bij 
Eveline van Nierop  Leliegracht 38-1 , tel 06 53 88 6179

✑ Excuses
Op 31 maart werden op initiatief van Sophie Josephus 
Jitta en in aanwezigheid van enkele nabestaanden, 
waaronder neef Bert van der Woude, twee stolpersteine 
gelegd ter herdenking aan het echtpaar Mozes en 
Jansje van der Woude-Moscoviter. We waren vereerd 
erbij te mogen zijn en ontroerd door de persoonlijke 
toespraak van Bert van der Woude. Omdat al eerder veel 
oorlogsherinneringen in onze krant waren verschenen, 
besloot de redactie niettemin tot slechts een verwijzing 
hiernaar en niet tot een heel artikel. Tot haar grote 
spijt heeft zij dit besluit echter niet tijdig en duidelijk 
gecommuniceerd. De redactie biedt hiervoor excuses 
aan Bert van der Woude en Sophie Josephus Jitta.

De redactie.
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N U T T I G E  N U M M E R S

Hulp bij u 
in de buurt
www.buurtteamamsterdam.nl

Overal in de stad zijn er buurtteams.
De buurtteams helpen u gratis bij 
vragen over zorg, geld, wonen, gezond-
heid, werk, ontmoeten en veiligheid. 

Bijvoorbeeld als u moeite heeft 
om rond te komen, meer sociale 
contacten wilt, of zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis wil blijven wonen.
Allerlei vragen waar onze buurtteams 
u bij kunnen helpen. Samen kijken we 
wat u nodig heeft, zodat u zelf weer 
verder kunt. 

Neem contact op met uw 
buurtteam in centrum via:
T.  020 – 557 33 38

GEBIEDSTEAM, POLITIE EN WIJKAGENTEN 
Gebiedsteam: 
Westelijke Grachtengordel Rinke Oostra
r.oostra@amsterdam.nl  06 12 64 19 95 
Nieuwezijds Voorburgwal e.o.: Yoran Kluvers  
y.kluvers@amsterdam.nl   06 18 52 84 23
Damrak Nieuwendijk: Osman Demirci
o.demirci@amsterdam.nl  06 30 06 79 83

Politie ter plaatse: 0900 8844
Noodgevallen: 112

Wijkagenten:
Koepelkwartier: Hermanjan Jansen   
hermanjan.jansen@politie.nl   06 22 94 41 19
Nieuwendijk: Chris Merks 
christiaan.merks@politie.nl 06 20 03 52 25
Westelijke Grachtengordel: Peter Neerings 
peter.neerings@politie.nl 06 10 76 30 19

ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) 592 34 34
Huisartsenposten Amsterdam (buiten praktijktijden)  088 00 30 600

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam  14 020
        HIERONDER VALT:

- Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn  
- Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen  
- Openbare verlichting 
- Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht   
- Reiniging - grofvuil  

Z w e r f v u i l ,  p a r k e r e n ,  b e s t r a t i n g :  

stuur via whatssapp een foto naar  06 44440655

Meldpunt Overlast te water - ook voor putzuigdienst/storingen: 

www.waternet.nl - 24 uur per dag  0900-93 94
Overlast te water en gevaarlijke situaties: teamvaren@waternet.nl  
Melden overlast vakantieverhuur: www.overlastvakantieverhuur.nl 
Meldpunt discriminatie 638 55 51 
Meldpunt vliegtuigoverlast 601 55 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam                             675 75 75 
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
Stichting !Woon  523 01 30
Stichting !Woon team Centrum                  523 01 10 
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:   06 4625 64 12
Comité Westelijke Grachtengordel: 
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl


