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Groot Waterloo Amstelveldbuurt    Leidse/Wetering       Buurt Zes
Onafhankelijke uitgave van en voor bewoners van de vier buurten:

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur 
van advocaat Jan Overes (Keizerhof advocaten)
Juridisch advies voor bewoners en ondernemers. 
Bij problemen op het gebied van letselschade, 
arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, strafrecht, 
consumentenrecht en problemen van kleine ondernemers 
met een juridisch aspect.

  

Elke donderdag van 14 tot 16 uur
Wijkcentrum d’Oude Stadt

                                 Sidera addere Caelo                Voeg sterren aan de Hemel  toe                             Desiderius Erasmus Roterodamus
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Geacht bestuur,                                                28 september 2020

Afhandelen van uw aanvraag periodieke subsidie 2021 voor 
Bijdrage 2021 in de drukkosten van buurtkrant De Binnenkrant. 

Uw aanvraag is doorgezonden naar de verantwoordelijke 
afdeling die uw aanvraag inhoudelijk beoordeelt.

Uiterlijk 31 december 2020 ontvangt u ons besluit over de 
subsidieaanvraag. 

Met vriendelijke groet,
Miranda van Heiningen
Medewerker Subsidiebureau

Ingezonden naar post@binnenkrant.nl

Nieuwjaarsgroeten
Op Nieuwjaarsdag zijn knuffels moeilijk te vermijden, 

maar bent u maandag 18 januari vitaal en gezond, flaneer 
dan mee tussen 4 en 7 op de Buitenlucht Receptie 

tussen Blauwbrug en Zuiderkerkhof langs Amstel en 
Zwanenburgwal en vice versa. Daar is voldoende ruimte 
om elkaar te ontmoeten en begroeten op veilige afstand. 

Neem naast een goed humeur 
ook eigen mok, thermoskan, snack en paraplu mee.

Kleur*Plaats 
Expositie

Ontmoeten

Informatie

Wijkcentrum d’Oude Stadt krijgt subsidie voor 
de ruimte in de Kerkstraat. Het stadsdeel zei 
vorig jaar: jullie vallen onder de subsidie-
regeling sociale basis. Prima, aangevraagd en 
goedgekeurd. En nu zegt het stadsdeel: nee, 
jullie vallen niet meer onder die regeling, 
dus zoek het uit. Wat is er aan de hand?

Lees meer op pagina 5

Van de     edactie
Waarschijnlijk krijgt De Binnenkrant ook komend 
jaar financiële steun van de gemeente. Al laat het 
Subsidiebureau ons nog eventjes in spanning (zie onder). 
Dankzij onze vrijwilligers en adverteerders weet de 
buurtkrant deze jaren te doorstaan.

Bovenal genieten we van de gastvrijheid van het 
wijkcentrum d’Oude Stadt. Voor ons de ideale redactie 
ruimte: Vrij toegankelijk op elk tijdstip, voorzien van 
scanner/printer, boordevol actuele informatie van vele 
maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, met een 
ruime collectie van collega-buurtkranten: OpNieuw, De 
Oude Binnenstad, Buurtkrant Zeven, Nieuwe Vijzelcourant, 
1018-Magazine, De Pijp Krant, JordaanGoudenreaalKrant, 
MUG, Oek, NUL20, Het Parool en meer. 

Vers buurtnieuws komt hier letterlijk binnenwandelen. 
En uiteraard is een deel van de redactie ook actief als 
gastvrouw of -heer om bezoekers te helpen en de weg te 
vinden in de grootstedelijke jungle.
Voor ons is het vanzelfsprekend van groot belang dat de 
gemeente garant staat voor de huur van dit wijkcentrum..

Paul Spoek 

Wij zijn er!

Werkgebied Wijkcentrum d’Oude Stadt

Nieuws



2 Groot Waterloo

Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Tijdelijk enkel digitaal
www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

December   5/6 Klaas, 8 , 14 , Geminiden, 21 Winterpunt, 22 , 25/26 Kerst, 30 , 31 Oud   Januari    1 Nieuw,

Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69

kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil, 
het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.

maandag t/m zaterdag van 13:30 tot 17:00 
https://huisdepinto.nl/ 
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Mozes en Aäron kerk - Waterlooplein

Mozes en Aäronkerk elke donderdagmiddag open
De Mozes en Aäronkerk is iedere donderdagmiddag van 13 
tot 16 uur open voor bezoek en gebed. De kerk is ruim en de 
naleving van de coronaregels is geen probleem. We vragen 
bezoekers wel om een mondkapje te dragen. Er worden 
maximaal 30 mensen tegelijk toegelaten.

Deze coronatijd geeft veel onzekerheid. Bezoek aan een 
kerk geeft rust en de mogelijkheid om te bidden of een 
kaarsje op te steken. De Gemeenschap van Sant’Egidio 
nodigt iedereen die in de buurt van de kerk woont, werkt 
of om een andere reden verblijft, van harte uit om hiervan 
gebruik te maken. info@santegidio.nl, 020-2331522

Werkzaamheden Waterlooplein gestart: Dag mooie frietkraam van Monique c.s. op het Waterlooplein en bedankt 
voor de heerlijke patat, koffie, gezelligheid en meer de afgelopen 12 jaar en hopelijk tot ziens. De buren van het 
Waterlooplein zullen jullie missen.Ook de bomen en zilveren marktboxen moesten er begin oktober aan geloven. Onder de 
boxen kwam van alles tevoorschijn wat er de afgelopen 30 jaar was ondergewaaid of gerold. Het was schatzoeken voor de 
werklui. In de zomer moet dit deel van het plein klaar zijn. De buren zijn benieuwd.           Guido Frankfurther

Kunstenaars uit de Oude Binnenstad in de Oude Kerk

De Oude Kerk werkt samen met Open Ateliers 
Nieuwmarkt en toont nieuw werk van vijftig kunstenaars 
uit de buurt. Vanaf zaterdag 5 december te zien in de 
Sint Sebastiaans-kapel van de Oude Kerk. 

Kunstenaars werden via een open call gevraagd naar hoe 
hun wereld eruit ziet tijdens en na de pandemie. We hebben 
geen selectie gemaakt, maar tonen alle ingezonden werken. 
Het is de eerste keer dat zowel amateurkunstenaars als 
professionele kunstenaars uit de Oude Binnenstad op deze 
manier hun werk tonen in het oudste gebouw van de stad. 
Sint Sebastiaanskapel, Oude Kerk. 
Openingstijden: dagelijks 11 – 18, zondag 13-17:30
Toegang € 12,- museumkaart vrij entree (inclusief The 
World After: Conversation Pieces en audiotour) 
Voor meer informatie zie                www.oudekerk.nl
                                   ------------
Open ateliers Nieuwmarkt uitgesteld naar juni 2021
In het voorjaar begonnen we met veel plezier en 
enthousiasme aan de organisatie van de Open Ateliers 
Nieuwmarkt in november 2020. Er werden plannen 
gemaakt, locaties benaderd om te exposeren, kunstenaars 
uitgenodigd om mee te doen. Velen van jullie reageerden 
positief op de atelierroutes en schreven zich in. Het is een 
mooie manier om buurtkunstenaars met buurtgenoten en 
elkaar in contact te brengen. Helaas gooit Corona toch weer 
roet in het eten.  
Het plan is om de Open Ateliers Nieuwmarkt te verplaatsen 
naar eind juni 2021. Wij zijn erg verheugd over het grote 
aantal aanmeldingen dit jaar, met veel jonge kunstenaars. 
Hopelijk doet iedereen ook weer mee in het aanstaande 
voorjaar!                                www.ateliersnieuwmarkt.nl/

Harde bezuiniging treft OBA
De gemeente Amsterdam heeft in de conceptbegroting 
2021 een nieuwe bezuiniging aangekondigd voor de OBA. 
Het gaat om een structureel bedrag van € 1,5 miljoen per 
jaar vanaf 2023. Dit is meer dan de helft van de totale 
bezuinigingen op de gemeentelijke cultuurbegroting. 
De uitvoering door de OBA van de wettelijke taken en de 
gemeentelijke opdracht komen hierdoor in het geding.

Word online (media)wijzer met de OBA
De OBA heeft een ruime (e)collectie rondom mediawijsheid. 
Zie: oba.nl/mediawijs en word wijzer.
Problemen met videobellen, Whatsappen of andere 
computer zaken? Op oba.nl/computer vind je alle (gratis) 
mogelijkheden voor (online) computerhulp. 
Kijk ook op oba.nl/school voor het educatief aanbod.
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Huis De Pinto heeft de deur weer geopend voor publiek 
met inachtneming van de anderhalve meter afstand tot 
de medemens. Iedereen is (in kleine getale) welkom. 
In de benedenruimtes kunnen maximaal 15 personen 
tegelijkertijd aanwezig zijn.

Voorlopige openingstijden:
Iedere maandag t/m zaterdag van 13:30-17:00
zijn de ontmoetingsruimte en leeszaal geopend 
voor publiek en kunnen mensen langskomen 
bij onze ruilbibliotheek of om te studeren.
Het stadsdorp heeft er zijn gebruikelijke 3e woensdag-
bijeenkomst; prettig anderen ontmoeten in een ongedwongen 
sfeer.

14 december 19:30 - 22:00 concert → pintotonics n+1
Onno Govaert slagwerk & Ernst Glerum piano + John 
Dikeman tenor sax.

20 december 16:15 - 18:15 concert → muziekmatinee
Duo Ebano met Marco Danesi piano en Paolo Gorini klarinet

reserveren met opgave van naam en telefoonummer 
via: contact@huisdepinto.nl 
of: 020-3700210 (tussen 14 en 16 uur)
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3 Quadrantiden, 6 , 13 , 20 , 28 ,   Februari    4 , 11 , 12 Chinees Nieuwjaar, 14 Valentijn, 19 , 25 Dokwerker, 27 
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Het Amsterdam Lichtfestival is dit jaar kleiner - 7 in plaats 
van 20 kunstwerken - en korter: 3 weken in plaats van 8 
weken. Geen vaarroute of wandelroute. Maar her en der 
door de hele stad. Het festival duurt van 10 december t/m 3 
januari en is geopend tussen 17:30 en 23:00 uur. 

www.amsterdamlightfestival.com

Tijdelijke markt
Tot 12 oktober werken we aan een tijdelijke markt ter 
hoogte van de Mozes en Aaronkerk en verhuizen de 
marktkooplieden die nu nog tussen de Zwanenburgwal en 
Houtkopersdwarsstraat zitten, naar deze tijdelijke markt. 
Daarna gaat het gedeelte van de Zwanenburgwal tot de 
Houtkopersdwarsstraat dicht en begint fase 1.

In fase 1 vernieuwen we het gedeelte tussen de 
Zwanenburgwal en Houtkopersdwarsstraat. Overigens 
zijn niet alle marktkramen weg uit dit gebied. Aan de 
Zwanenburgwal nabij de brug richting de Staalstraat 
staan nog 10 marktkramen. Ook de Bagels & Beans en 
Amstelhoeck blijven open tijdens de werkzaamheden.

In de zomer van 2021 wordt fase 1 opgeleverd en beginnen 
we met fase 2: het gedeelte tussen de Houtkopersdwarsstraat 
en de Mozes en Aaronkerk. Begin 2022 is de oplevering van 
het hele project.

Vragen over de herinrichting 
omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden: 
r.van.leeuwaarden@amsterdam.nl
Vragen over de Waterloopleinmarkt:
 marktbureau@amsterdam.nl
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Knip Weesperstraat uitgesteld naar 15 maart
Het Plan van Aanpak Pilot Knip Weesperstraat is 
op 6 oktober door B&W vastgesteld. Hierin worden 
de locaties van de knip en de drie aanvullende knips 
beschreven. 

Nabij de knips komt een 
keerlus, de maximum 
snelheid is 30 km/u. 
Rondom de knips komt 
veel tijdelijk groen.
Tijdens de pilot die acht 
weken duurt, van 15 
maart tot 10 mei, wordt 
de verkeerssituatie 

voortdurend gemonitord, zodat steeds bijgestuurd kan 
worden, bijvoorbeeld door aanpassing verkeerslichten, inzet 

verkeersregelaars, tegengaan sluipverkeer, etc. 
Verwacht wordt dat het verkeer na ongeveer drie weken 
gewend is aan de nieuwe situatie. Als gevolg van de 
knips wordt een toename van het autoverkeer verwacht 
op de A10 en de S100-oost. Het wordt veel rustiger op de 
Wibautas, de Eilandenboulevard, de Plantagebuurt en de 
Anne Frankstraat. De reistijd per fiets verbetert, voetgangers 
kunnen makkelijker oversteken.

Het uitstel van de knip is mogelijk omdat de sluiting van de 
Piet Heintunnel voor 1,5 jaar uitgesteld is naar eind juni.
Op basis van monitoring van verkeersgegevens, geluid 
en luchtkwaliteit wordt na afloop van de pilot een 
evaluatierapport opgesteld. Vlak voor invoering van de pilot 
wordt een nulmeting uitgevoerd.
De kosten van de pilot bedragen bijna 2 miljoen Euro.

De boxhouders krijgen in de ruimte voor de 
Mozes & Aron kerk een zeecontainer ter beschikking. 

Er wordt verteld dat die niet geventileerd zijn, 
en dat de handel nat gaat worden door condens. 
Niet leuk voor de boek- en kledingverkopers.

Rond 14 marktplaatsen zouden voor 1 november verplaatst 
worden naar de Nieuwmarkt. Dat is gelukkig uitgesteld tot 
januari. Bewoners en ondernemers daar werden er volledig 
door overvallen, en hopen dat er in ieder geval wel serieus 

overlegd wordt over de plaatsing van de kramen. 
Want op zaterdag en zondag is het er nu ook al hopeloos. 

Het verhuizen is voor de Waterlooplein-ondernemers 
ook dan niet voorbij: iedere zaterdag zullen ze moeten 
verkassen naar de achterkant van de Waag. Hoe lang? 

Met het Waterlooplein weet je het maar nooit.

金陰辛丑
Chinees Nieuwjaar. Het Jaar van de Os, 

begint op vrijdag 12 februari 2021

牛 4718
Ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest,
Het wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag 
van de eerste maand van de Chinese kalender. Het Chinese 
jaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende 
van 21 december. Dit kan niet voor 21 januari en niet na 20 
februari gebeuren. 
 春節 chun jie

Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten
Tot en met 28 februari  Joods Historisch Museum
Vanaf het ontstaan rond 1600 trok de buurt verschillende groepen 
immigranten, onder wie veel Portugese joden. In de 18e en 19e 
eeuw groeide de armoede in de drukke, levendige buurt en tijdens 
de asgrauwe jaren van de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna was 
het een plek van onbeschrijfelijk leed. In de jaren 70 en 80 van de 
vorige eeuw veranderde de buurt drastisch door de aanleg van de 
metro en de komst van het omstreden stadhuis-muziektheater.

Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten vertelt verhalen uit 
deze vierhonderd jaar geschiedenis met foto’s, filmmateriaal, 
3D-reconstructies en objecten. Een bijzondere plaats hierin hebben 
de bodemvondsten. Ze werden gevonden in beerputten die, toen 
het terrein braak lag voor de komst van de ‘Stopera’, werden 
blootgelegd en vertellen veel over de mensen die hier woonden en 
werkten. Zo wordt een beeld geschetst van een buurt die niet meer 
bestaat.

Bekijk de AT5 documentaire Vlooienburg - de geschiedenis van 
een Joodse wijk www.at5.nl/artikelen/e28595/vlooienburg-de-
geschiedenis-van-een-joodse-wijk

www.jhm.nl

De middenberm van de Weesper-autobaan wordt fanatiek van grasprietjes ontdaan met behulp van lawaaierige motor-staalborstels
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                          Goed leiderschap bestaat uit het appelleren aan het allerhoogste in de mens, door deze kansen te geven in plaats van verplichtigingen op te leggen.

4

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/
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WONINGRUIL ABCOUDE<__>AMSTERDAM CENTRUM
Gezocht: sociale huurwoning rondom in centrum Amsterdam
voor 1 persoon. Minimaal 2 slaapkamers, balkon, berging.
Max huur 710 euro exclusief.
Oostelijke / Westelijke Eilanden, Oosterpark, Plantagebuurt,
Nieuwmarkt, de Pijp, de Jordaan, Westerpark, Oud-Zuid, Oud-
West, Westerpark, de Baarsjes. (en nergens anders!)

Aangeboden: ruime eengezinswoning hartje Abcoude.
voor minimaal 2 personen. Ruime woonkamer met keuken,
3 slaapkamers, badkamer, ruime zolder (evt 4e kamer),
grote, mooi aangelegde voor- en achtertuin.
Max sociale huur 737 euro exclusief.

Meer info www.woningruil.nl       Advertentienummer: 524095
Reacties naar: henrivanpoll@gmail.com

Te koop: 
Mooie en interessante Amsterdam boeken, 3 meter, vele 

onderwerpen! Van de protesten op de Nieuwmarkt in 1975, 
de cartoonist Oplandt, Artis, architectuur, wandeltochten, 

geschiedenis, Geert Mak, Waterloopplein, Amsterdam voor 
kinderen, etc. Alles in 1 koop!

Unieke historische prenten, etsen, foto’s Zuiderkerk en 
omgeving.  Nostalgische (ongeveer 120) ansichtkaarten 
vanaf 1900 tot nu: omgeving Nieuwmarkt, Groenburgwal, 

Kloveniersburgwal, Raamgracht. Alles in 1 koop!

Bijzondere Amstel mokken, aardewerk jaren 60 vorige eeuw.

Meer informatie? Mail: henrivanpoll@gmail.com

Het juryrapport:
Nieuwe tuinen/aanmoedigingsprijzen
Zandstraat 2 F
De leuke geveltuin in de Zandstraat is er sinds begin 2019. 
De stoep voor nummer 2 F staat vol met heesters, grassen, 
vaste planten en kruiden. De meeste in een variatie aan 
potten, sommige in de volle grond. Een mooi initiatief dat 
hopelijk meer bewoners zal inspireren deze verder toch 
wel kale straat te vergroenen.

Boomspiegel Recht Boomssloot 45
Halverwege de Recht Boomssloot verscheen dit jaar een 
nieuw boomspiegeltuintje met een originele omheining 
van hout en touw. Vroeg in de zomer stond het rondom 
de boom al vol met bloeiende dahlia’s en opkomende 
lavendel. Hitte en droogte vormden nadien wel een 
uitdaging. Daarom: volhouden en succes!
Plantsoen Nieuwe Foeliestraat
De troosteloze gemeenteperkjes, erg verwaarloosd en 
bezaaid met zwerfvuil, hebben een nieuw leven gekregen. 
Saaie bodembedekkers zijn vervangen door een keur 
aan gezaaide eenjarige bloemen. Een feest voor het oog 
en een waar paradijs voor bijen en andere insecten! 
Een aanmoediging om het steeds opnieuw inzaaien ook 
komende jaren vol te houden!

Binnen Bantammerstraat
Dit deel van de Binnen Bantammerstraat bij de 
Lastageweg wordt sinds vorig jaar opgefleurd met een 
grote verzameling potten waarin onder meer rododendrons, 
hortensia’s, geraniums, zwarte violen en een treurend 
hartje groeien en bloeien. Bijen doen zich te goed aan de 
nectar van geheimzinnige paarse bollen. Deze tuin is een 
echte sfeermaker in de straat.
Trap- en souterraintuinen Geldersekade 15 sous
Bij het trapje naar het souterrain staat een scala aan kleine 
struiken zoals cotoneaster, skimmia en hertshooi. Ook voor 
magnolia en blauwe regen is in dit kleine tuintje een plek 
gevonden. Met alle drukte van voorbijgangers is tuinieren 
op deze kade niet eenvoudig! Helaas heeft de hittegolf de 
afgelopen periode wel zijn tol geëist. Volhouden dus!

Soortenrijke tuinen Zwanenburgwal 22
Op de prachtig groene Zwanenburgwal valt dit jaar de 
geveltuin van nummer 22 in de prijzen. Met veel aandacht 
is hier zowel tegen de gevel als rond de boom langs 
de waterkant een grote verscheidenheid aan struiken, 
klimplanten, vaste en eenjarige planten neergezet en ligt de 
voordeur verscholen achter een kleurige geveltuin.
Verticale tuinen Nieuwe Herengracht 43
Een klassieke, zeer verzorgde geveltuin met witte 

rozenstruiken voor de ramen. Hommels en bijen vinden 
hun weg naar de bloemen van een prachtige, oude 
lavendelstruik. De welriekende kamperfoelie en de 
vruchtdragende druif begroeien samen de gevel. Ze zien 
er zeer gezond uit. In al zijn eenvoud brengt deze verticale 
geveltuin een groots effect teweeg.

Complexprijs/burenprijs Oude Schans/Snoekjesgracht
Klimplanten als klimop en blauwe regen versieren hier 
uitbundig de gevels en reiken vaak tot de derde verdieping 
aan toe. Op straatniveau hier en daar nog aangevuld met 
lage gevelbeplanting of een verzameling potten. Vooral een 
mooie, geel bloeiende roos valt op in deze zee van groen. 
Deze prijs is een aanmoediging om vooral sámen verder 
te gaan!
Verfijnde arrangementen Geldersekade naast 97
Op de drukke Geldersekade houdt al jaren een geveltuin 
stand met een uitgekiende beplanting van zowel eenjarige 
als vaste planten, zoals lupine, lavendel en tradescantia. 
Tussendoor staan diverse grassen. Een etagevormige 
plantenbak met lobelia en aster complementeert het 
verfijnde arrangement van de tuin op deze moeilijke plek.

Bijzondere kleurcombinaties Recht Boomssloot 47 d
Deze al jaren mooi verzorgde geveltuin valt op door de 
bijzondere kleurcombinaties. De gele plantenbakken en de 
kleuren van de planten harmoniëren goed met de kleuren 
van de gevel. De oranje en gele bloemen van suzanne-
met-de-mooie-ogen worden geflankeerd door een mooie 
abrikooskleurige roos en een kamperfoelie.
Eigenzinnig en origineel Kalkmarkt 2
In de schaduw van een hoge boom bevindt zich hier een 
dichtbegroeid groen plateau met klimop, blauwe regen, 
hibiscus, hulst en acacia’s. Tussen al het groen zijn er 
kleurige bloemaccenten van onder andere oost-indische 
kers en lavatera. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet, ook 
diverse kruiden en een pompoen. Het geheel vormt een 
originele, wilde en toch verzorgde tuin!

Inventief ruimtegebruik Nieuwe Herengracht 11 c
Op de kade is door bewoners een prachtig groen plekje 
gecreëerd verscholen tussen auto’s en geparkeerde fietsen. 
In allerlei plantenbakken staan zowel eenjarige als vaste 
planten. Onder andere dille, rozemarijn, muurbloem en 
oost-indische kers trekken met hun bloemen veel bijen en 
andere insecten aan.
Boomspiegels Oude Schans 1 P
De boomspiegels rond de monumentale iepen ter hoogte 
van het schip Broedertrouw zitten vol dikke wortels. Er 
staan potten en bakken, gevuld met voornamelijk vaste 
planten en heesters als rozemarijn en hortensia. Samen met 
een verscheidenheid aan bloeiende eenjarigen maken ze 
de straat hier tot een waar genoegen. Soms verstoren al te 

nonchalant geplaatste fietsen het beeld.
Boten Oude Schans 26 K
Achter een groene haag van klimop langs het water gaat 
een compleet drijvende tuin schuil met grote hosta’s, 
varens en lavendel. Ook het dak van de boot is groen. Van 
het snoeihout uit de tuin hebben de futen op een scheerlijn 
van de boot hun nest gemaakt. Zeker vanaf de brug over de 
Recht Boomssloot is deze zeer verzorgde, groene oase een 
weldaad voor het oog!
Drijvende en walkanttuinen Kromme Waal 33 K en 142
Twee boten creëren hier samen een mooie groene plek 
langs en op het water. Er is een drijvende tuin met riet 
en kattenstaart. Aan de kademuur en langs de loopplank 
hangen fleurige geraniums en op de kade bloeien 
korenbloemen en groeit de klimop uitbundig. Ook dieren 
hebben hier een plekje gevonden: een fuut nestelt tussen de 
waterplanten en vlinders fladderen rondom.

Straatprijs Rapenburg
Tussen de nummers 93 en 105 hebben de buren hun straat 
weer hersteld na een verwoestende gevelbehandeling. 
Klimplanten groeien tegen de gevel en hebben alweer 
de eerste verdieping bereikt. Prachtige vaste planten als 
oleander en gouden regen in stijlvolle potten maken de 
diverse stoep- en geveltuinen tot een harmonieus geheel.
Kadeprijs Oosterdok 510 A t/m M
Vroeger was dit deel van het Oosterdok een 
busparkeerterrein, maar nu liggen hier twaalf boten 
aangemeerd. Tuinieren is hier, in de volle zon, geen 
sinecure. Toch heeft dit stuk kade goed verzorgde 
plantenbakken. Grote vlinderstruiken en rode valeriaan 
worden afgewisseld met tere planten als vlas en 
slaapmutsje. Gaura wiegt in de wind en gladiolen proberen 
zich staande te houden. Een van de boten heeft een groen 
sedumdak. Het groene geheel verdient de kadeprijs!

Ondernemersprijs Valkenburgerstraat 223 D
Voor restaurant Olijfje staan twee grote potten met mooie 
olijfbomen. Rondom veel goed verzorgde potten met rijk 
bloeiende geraniums en tussendoor leeuwenbekjes. Tegen 
een muur bloeit een rij met prachtige stokrozen. Een 
fleurig geheel in deze stenige straat voor de filmacademie.

Gemeenteprijs
Op verschillende plekken in de buurt zijn langs de 
kades de parkeerplaatsen vervangen door groen. Nieuwe 
Herengracht, Geldersekade en Recht Boomssloot zijn hier 
een voorbeeld van. De jury waardeert dit initiatief van de 
gemeente en hoopt op blijvend onderhoud van dit nieuwe 
groen in de komende jaren. Aparte vermelding verdienen 
de ruimtes tussen de damwanden en kwetsbare kademuren 
als de Geldersekade. Dit is het domein van een overvloed 
aan bloeiende, insectenvriendelijke planten als teunisbloem 
en prachtige gele toortsen.

Tuinier van het jaar Robbert Rappange
De Zwanenburgwal is al vele jaren een groene 
oase in de Nieuwmarktbuurt. 
Het afgelopen jaar is er weer meer groen 
bijgekomen langs gevels en wallekant. 
Nieuwe planten als druiven, vijgen, rozen en 
salvia’s hebben hun plek gekregen. 
Eén bewoner is al jaren lang de groene kracht 
hierachter. Het in stand houden van de groene 
weelde kost hem bijna een dagtaak!
Hij verdient de hoofdprijs en de titel 
Geveltuinier van het jaar 2020!

18 september uitreiking van de 
Auke Bijlsma Geveltuinenprijs

Marleen Stikker muntte in haar speech een 
nieuwe term: radicale vriendelijkheid. Zo 
kenschetst zij de inzet om de leefomgeving 
weer de onze te maken, zachte groene 
krachten die de bewoners zelf ontketenen. 
Met prachtig en aanstekelijk resultaat. Robert 
Rapange van de Zwanenburgwal mocht de 
wisselbeker in ontvangst nemen als Tuinier 
van het Jaar 2020!

Hiernaast het hele juryrapport. Aan de 
hand daarvan kan je prachtige wandelingen 
uitstippelen door de buurt om het schoons zelf 
te aanschouwen en je te laten inspireren.

Gerrie van Heun maakte prachtige foto’s,
die opgenomen zijn in een speciale kalender; 
Bij boekhandel Pantheon zijn er enkele 
verkrijgbaar à € 15,-.(kostprijs).

Zorgen voor een ander in coronatijd
De coronamaatregelen hebben een grote invloed op het dagelijks 
leven van iedereen. Voor mensen die de zorg hebben voor een 
naaste betekent het dat de zorg nog meer op hen terecht komt. 
Dagbestedingen zijn gesloten, geplande zorg is uitgesteld, familie 
en bekenden komen minder vaak of durven niet op bezoek komen. 

Voor wie de zorg heeft voor een ander en de zorg in deze huidige 
tijd als zwaar ervaart is welkom contact op te nemen met één van 
de mantelzorgconsulenten of sociaal werkers van CentraM. U  kunt 
er terecht met uw verhaal, zorgen en vragen. CentraM probeert ook 
in coronatijd zoveel mogelijk individuele ondersteuning te blijven 
bieden aan mantelzorgers. 

Bel 020 - 557.33.38 of mail een van de consulenten: 
dian.mekkes@centram.nl  

of rogier.willems@centram.nl
Laatste Corona nieuws uit de Boomsspijker.
De regering heeft per donderdag 19 november de extra 
maatregelen van 4 november weer opgeheven.
Groepsactiviteiten kunnen op afspraak weer worden 
georganiseerd.
Er is geen inloop. De bar is niet open, er wordt niet gekookt.
De Boomsspijker is alleen open voor georganiseerde 
groepen, en een-op-een afspraken.
Wij vragen aanwezigen een mondkapje te dragen binnen, in 
de gangen en trappenhuis. De kapjes kunnen af als u gaat 
zitten. Houdt u aan de aanwijzingen van onze medewerkers.
We moeten het samen doen.

 Als u wilt weten of een activiteit doorgaat, bel aub naar de 
Boomsspijker balie, 020-6264002, 
of mail Pim van Galen, pvgalen@dock.nl
Met vriendelijke groet,
Team Boomsspijker’

Er is een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend 
gedrag, gratis bereikbaar op 0800-1205.
 Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken 
over een naaste in contact komen met zorgverleners in de 
buurt. Daarmee kan een melding bij het meldnummer het 
begin zijn van hulp waar behoefte aan is. 

Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is 
zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale 
crisisdienst van de ggz. In de provincie Noord-Holland is dat 
bijvoorbeeld het OGGZ van GGD Amsterdam.

Partijen zoals GGD GHOR Nederland, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, politie, 

MIND Korrelatie, ervaringsdeskundigen en regionale meldpunten 
hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming.

Prisma is een club die mensen met een (licht verstandelijke) 
beperking helpt deel te nemen aan de maatschappij, bv. 
door erop uit te gaan. Zo komen ze wel eens eten in de 
Boomsspijker. Ze zoeken buren coaches, vrijwilligers die 
buurtbewoners met wat minder sociale vaardigheden bij 
elkaar willen brengen. Ben jij die verbinder?

www.stichtingprisma.nl/vacature/buren-coach

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52



    Dit is de natuurlijke weg. Het leven is een kans en geen verplichting.                                                                        Lao-Tse,  J.Heider/G.Hulskramer Tao van Leiderschap.
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Schriftelijke vragen van het lid Van Soest 
inzake Subsidieperikelen wijkcentra aan het 
college van burgemeester en wethouders

Amsterdam steunt graag vrijwilligers, vrijwilligers hebben ruimte 
nodig, plekken waar ze kunnen samenkomen. Binnen- en buiten 
coronatijd. Ook voor participatie en democratie-doeleinden en alle 
dingen die wijkraadsleden voor hun buurten doen. Met een netwerk 
dat minstens 5.000 andere bewoners bedraagt zijn deze ruimtes dan 
ook geen overbodige luxe. Het lijkt dan ook onbegrijpelijk dat er 
wijkcentra zijn, zoals de Pijp en wijkcentrum d’oude Stadt die geen 
subsidie meer krijgen voor de huur van een ruimte.

Daarom stelt ondergetekende de volgende schriftelijke vragen:
1. Is het college bekend met het artikel ‘Het stadsbestuur steekt liever
    miljoenen in een prijsvraag’ van het Parool?
2. Hoeveel wijkcentra zijn er nog in Amsterdam?
3. Sinds wanneer worden deze wijkcentra gesubsidieerd door de 
   Gemeente Amsterdam? Op welke wijze en uit welke pot?
4. Is het juist dat de subsidies van diverse wijkcentra zoals Wijkcentrum 
   de Pijp en Wijkcentrum d’oude Stadt ophouden te bestaan of verschoven
   worden naar andere subsidiepotten? Graag een toelichting.
5. Is de verschuiving en de aangeboden optie realistisch?
6. Is er geld aanwezig in de andere subsidiepotten en welke zijn dat 
   voor deze wijkcentra?
7. Is het juist ‘dat er geen geld is’ en dat er doorverwezen wordt naar iets
    wat niet haalbaar schijnt te zijn? Zo nee, hoeveel geld zit daar dan wel in 
    kunnen de wijkcentra daar geld vandaan krijgen?
8. Klopt het dat wijkcentrum d’Oude Stadt een subsidie heeft gekregen 
   om te verhuizen en wanneer werd die dan gegeven (welk jaar)?
9. Geld weggooien is zonde: waren toen (zie vraag 8) al de basis-ideeën 
    van het nieuwe sociale basisplan bekend? Zo ja, hoe kon dan een subsidie
    voor verhuizing worden gegeven aan d’Oude Stadt als zij al niet aan de 
    nieuwe regels voldeden?
10. Is het voor het college duidelijk dat wijkcentrum de Pijp met sluiten
    wordt bedreigd en wijkcentrum d’Oude Stadt over ongeveer een half 
    jaar moet sluiten omdat de afbouw van de subsidie te ingrijpend is om 
    de huur van het net verbouwde wijkcentrum te kunnen voldoen? 
    Hoe gaat het college dit oplossen?
11. Is het college het met de fractie van de Partij van de Ouderen eens 
   dat het onverstandig is om in tijden van corona wijkcentra in deze 
    benarde posities te brengen, terwijl zoveel Amsterdammers vragen 
    behoefte hebben aan deze centra? Zo nee, waarom niet?
12. Hoe gaat het college de toekomst van de Amsterdamse wijkcentra 
    veilig stellen voor de toekomst?

W. van Soest (Partij van de Ouderen)
Gemeenteraadslid

PS op 22 november nog geen enkel antwoord ontvangen

Wij zijn de moeite waard!
Wijkcentrum d’Oude Stadt is een sociale accommodatie: 
een laagdrempelige en toegankelijk huis. Bewoners 
kunnen elkaar daar ontmoeten, zelf activiteiten 
organiseren, met elkaar hun woon- en leefomgeving 
bespreken, initiatieven ontwikkelen, het archief 
raadplegen etc. Onderwerpen mogen wijk- of 
stadsdeeloverstijgend zijn.
Vroeger waren er veel meer van die plekken in de stad, 
maar in de loop van de jaren zijn er veel buurthuizen en 
wijkcentra verdwenen. In stadsdeel Centrum zijn er drie 
‘huizen van de buurt’: Het Claverhuis, de Witte Boei en de 
Boomsspijker. Er zijn een paar ouderensociëteiten. En wij.
In Zuid zou nu Wijkcentrum de Pijp verdwijnen, en in het 
Centrum Wijkcentrum d’Oude Stadt. De motivering is 
steeds anders, maar de ‘afbouw’ van de subsidie (alleen voor 
de huur) komt neer op een acute sluiting medio 2021.
Wij hebben uiteraard bezwaar aangetekend, en dat zal 
waarschijnlijk een gang naar de rechter betekenen, want 
degene die beslist over de stopzetting van de subsidie is 
dezelfde als degene die beslist over het bezwaar. d’Oude 
Stadt heeft een lange geschiedenis op het raakvlak 
van politiek en onderlinge bewonersparticipatie om de 
leefbaarheid in de woonomgeving te behouden of te 
verbeteren. Ook de gemeente streeft naar leefbaarheid. 

Dat gaat niet altijd goed dus willen bewoners de gemeente 
hier graag op wijzen, en er wat aan doen. Wijkcentrum 
d’Oude Stadt biedt daarbij met raad en daad hulp en 
ondersteuning, of verwijst naar andere instanties. 
Wij wijzen elkaar de weg in het doolhof van regels, 
richtlijnen, inspraak en procedures, het politieke stelsel en 
het ambtelijke apparaat. Voor de doorsnee Amsterdammer 
is het niet eenvoudig om zonder hulp deze informatie te 
vergaren. De huizen van de buurt bieden dit soort hulp niet.

Op onze website vindt u meer informatie. Ook over de 
ontwikkelingen rondom de stopzetting van de subsidie. 

ALS U ONS FINANCIEEL WILT STEUNEN kijk dan bij 
www.oudestadt.nl/doneren, dat kan fiscaal gunstig.

Noodkreet voor Buurtplatformrecht van 
buurtorganisaties-van-onderop aan alle raadsleden. 
Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam 
nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu. Om dat te verankeren moet 
op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht geregeld worden, het 
‘buurtplatformrecht’. Wijkcentrum d’Oude Stadt maakt deel uit van 
de coalitie.

De coalitie van buurtorganisaties-van-onderop komen uit vele delen 
van de stad. Buurtorganisaties zijn de verbindende factor op lokaal 
niveau die de netwerken activeert en mensen in kracht zet, waar 
bewoners oppakken wat nodig is om te doen voor mens, buurt en 
stad. Eigenaarschap en zeggenschap. Ze realiseren enorme waarde 
en zelfs enorme besparing, maar de energie gaat te vaak zitten in 
‘aan tafe’’ komen, ‘experimenten doen’, ‘wedstrijden’, meedoen 
aan top-down voor ‘ons’ bedachte sociale infrastructuren, etc.

Met de Noodkreet geeft de coalitie aan dat het water hen tot 
de lippen staat. Buurtorganisaties vallen om, velen haken af, 
het is steeds weer vechten tegen gestuurd worden in plaats van 
ondersteund worden. Een echt duurzame sociale structuur in de 
buurt kan alleen vanuit de bewoners zelf neergezet worden. De 
tijd voor verandering is NU. Dit is de bestuurscoalitie waarvan 
we denken dat die, zeker ‘na Corona’ een hernieuwde stad gaat 
bouwen. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat 
Amsterdam nodig heeft. Niet over 2 jaar, maar nu.

Om dat te verankeren verzoekt de coalitie de raadsleden op korte 
termijn, nu, een nieuw buurtrecht, het ‘buurtplatformrecht’, waarbij 
elke buurt het recht heeft, elk op eigen wijze, op zelforganisatie, 
en die dan erkend te zien met positie en budget. Dit verhoudt 
zich in alles met het coalitieakkoord, de Omgevingswet en heeft 
een voorbeeld in de Overlegwet waar actieve bewoners in een 
flat positie hebben ten aanzien van de woningcorporatie. Er is 
een concept gemaakt wie (welke groep/organisatie) in ‘de buurt’ 
het initiatief wordt gegeven om een platform op te richten, of als 
buurtplatform erkend te worden. 

Wordt vervolgd.

Textiel Atelier Tot op de Draad met Henriette Kuypers 
voor kleding maken en herstellen
Vrijdags van 12 tot 14 uur 
Aanmelden bij: hajet1962@gmail.com

Tekenen en schilderen op recycle materialen 
met  Corina Teunissen van Manen 
Dinsdags van 14 tot 16:30 uur 
Aanmelden bij: viblevoice.nl@gmail.com

Adem sessie met presentatie van de Wim Hof Methode 
Zaterdag 12 december van 14 tot 18 uur 
door Laura Hof, Ice Women Amsterdam 
Neem een yoga matje mee 
Aanmelden bij: b.j.c.m.hof@gmail.com

Twee Handwerkdagen: 
Zondag 20 december en 17 januari van 12 tot 18 uur  
Papierscheppen met Roswitha
Aanmelden bij: Roswitha.witten@chello.nl 

Engelen en kussens maken met Joke
Aanmelden bij: j.schreurs.js@gmail.com 
Tarot en astrologie advies met Sophie 
Aanmelden bij: sophiechaldean@live.nl

Healthy Pleasures met Vidary start weer in 2021 
op de laatste zondag van de oneven maanden. Vanaf 18 uur. 
Aanmelden bij; Vidary.koster@gmail.com

Tentoonstellingen in Oude Stadt
27 november tot 17 december  Hommage aan Ruth Emmerig, 
Een veelzijdig handwerk pionierster, startte het vakblad Vouwbeen 
voor vrijetijds boekbinders en maakte van recycle materialen 
mooie beeldende kunst.
19 december tot 19 februari  
Werk van papierkunstmaakster Roswitha Witten onder meer 
boekbindster, papierschepster en medeoprichtster van bijzonder 
Leer-Doe onderwijs www.roswithawitten.com.

Aanbieden petitie Motorlawaai
Op 20 november overhandigden een delegatie bewoners 
uit Amsterdam de Petitie ‘Stop Overbodig Motorlawaai’ 
aan Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum. 

2008 mensen tekenden die petitie tussen juli en oktober. 
Zij roepen de gemeente Amsterdam en de politie op 
dagelijks en op grotere schaal te gaan handhaven. 
Door bijvoorbeeld de berijders van deze onnodig lawaaiige 
motoren aan te spreken op hun gedrag en eventueel te 
bekeuren. d’Oude Stadt doet verslag.

www.oudestadt.nl/aanbieden-petitie-motorlawaai/

Kleur*plaats heeft afgelopen zomer het wijkcentrum 
intercontinentaal op de kaart gezet door het mee vieren van 
de Dag Buiten de Tijd (Maya-kalender) en de eerste Thank 
You Body rally, Ons stadsdeelbestuur vindt de activiteiten 
van het wijkcentrum te politiek: schone lucht, respect voor 

bomen en planten, schreeuwende reclame weg van de straat. 
Een bezuiniging van 4% weten de onbetaalde vrijwilligers 

nog wel op te vangen. De voorgestelde bezuiniging van 
40% laat zien hoezeer het stadsdeelbestuur zijn bewoners 

waardeert.  

       Programma Kleur*Plaats in d’Oude Stadt

Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een Centrum voor 
Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum 
d’ Oude Stadt is van en voor bewoners die het 
woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen 
verbeteren. Loop binnen, mail of bel als u daar 
ideeën over hebt, of hulp nodig hebt. 
Onze ruimte staat ter beschikking voor 
bewonersgroepen en buurtinitiatieven.
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie: 

www.oudestadt.nl

020-638 22 05
Kerkstraat 123 hs, 1017 GE
wijkcentrum@oudestadt.nl

Openstelling Wijkcentrum d’Oude Stadt
Het wijkcentrum is open voor inloop op maandag t/m 
vrijdag van 13.30-17.00 uur.
Wij zijn altijd bereikbaar via email en telefoon. 
Voicemail wordt altijd beantwoord.

Zaalgebruik door bewoners
Wilt u onze ruimte gebruiken voor vergaderingen of 
bijeenkomsten? Dat kan 7 dagen in de week, zowel 
overdag als ‘s avonds. Bewonersgroepen, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties enz.  zijn welkom.
Vanwege de Corona maatregelen is de capaciteit 
beperkt tot 7 deelnemers (met daarnaast een eventuele 
vrijwilliger). Vooraf reserveren moet. Daarvoor kunt u 
mailen naar wijkcentrum@oudestadt.nl

Help mee het wijkcentrum open te houden. 
Van archiveren, stukkiesschrijvers, administratieve hulp, 
gasten ontvangen, zaalreservering regelen of activiteiten 
organiseren. 

Stuur een mailtje naar secretaris@oudestadt.nl

www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/

Toneelvereniging De Tijger
voert de eenakters Smalland en Deadline op 

na veel repetities in Wijkcentrum d’Oude Stadt.
12, 18 en 19 december. Batjanzaal, Batjanstraat 68,

Toegang: €5,-. Reserveren is verplicht. 
www.tijgertoneel.nl
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Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

   ’Dromen zijn de sleutel tot het Heelal’’ en meer ontdekkingen                                              Helgi Pjeturss         www.helgipjeturss.is

75 jaar in de Utrechtsedwarsstraat
Deel 4 Eind goed - al goed?

Dit laatste deel van de serie herinneringen aan mijn 
leven in de Utrechtsedwarsstraat wil ik beginnen 
met mijn dank uit te spreken voor de redactie van de 
Binnenkrant die mij de gelegenheid heeft gegeven om 
terug te gaan in de tijd en de, voor mij, belangrijkste 
gebeurtenissen die verbonden zijn met deze straat met u 
te delen.

Het was een moeilijke periode om dit te doen, omdat 
vanwege de uitbraak van het Coronavirus ieders aandacht 
vooral uitging naar alles wat daarmee in verband stond. Ook 
ik was gedurende de hele zomer, en nu opnieuw, aan huis 
gekluisterd en op m’n hoede bij ieder contact dat daarbuiten 
soms onvermijdelijk was/is. Toch gaf deze situatie van 
isolement ook de gelegenheid om te mijmeren en terug 
te denken aan vroeger en daardoor zijn er misschien wel 
meer herinneringen bovengekomen dan in een andere, meer 
‘normale’ leefsituatie.

Dat wat mij persoonlijk meer geraakt heeft in deze 
periode zijn echter niet de coronaproblemen, maar het 
steeds zwakker worden en uiteindelijk overlijden van 
ons allerliefste hondje Tosca. Ze was héél oud, bijna 19 
jaar, en haar dood was dus niet echt onverwacht, maar 
desalniettemin is het gemis en het verdriet hierover groot 
en overstijgt alles. Hiermee wil ik het heden even achter me 
laten om me opnieuw te wijden aan m’n herinneringen en 
dan kom ik bij iets dat ik als meest positieve verandering 
heb ervaren en waar ik nog steeds actief mee bezig ben, nl 
de vergroening van onze straat.

Het begon allemaal, eind jaren ‘80,  met een initiatief van 
mijn toenmalige buurman Wouter Hamstra. Hij vatte het 
plan op om van onze ‘grijze’ straat een ‘groene’ straat te 
maken. Zijn plan zou zich later als een olievlek uitbreiden 
over de hele buurt en de hele stad. De door hem geplante 
bomen in de Utrechtsedwarsstraat, die er ook nu nog bijna 
allemaal staan, werden al snel opgevolgd door bomen in 
de ons omringende straten. Na de bomen kwamen er ook 
struiken, planten en bloemen, veelal in potten en bakken, 
maar er werden ook vaak stenen uit de stoep gehaald om 
daar plantenperkjes van te maken.

Steeds meer mensen werden er door aangestoken en al 
gauw had bijna iedereen wel ‘n ‘soort’ van tuintje bij zijn 
voordeur. Dat was het begin van wat we nu zo normaal 
vinden nl: de Amsterdamse geveltuintjes. In ’t begin was 
’t allemaal nog illegaal, maar op ’n gegeven moment nam 
de gemeente het initiatief over en kon je gratis door de 
gemeente een strook stenen voor je huis laten weghalen. 
Zij zorgde ook voor goede tuinaarde, maar het planten van 
struiken en/of bloemen werd aan de bewoners overgelaten. 
Het leek er dus op dat de gemeente zich helemaal schaarde 
achter dit vergroeningsinitiatief, maar niets was minder 
waar, want maar al te vaak hebben wij moeten strijden voor 
’t behoud van, vooral, de bomen. 

Het was ook weer onze buurman Wouter Hamstra die als 
eerste pal stond voor het behoud van het groen in onze 
straat als dat op enigerlei wijze werd bedreigd. Toen hij o.a. 
vanwege zijn gezondheid uit de straat wegging om zich in 
het Oosten van het land in de natuur te vestigen, hebben wij 
als buurtbewoners het plezier en de plicht op ons genomen 
om het groen in onze straat te cultiveren en wanneer dat 
nodig is met alle mogelijkheden die er zijn te verdedigen.

Toen er ongeveer 10 jaar geleden bij de gemeente een 
kapvergunning was aangevraagd voor één van onze mooiste 
bomen, de Acacia voor pand 152, heb ik alle bewoners 
weten te motiveren om mee te werken aan een uitgebreid 
dossier ten gunste van de boom en dat aan de gemeente te 
presenteren. Deze gezamenlijke inzet heeft er toe geleid dat 
de kapvergunning niet is afgegeven en de Acacia er tot op 
de dag van vandaag nog steeds staat. Eén keer in de 3 jaar 
wordt hij keurig bijgesnoeid door de firma ‘Tarzan’ en hij 
groeit ieder jaar in schoonheid groter.

Je zou dus inderdaad denken: “Eind goed, al goed”, ware 
het niet dat de saamhorigheid in onze straat de laatste jaren 
een behoorlijke ‘slijtageslag’ aan ’t leveren is. De oude 
bewoners verdwijnen meer en meer en de nieuwkomers, 
geen Amsterdammers van geboorte, maar Amsterdammers 
vanuit snobisme, beschikken zoals is gebleken niet over 
dezelfde mentaliteit. Ze leven veel meer op zichzelf in 
steeds duurdere (koop)woningen en de stoep wordt vaker 
gebruikt om met vrienden ’n glas wijn te drinken dan om er 
te tuinieren. En omdat iedere familie over minstens 1 fiets 
per persoon beschikt zijn de eens zo blakende geveltuintjes 
veelal veranderd in fietsenparkeerplaatsen.

Wat betreft de gemeente wordt er vooral veel gepraat en 
weinig gedaan. Er worden in de hele stad nog steeds té 
gemakkelijk kapvergunningen afgegeven en groene plekken 
vervangen door huizen of kantoorbouw. En dat alles in ’n 
tijd dat het toch wel duidelijk aan ’t worden is dat we er 
alles aan zouden moeten doen om alle groen te behouden 
om de biodiversiteit te bevorderen zodat de opwarming van 
de aarde kan worden afgeremd.
Omdat ik de ontwikkeling voor de toekomst dus niet zo 
rooskleurig in zie, eindig ik dus met “Eind goed - al goed?” 
met een groot vraagteken.

A. Meulensteen

Amstelveldbuurt Binnenk

www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus
Ontmoeten, spel en samen eten

De Kleine KomedieCTvM 2020
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De Amstelkerk is vers geschilderd van binnen en buiten
Kom Kijken en Luisteren

Pianoduo Festival Amsterdam 2 t/m 6 december 
Vijf dagen lang vol concerten, lezingen, workshops, Q&A’s en 
meer. Waan je in de wereld van twintig vingers op één en twee 

vleugels met de beste pianoduo’s uit binnen- en buitenland! 

SpijkerKlassiek 18 december 20:15-22;00 uur
talentvolle jonge musici presenteren een nieuwe aanpak 

met veel spannende ‘klassieke’ muziek.

De Duif
We starten in december met een serie kleinschalige concerten en 

andere culturele activiteiten op woensdagavonden. Een wekelijks 
moment van bezinning, troost en verbinding voor onze musici en 

de Amsterdammers waar we zo mee verbonden zijn.

Zondag 13 dec, 17 jan & 21 febr tussen 13:00 - 16:00 uur.
Maandelijks bespelen organisten het bijzondere Smitsorgel

https://stadsherstel.nl/erfgoed-beleven/cultuuragenda

Laten we met Kerstavond samen buiten zingen
als het binnen in De Duif en Amstelkerk niet mag.

Jeu des Boules nog op 22 november

De laatste open terrassen.  Nazomer in oktober.



                                       Thomas Cowan toont veelzijdigheid van ons mens zijn                                                                        www.humanheartcosmicheart.com
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Bewonersplatform Utrechtsestraat 
(BUS)

Diverse buurtbewoners en ondernemers bezochten de 
startbijeenkomst van de BUS. Met vragen en ideeën over het 

(werk)gebied, doel(groep), relatie tot andere buurtverenigingen, 
zichtbaarheid, toegankelijkheid, etc.

Op de volgende bijeenkomst o.a. aandacht voor: 
- Waar is behoefte aan in de buurt?
- Wat is een goede en onderscheidende doelstelling?
- De BUS als vereniging of alleen, wanneer gewenst,
   een overkoepelende functie?
- Wat is de gewenste werkwijze?

Wilt u hierover meedenken? 
Mail: info@utrechtsestraat.amsterdam

De gemeente vertroetelt de groene borders tussen Frederiksplein en Nederlandsche Bank.
De bank fantaseert al over een nieuwe naam: ‘Het Frederikspark’. Dat klinkt veel chiquer.

Maar eerst sloop en verbouw. Dwars door de perken verrezen nieuwe hekken rond het bankgebouw. 

Omwonenden redden in allerijl een deel van de vaste planten, voordat de bouwploeg arriveert.
De gemeente (eigenaar van de planten) gaf groen licht en de bank (beheerder bouwterrein) toegang.

.De milieuclub uit de Pijp huurde een busje een ander bracht ‘de buit’ per fiets in veiligheid.

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Voor agenda,verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

Iedereen is welkom, maar de ruimte beperkt

Stopzetten project 
Fietsparkeergarage Rembrandtplein
Na onderzoek naar de technische- en financiële 
mogelijkheden en de maatschappelijke wenselijkheid. 
heeft het college om voor nu het project te stoppen.

De gemeente zet voorlopig een streep door de bouw van een 
fietsparkeergarage onder het Rembrandtplein. De aanleg zou 
een te grote financiële aanslag betekenen en 31 van de 32 
bomen op het plein zouden moeten worden gekapt.
De parkeergarage, waar plek zou moeten komen voor 
2000 fietsen, blijkt bij nader inzien zeer ingewikkeld aan te 
leggen. De investeringskosten van 25 miljoen euro blijken 
ook een struikelblok: er is een tekort van 16 miljoen euro.

Uit een onderzoek onder de buurtbewoners bleek dat 
ook niet iedereen even enthousiast is. Ongeveer de helft 
van de ondervraagden gaf aan het project niet te willen 
vanwege de kap van vrijwel alle bomen, zei bang te zijn 
dat de fietsparkeergarage zal leiden tot meer drukte en meer 
overlast, maar stelde ook te vrezen voor overlast tijdens 
de bouw. De andere helft ziet een parkeergarage juist wel 
als oplossing voor de overlast onder de voorwaarde dat de 
bomen na afloop weer terugkomen op het plein.

Ja, bomen geven Levenslucht. 
Laten we de bomen in de stad gaan helpen door hun 
bladeren veilig te stellen in de herfst. 
Het is hun voedsel voor tijdens hun hele winterslaap. 

In plaats van bladblazers op benzine met straaljagerlawaai, 
maken we rond de bomen (boomspiegels) randen, die hoog 
en groot genoeg zijn om hun blad-maaltijd op te slaan (de 
hele zomer aan gewerkt!). Na een regenbuitje liggen daar 
dan deze bladeren een voedzaam soepje te wezen, en niet in 
de weg op de weg. 
Bomen, planten, struiken, zelfs ieder grassprietje ademt 
zuurstof uit en zuivert (bouw)stofwolken. Laat de schoffel 
jongens in de lente juist groen planten bij de bomen! 
Ook voor vogels kan er dan weer wat voedsel gevonden 
worden. Bomen zijn levende wezens, giet die niet vast 
in asfalt, voor de nettigheid, alsof het lantarenpalen zijn. 
Ze ademen door hun bast en die punaises, auw, plaats 
zoekgeraakte kattenfoto’s altijd elders! Wat moeten bomen 
wel niet denken van mensen die hun vieze vuilnis bij ze 
neerzetten, als dank voor onbetaalbare zuurstof, heerlijke 
zomerse luwte en ritselende melodietjes in de wind.

CTvM

Woensdags tussen 2 en 5 uur is het groenspreekuur in wijkcentrum 
Oude Stadt, met te leen bezems om alvast te beginnen.

Bergen techniek vervangen nog geen echte Magere Brugwachter

Zonder terrasverwarming meer kans op ijspret
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Het kapitaal vertrok
De goudkoorts is voorbij

Tabee marechaussee
De verbouw kan beginnen

www.dnb.nl/over-dnb/renovatie-dnb/app/index.jsp
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Café
Waterlooplein ‘77

Sponsors Binnenk ant 92  Winter 2020

Hulp voor mantelzorgers

Zorgt u langdurig voor een naaste die ziek 
is, een beperking heeft of verslaafd is, dan 

bent u mantelzorger. Markant, centrum voor 
mantelzorg helpt mantelzorgers om de zorg 

vol te houden en in balans te blijven. 
Goed getrainde vrijwilligers kunnen uw naaste 
gezelschap houden en aandacht geven. Thuis, 
en als dat door corona niet mogelijk is, ook 

telefonisch of via beeldbellen. 
Ook kunnen mantelzorgers deelnemen aan 
cursussen en themabijeenkomsten waarin u 

praktische informatie krijgt en leert hoe u zorg zo 
kunt regelen dat u meer energie overhoudt. 

Alle hulp is gratis. 
Meer informatie op www.markant.org

 of bel 020-886 88 00
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tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl
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      Omdat de hele schepping een eenheid vormt, is afscheiden een illusie.            We vomen één team.                    Kracht ontstaat door samenwerking, 

Tussen Koningsplein, Singel, 
Vijzelstraat, Weteringcircuit, 
Singelgracht en Leidsegracht

CTvM 2020

Leidse/Wetering Binnenk

Paradiso

Onder een strak blauwe lucht zonder vliegtuigen met 
veel zon en genoeg regen beleefde de kruidenpluktuin dit 
jaar een ongekende bloei. Zelden zagen wij de planten 
zo snel uit de grond schieten dit voorjaar en zo weelderig 
groeien en een paradijs voor de bijen worden. Een 
voordeel van het akelige virus: geen luchtvervuiling. 

De tuin was en is op vrijdagmiddagen behalve voor het 
onderhoud een toevluchtsoord, om elkaar te ontmoeten 
en op afstand bij te praten. En voor buurtbewoners veel 
te plukken: citroenverbena, basilicum, munt in allerlei 
soorten, tijm, salie, oregano, bies-, slang- en andere 
loken, zuring, koriander en nog veel meer voor salades, 
pesto, thee en in het warme eten. 

Het plan is de muntbedden, waar teveel soorten elkaar 
verdringen, te vernieuwen en gedeeltelijk plaats 
te maken voor meerdere soorten look. Voor oude 
muntplanten kunt u zich tzt aanmelden op facebook! 
In het volgende voorjaar wordt een oogstprogramma 
opgezet voor het maken van azijnen en oliën. 
Hopelijk kan er ooit weer een burendag georganiseerd 
worden om ze aan te bieden.
Hulp in de tuin op vrijdagmiddagen is door 
de maatregelen voorlopig beperkt. Zodra het 
weer verantwoord is kunt u zich aanmelden via 
weteringgroen@gmail.com 

Nu, in de herfst, staan nog maar weinig kruiden. Maar tijm 
is er en o.a. ook een grote struik honingmeloensalie. 
Tijm en salie zijn antibacterieel en goed om hoest te 
bestrijden in thee en siroop.

Een recept voor siroop 
Ingredienten: 2 L water, 

500 g suiker, 250 g honing, 
2 bosjes tijm, 1 bosje salie

Doe het water, de suiker en de 
kruiden  in een ruime pan en zet 
op het vuur. Roer tot de suiker 
is opgelost. Deksel op de pan 

wanneer het water kookt, draai 
het vuur zacht en zet de wekker 
op 3 uur. Roer af en toe door. 
Voeg na 3 uur de honing toe. 

Roer tot hij is opgelost. Zeef de 
siroop door een een doek, vul de 

flessen en sluit ze goed af. 

Tot ziens in de 
kruidenpluktuin 

Wetering Groen
  

Loutje den Tex 
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Geachte gemeente, 
wilt u zo spoedig mogelijk deze borden verwijderen s.v.p. 
Er kan toch niet gehandhaafd worden omdat er te weinig handhavers zijn. 
Iedereen weet dat, vandaar de fietsen die natuurlijk gebruik maken van de paal om veilig 
de fiets te stallen. Die geplaatste borden benadrukken dus nu juist onze machteloosheid als 
gemeente. Laten wij dat gewoon onder ogen zien. 
Haal weg en zand erover.                                                                    C. Groenestein

  Kruidenpluktuin Weteringplantsoen       Kruidenpluktuin in coronatijd
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Goedendag,

Ten eerste dank voor het schrijven van de 
Binnenkrant. Het is niet jullie zaak en dit bericht 
is dan ook algemeen, maar wat mij opviel 
op pagina 4 in het stuk over afval waren de 
woorden: cameratoezicht, boetes, afvaldumpers, 
‘zichzelf terugbetalen’…

Kern van het probleem: Het systeem werkt niet 
goed genoeg. Er is aanbod, er wordt afgevoerd, 
maar er wordt te weinig afgevoerd. Heel 
eenvoudig. In tijden van 24 uurs economie en 
bevolkingsgroei (hier in Amsterdam in elk geval) 
moet je dus ook vernieuwen/vaker legen. 
En ja ook in het weekend (sowieso handiger, 

minder druk). Het is toch bizar dat 
toezichthouders betaald moeten worden? 
Neem wat meer mannen en vrouwen aan die 
een extra rondje gaan rijden voor dat geld. 
Cameratoezicht? Die camera’s zorgen er toch niet 
voor dat het afval wordt afgevoerd? Kost ook 
geld. Komt bij dat een ieder afvalstoffenheffing 
betaalt en dan toch ervan uit mag gaan dat daar 
een goed systeem voor op poten gezet wordt. 
Nu gaat dat geld dus naar de cameraverkopers, 
handhavers etc. Belangrijk ander punt. 
Zwerfafval belandt in het water. Dat is niet goed.

Groet! Dennis

Ingezonden naar post@binnenkrant.nl

Ruim 400 activisten, jong en oud, protesteerden vrijdag 25 
september tegen de greenwashing door dit college. Ondanks 

de regen, allemaal fietsend richting de Stopera en weer 
terug naar het Museumplein. Met speeches, die niets aan 

duidelijkheid te wensen overlieten.
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Nooit
kreeg vleselijke bekoring
haar contouren
terug in rijm
zou ik je duizendmaal
beschrijven
pijn
is het refrein.

(  Refrein  )

Erica Lastdrager

                                              onafhankelijkheid, door anderen te helpen en een groter zelf, door onzelfzuchtigheid.                 Lao-Tse,  Heider/Hulskramer Tao van Leiderschap
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Lunchcafe

Studio 2
singel 504, bloemenmarkt

Lunchcafe Studio 2 is al jaren een begrip op de
bloemenmarkt voor de lekkerste huisgemaakte appeltaart

of een heerlijke lunch.

Helaas beleven ook wij moeilijke tijden.
Daarom nodigen wij u uit voor een ontbijtje, een lunch

of een kopje koffie met appeltaart.

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u 25% korting
op de totale rekening.

Deze aktie is geldig t/m 28 februari 2021

Waar is deze steen te zien?
Oplossing pagina 15

Max Euwe Centrum gaat door!
We mochten niet klagen over het aantal bezoekers in de 
zomer. Na de verdere aanscherpingen in oktober, kwam 
er echter de klad in. Digitaal zijn we nog steeds heel 
actief. We publiceren veel schaakhistorische berichtjes 
op sociale media en ook cartoons met een begeleidend 
verhaal. 
Sinds oktober zenden we elke week een filmpje uit op 
YouTube over het wereldkampioenschap van 1935 dat 
Euwe won. Onze voorzitter, Paul van der Sterren, bespreekt 
de partijen die toen zijn gespeeld en verhaalt ook over de 
gebeurtenissen rondom die partijen. We publiceren daarnaast 
elke week ‘Extra info’: uitgebreide informatie als aanvulling 
op de aflevering van die week. Tevens kan men - via een 
link op onze website - alle partijen van de match naspelen. 
De laatste aflevering zal half december zijn, want op 15 
december 2020 is het precies 85 jaar geleden dat Max Euwe 
wereldkampioen werd. 
We hebben in eigen beheer een boekje uitgegeven over 
de carrière van Max Euwe: ‘Max Euwe, His Chess 
Career in Pictures’. In twaalf hoofdstukken en ruim 
tachtig foto’s geeft dat een beeld van het leven van Euwe. 
Naast zijn schaakprestaties ook aandacht voor zijn werk 
(wiskundeleraar en professor), familieleven en rol als 
president van de FIDE (Wereldschaakbond). 
Het boekje (72 pagina’s) is voor € 10,- te koop.

www.maxeuwe.nl 

Om veilig te kunnen werken is de 
Prinsengracht volledig afgesloten 
langs de voorzijde van het 
gebouw. Ook de Leidsegracht en 
Lange Leidsedwarsstraat worden 
soms gestremd voor damwanden 
of steigers. 
Voor klachten mail de aannemer via: 
prinsengracht432@

slokkerbouwgroep.nl 
of bel tijdens werktijd: 036-5462002
Voor algemene vragen: 

info@prinsengracht432.nl  
www.prinsengracht432.nl

Vijzeloverleg    10 november 2020

A). De Vijzelstraat
Dit project (o.a. vernieuwing van de drie bruggen) is 
halverwege en ligt goed op schema. Waarschijnlijk 
keert in juni de tram terug en is in november de hele 
straat klaar, inclusief stoplichten bij Kerkstraat en 
Prinsengracht. De komende maanden nog af en toe 
geluidshinder van de betonzaag. De verkeerssituatie 
wijzigt regelmatig. Oversteekplekken worden beter 
gemarkeerd. 
Actuele info en nieuwsbrieven zijn te vinden op: 

www.amsterdam.nl/rodeloper

B). Kerkstraat
De herinrichting van de (Nieuwe) Kerkstraat tussen 
Leidsegracht en Weesperstraat neemt ruim twee jaar in 
beslag. Er wordt in januari begonnen met het gedeelte 
tussen Weesperstraat en Amstel. Vervolgen is van juni 
t/m oktober het deel tussen Amstel en Utrechtsestraat 
aan de beurt. In november 2021 wordt het kruispunt 
bij de Nieuwe Spiegelstraat aangepakt. De rest van de 
straat volgt in 2022 en 2023.

www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat/

C). Groene Abri
De proef met levend groen op de abri bij tramhalte 
Weteringcircuit lijkt geslaagd. Het bewateringssysteem 
werkt en de planten hebben de droge zomer goed 
overleefd. Komende zomer wordt dit aardige, maak 
ook vrij kostbare experiment geëvalueerd.

D). Weteringschans West
In januari nemen B&W een uitvoeringsbesluit over 
de herinrichting van de Weteringschans tussen 
Weteringcircuit en Paradiso (o.a. eenrichtingsverkeer 
Museumbrug en verplaatsing van de tramhalte 
aan de zuidzijde). Zodra de vergunningen en 
verkeersbesluit(en) rond zijn, kan naar verwachting 
na de zomer met de uitvoering worden gestart. 
Mogelijk blijven enkele parkeerplekken tijdelijk 
behouden in afwachting van de oplevering van de 
Vijzelgrachtgarage.
www.amsterdam.nl/projecten/weteringschans-west-

museumbrug/
E). Vijzelgrachtgarage
Met een beetje geluk kan deze ondergrondse garage 
(270 auto’s over 5 verdiepingen) in juli 2022 in gebruik 
genomen worden. Aanvankelijk met 80 oplaadplekken 
voor elektrische auto’s. Al naar behoefte kan dat aantal 
later uitgebreid worden. Een geavanceerd blussysteem 
(met CO2, sensoren, procedure en dompelbak) 
is inmiddels goedgekeurd. In februari wordt het 
bouwterrein ingericht en kan het inhijsen van CO2-
tanks, werktrap en materiaal beginnen.

www.amsterdam.nl/vijzelgrachtgarage

F). Parkeerluwe omgeving Vijzelgracht
Meer ruimte op straat voor fietsers, voetgangers, 
spelende kinderen en groen wordt mogelijk dankzij 
de komst van de Vijzelgrachtgarage. Het streven 
is om in de naaste omgeving ongeveer 50% van 
de parkeerplaatsen op straat op te heffen. In 6 
digitale sessies zijn we met buurtgenoten in gesprek 
gegaan over wat daarvoor in de plaats kan komen. 
Bijvoorbeeld fietsenrekken, groen, laad- en losplek 
of een vrije stoep. Op 13 januari worden de resultaten 
gepresenteerd.

www.amsterdam.nl/vijzelbuurtparkeerluw

G). Ondergrondse afvalbakken
Bij een herinrichting kiest de gemeente standaard 
voor ondergrondse afvalbakken, waar mogelijk. Maar 
weinig bewoners wensen die voor de eigen deur. Er 
wordt veel geklaagd over onjuist gebruik, stort van 
grofvuil en onvoldoende ophaal/reiniging. De locatie 
Kerkstraat/Vijzelstraat is recent opgenomen op het 
lijstje van extra te inspecteren afvalplekken.

H). Weteringpark
Voorlopig wordt enkel de ‘black-spot’ kruising 
Ferdinand Bol/Stadhouderskade aangepakt. Komende 
zomer volgt een haalbaarheidsonderzoek (= Is er 
geld?) naar de verbetering/uitbreiding van de speeltuin 
UJ Klaren.
Als er groen licht wordt gegeven, krijgt de buurt een 
uitnodiging om mee te denken over het ontwerp.

I). Walen Weeshuis
Het voormalige Maison Descartes staat al een hele 
tijd te verpieteren. Tot vijf maal toe oordeelde 
de Welstandscommissie dat het ontwerp van de 
projectontwikkelaar onder de maat was. Inmiddels 
is een nieuwe architect aangetrokken. Zodra die 
ingewerkt is volgt nog een (laatste?) poging. Mogelijk 
is een aanschrijving nodig om het monument te 
behoeden voor verkrotting.

PS

Verbouw Prinsengracht 432-436 
tot hotel duurt circa 2,5 jaar

Stadsdorp Weteringplus: 
volop actie bij tegenwind.
Sluit je juist nu aan bij het Stadsdorp Wetering+, 
dan krijg je maandelijks een nieuwsbrief over allerlei 
activiteiten.

Vanwege de Corona doen we nu de meeste activiteiten 
digitaal. Daar helpen we je ook bij. Er worden allerlei 
trainingen aangeboden. Je kunt bijvoorbeeld leren hoe je aan 
een videoconferentie kunt deelnemen. Maar ook hoe je zelf 
gesprekken langs digitale weg kunt organiseren. 
Aarzel niet en vraag meer informatie via 
info@stadsdorpweteringplus.nl of via 020-7371427.
 
We bieden bijvoorbeeld ook training aan voor het gebruik 
van huisartsportalen. Huisartsportalen zijn beveiligde 
websites van huisartsen waarmee je makkelijk afspraken 
kunt maken, herhaalrecepten aanvragen, inzage krijgen 
in je medisch dossier en nog veel meer. Je kunt zo op 
afstand allerlei dingen regelen. We hebben inmiddels twee 
trainingen verzorgd. De deelnemers waren enthousiast en 
gaan het portaal van hun huisarts ook echt gebruiken! 
Wil je ook zo’n training volgen? De training neemt in totaal 
ongeveer een halve dag in beslag. Meld je aan (of vraag 
meer informatie) bij info@stadsdorpweteringplus.nl.

In welke buurt wonen wij eigenlijk?
Ik dacht in de ‘Zuidelijke Grachtengordel’, 
want dat is de naam van ons bestemmingsplan.
Maar zo eenvoudig is het niet. Amsterdam 
is verdeeld in 7 stadsdelen, 22 gebieden, 99 
wijken en 481 buurten. Onze buurt ligt vreemd 
genoeg in gebied Centrum-Oost.

https://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling/

Om de verwarring nog groter te maken, bestaat de 
Zuidelijke Grachtengordel uit twee wijken: 
A. Grachtengordel Zuid en B. De Weteringschans.
“Wat maakt dat nou uit?”, zou je denken. Niets, 
tenzij het om de regels gaat voor vakantieverhuur.
Aan de noordoever van de Prinsengracht zijn die 
een stuk strenger dan aan de zuidzijde.
Zelfs Het Parool toonde in april het verkeerde 
kaartje bij het verbod op Airbnb.                         PS



    We zijn geroepen om architecten van de toekomst te zijn, niet de slachtoffers ervan.                                          R. Buckminster Fuller
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https://petities.nl/petitions/red-de-bomen-bij-kadewandvernieuwing-amsterdam?locale=nl
www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/298/iepen.html

www.amsterdam.nl/projecten/kademuren/maatregelen-vernieuwing/

In september werd nog gemeld dat bij de vernieuwing 
van 200 kilometer kademuren de bomen zoveel mogelijk 
zouden worden gespaard. Inmiddels weten we wat 
dat “zoveel mogelijk” inhoudt. Bij de uitvoering van 
het Programmaplan Bruggen en Kademuren wil de 
gemeente nagenoeg alle bomen kappen. 

Bewoners van de Leliegracht en de Herengracht bij de 
Raadhuisstraat werden eind juli geïnformeerd dat zij alle 
prachtige iepen verliezen, sommige meer dan 70 en enkele 
zelfs 100 jaar oud. Een kapvergunning heeft de gemeente al 
aangevraagd.

Vreemd aan de gang van zaken is, dat de gemeente de 
kapvergunning niet heeft gepubliceerd. De gemeente 

laat in de bewonersbrief weten dat zij onderzoek 
laat verrichten naar technieken om bij toekomstige 
kademuurvernieuwingen de bomen te behouden. 

Die onderzoeken zijn inmiddels gereedgekomen, maar ook 
die zijn niet gepubliceerd. Van een van die onderzoeken 
weten we dat daarin een techniek wordt beschreven met 
boombehoud. Waarom houdt de gemeente de aanvraag van 
de kapvergunning geheim? En waarom publiceert zij de 
onderzoeken niet die laten zien dat de kap van de bomen 
helemaal niet nodig is?

Technieken voor kadewandvernieuwing met boombehoud 
zijn ook elders met succes toegepast, zoals aan de Lange 
Haven in Schiedam. Daarom zijn bewoners van de 

Leliegracht, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht 
een campagne begonnen onder de noemer “Gemeente 
Amsterdam, effe kappe nou!”. Er is een petitie ‘Red de 
bomen bij kadewandvernieuwing Amsterdam’ gestart, en 
op bomen zijn tags aangebracht met de tekst “Red mij!”. 
Daarmee wordt gepoogd de gemeente haar plannen voor de 
kademuurvernieuwing te laten aanpassen.

De gemeente heeft bij de ontwikkeling van deze plannen 
onvoldoende aandacht voor het belang van bomen in de 
stad. Grote bomen horen in het historische straatbeeld dat 
onder Werelderfgoed valt, en bomen zorgen voor koelte en 
schone lucht.

Valentijn van ‘t Riet

petitie: https://redbomenbijkades.petities.nl
campagnewebsite:www.effekappenou.nl

info kadewandvernieuwing met boombehoud Schiedam: 
http://huibsneep.nl/?p=46

raadsadres (met hittekaart die het effect van de bomenkap
 op de gevoelstemperatuur in de stad toont):

www.effekappenou.nl/red-onze-bomen/downloads/
Doneer voor juridische acties via www.oudestadt.nl/bomen/

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT OP FREDERIKSPLEIN 
VÓÓR DE NEDERLANSCHE BANK

In 1958 heb ik niet goed opgelet, toen besloten werd dat de 
Nederlandsche Bank op het Frederiksplein zou komen. Als 
15 jarige hield ik me niet zo mee bezig met gemeentelijke 
politiek. Groot was de schrik tien jaar later, toen daar ineens 
een monster van een gebouw omhoog torende. 

Als klein kind had ik nog gespeeld in wat er over was van het 
Paleis voor Volksvlijt, en van mijn moeder had ik gehoord dat 
haar vader gestorven was op de dag van de brand in 1929. Als 
echte Amsterdammer was er bij mij altijd een latent gevoel 
dat dat Paleis voor Volksvlijt gewoon weer herbouwd moest 
worden. Met de bouw van de Nederlandsche Bank zou dat een 
wensdroom blijven, maar wel steeds een gewenste droom.

 
Uit IJzeren Ambitie van Gabri van Tussenbroek begrijp ik dat 
de Bank nu gerenoveerd wordt. Dat klinkt niet als een belofte 
voor afbraak. Binnenstad van de VVAB, de Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad, van maart/april 2020 brengt het 
goede nieuws dat de satelliettoren in aanraking komt met de 
slopershamer, en verder dat het oorspronkelijke gebouw meer 
open wordt met een ingang aan het Frederiksplein, en met een 
informatiecentrum, met koffie en met wat al niet. 
Het boek van Gabri, en ook het bericht in Binnenstad, heeft 
me aan het denken gezet. Waarom het Paleis voor Volksvlijt 
niet bouwen op het Frederiksplein, vlak vóór de Nederlandsche 
Bank? Het kan zó gebouwd worden dat de tram er onder door 
kan lopen en daar zijn haltes heeft. Toegegeven, dit plan slurpt 
wat groen op van het huidige plein. Daar staat tegenover dat 
het nu als plein voor geen millimeter functioneert. Op dat 
niet functionerende plein zal het meer open maken van de 
Nederlandsche Bank het plein niet plotsklap opfleuren. Het zal 
daar een dode bedoening blijven. Wie zal daar naar toe komen, 
naar zo een geïsoleerde plek? 

Met het opnieuw bouwen van het Paleis voor Volksvlijt kan de 
rest van het Frederiksplein ineens gaan opleven, en kan door 
die levendigheid de bedoeling van de Nederlandsche Bank, om 
haar gebouw tot een open plek te maken, wèl slagen. Met de 
herbouw van het Paleis voor Volksvlijt wordt er nog een groot 
voordeel geboekt: het uitzicht uit de Utrechtsestraat wordt 
ineens verpletterend mooi, en wordt de overgebleven toren van 
de Nederlandsche Bank grotendeels aan het zich onttrokken. 
Dus, doen. Joost Smiers

Ingezonden naar post@binnenkrant.nl Nieuwe truc
Heb jij het ook al opgemerkt in je omgeving? Mogelijk zijn 
er bij jou in de buurt sinds kort ook al één of meerdere 
zogenaamde theewinkels (‘tea shops’) verschenen. Allemaal 
met verschillende Engelse namen.

Gewone winkels zonder de dure horeca-overname (een ton tot 
1 miljoen euro!) worden omgetoverd tot nauwelijks verhulde 
thee-horeca. De uitbaters presenteren ‘winkels’ die helemaal geen 
thee verkopen, maar alleen kant-en-klare thee-variaties om zó op 
te drinken. Dat doen hun klanten dan ook: in de ‘winkel’ of op de 
stoep voor de deur.

Het begint met liegen over een horeca-vergunning die ze zouden 
hebben. Als Handhaving constateert dat ze illegaal bezig zijn dan 
krijgen ze, nèt open, wel een hele maand om hun nering aan te 
passen. In de praktijk betekent dit dat ze een deel van de tafeltjes 
binnen, het bankje buiten en de vlag aan de gevel gewoon 
laten staan/hangen tot één dag vóór de afgesproken dag dat 
Handhaving weer langskomt. Maar de zitbanken binnen blijven 
staan en ze gaan gewoon door met hun horeca-activiteiten.
Binnen twee weken verschenen in oktober naast elkaar twee van 
zulke zaken in de Spuistraat en de Raamsteeg. 
In de van Baerlestraat zit opeens ook al zo’n ‘tea-shop’. 
En allemaal in tot voor heel kort gewone echte winkels.

Als ik kijk naar de afgelopen jaren in mijn buurtje dan constateer 
ik dat de gemeente tot nu toe geen enkel resultaat boekt bij 
het stoppen van allerhande illegaal gebruik van winkels en 
woningen (AirBNB). Vandaar dat ik nu bijna wekelijks naar de 
gemeenteambtenaren en het DB mail! 

Wat gebeurt er namelijk: een winkel (zonder overname) wordt 
illegaal in gebruik genomen als horeca of souvenirshop. 
Als het de uitbater te heet onder de voeten wordt dan verkoopt hij 
of zij de nering als een hele aardappel tegen een grove overname 
aan een volgend slachtoffer. 

In een aantal van die ‘winkels’ is overigens opvallend weinig 
klandizie. Misschien tijd voor ketenaansprakelijkheid, waarbij de 
pandeigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor het misbruik!

Oftewel maak regelmatig foto’s en meldt dit soort misbruik in 
je omgeving bij de gemeente en blijf ze achter de vodden zitten, 
want anders gebeurt er helemaal niets.

APD

Art Nouveau in Amsterdam
Corona-moe, alles al gedaan wat wèl kan? Je houdt van 
Amsterdam en je kijkt graag om je heen als je er loopt. ‘Art 
Nouveau in Amsterdam’ van Max Put is geen wandelboek, eerder 
een prachtig vormgegeven en ruim geïllustreerd naslagwerk. 

Het biedt inspiratie om verspreid over de stad bekende en onbekende 
pareltjes te gaan bekijken. Verspreid, want onze Jugendstil, de Duitse 
naam voor Art Nouveau, heeft zich nooit geconcentreerd in buurten 
zoals de Amsterdamse School in de Spaarndammerbuurt. Al lezend 
kan ik me inderdaad goed voorstellen dat de architectuur van de 
Amsterdamse School voortvloeit uit de Art Nouveau. 

De uitgebreide inleiding gaat in op allerlei visies, internationale 
invloeden, achtergronden en lokale aspecten. Het overgrote deel 
van het boek is gevuld met foto’s en beschrijvingen van alle Art 
Nouveau woonhuizen, winkels, kantoren en uitgaansgelegenheden 
in Amsterdam. Veel panden zijn gelukkig redelijk tot goed bewaard 
gebleven maar af en toe schieten je ogen vol als je ziet wat er 
gesloopt is of hoe een winkelpui gemold is. Maar vooral is het 
genieten van wat wèl bewaard is, waar Amsterdammers  zich wèl 
hebben bekommerd om hun en ons erfgoed. 

APD 
(tekst en foto)

Het boek kost 25 euro en is verkrijgbaar in de boekwinkel of via de 
cultuurhistorische uitgeverij Stokerkade, die meer van dit soort pareltjes 
heeft uitgegeven.            www.stokerkade.nl/index.html



            Mensen doen altijd het meest intelligente ... nadat ze elk stom alternatief hebben geprobeerd en geen daarvan heeft gewerkt.              R. Buckminster Fuller
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 11)
Duifies Duifies kom maar bij Gerritje,
Zal je niet vechten om één zo’n erretje,
Duifies Duifies wat zijn ze mak,
17 Duifies bovenop het dak.

Dit sfeervolle lied van Annie M. G. Schmidt uit de 
legendarische tv-serie “Ja zuster, nee zuster” is pure 
nostalgie. Het onderwerp van het lied - de liefde voor de 
duif en het duivenmelken - is een fenomeen dat we zo’n 
beetje als verleden tijd mogen beschouwen. Op Youtube 
is de originele versie met acteur Leen Jongewaard te zien 
en ligt opgeslagen in het geheugen van een hele generatie 
kinderen en hun ouders. 

Amsterdammers - en vooral Jordanezen - waren echte 
duivenmelkers en dat blijkt al uit een keur van 1557. Deze 
wet beval duivenhouders ‘hun duiven binnen haren huysen’ 
te houden. Aanvankelijk ging het vooral om het kweken 
van mooie duiven, maar vanaf de negentiende eeuw lieten 
de duivenmelkers hun duiven wedstrijden vliegen.
Vooral in de jaren ’50 van de vorige eeuw waren overal 
in de stad en vooral in de Jordaan een flink aantal 
bouwsels voor postduiven te vinden. Het waren soms hele 
constructies, waarin wel honderden duiven konden worden 
ondergebracht. Zo kende de duiventil verschillende 
vormen: ‘nokleggers’, ‘kasten’ en ‘nokkasten’. 

Op maandagavond was er de onvermijdelijke duivenmarkt 
op het Amstelveld en zaterdagmiddag op de Noordermarkt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het duivenmelken 
verboden door de Duitsers, bang dat middels de duiven 
berichten werden verstuurd. Na de oorlog leefde het weer 
op, maar als gevolg van de stadsvernieuwing daalde het 
aantal duivenmelkers drastisch vanaf 1965. Er was steeds 
minder ruimte om duiven te houden en zo’n hobby kost ook 
nogal wat geld. Van lieverlee werden ‘verdwaalde’ duiven 
steeds meer gezien als ‘flying rats’ zoals Woody Allen ze in 
zijn film ‘Manhattan’ aanduidde. 

Op de foto zien we duivenmelker ‘ome’ Toon Oudkerk 
in een duivenkast op het dak van Noordermarkt 11, 
gezien naar Prinsengracht en Noorderkerk. De foto moet 
zijn genomen rond 1965 met links op de achtergrond de 
Westertoren. Op de tekening van Jan Pieterse (1900-1958) 
is zelfs nog beter te zien wat een gevaarte sommige kasten 
eigenlijk waren: achter de geveltop staat de duiventil op de 
nok van het dak.

In de stad is  het duiven houden zo goed als passé en 
daarmee is ook de duiventil uit het stadsbeeld verdwenen. 
Het zijn niet de meest elegante ontwerpen, maar het is best 
jammer dat sommige van deze bouwsels niet bewaard zijn 
gebleven. Voor een monumentenstatus is nu eenmaal meer 
nodig dan hobby en liefde voor duifies. De laatste jaren is 
er wel meer aandacht voor immaterieel erfgoed en sinds 
2017 behoort het duivenmelken ook tot die categorie. 
Jammer dat er in het Amsterdam Museum - de plek waar de 
geschiedenis van Amsterdam wordt gekoesterd - over dit 
onderwerp bijna niets is te vinden. 

De ‘duifies’ op de Dam zijn wellicht nazaten van Gerritje 
en die moeten het tegenwoordig vooral hebben van 
liefhebbende bezoekers aan de ‘nationale huiskamer van 
het land’.

© Hans Tulleners
Schrijver/journalist/binnenstadsbewaker
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Honderd Jaar Imkeren in Eemland
Steeds meer stadsbewoners houden in de ‘ruige landjes’ 
van de stad bijen. Bijen houden is geen ‘Bij-zaak’ meer. 
Honing uit Amsterdam-Noord en wijngaarden in de stad. 
We hebben de bijen hard nodig. 
Honderd Jaar Imkeren in Eemland is een boek met verhalen over 
de historie van het bijenhouden. Met de veranderingen in het 
landschap veranderde de manier van bijenhouden. Drie generaties 
imkers hadden ieder verschillende motieven om bijen te houden. 
Het is ook een boek vol verhalen over oude en jonge imkers. 
Voor 15 euro kunt u, na telefonische afspraak 06 54705427, dit  
boekje afhalen op Keizersgracht 416.

Interessant is te lezen welke invloed de bezetting op het imkeren 
had. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zegt 
de voorzitter: “De oorlogsdreiging aan onze grenzen werpt 
zijn schaduw over het maatschappelijk leven in Nederland en 
daarmee ook over het verenigingsleven. De aanvoer van suiker uit 
(Nederlands) Indië stagneert en er wordt overgegaan tot distributie 
van suiker”. Spoedig zouden deze bijeenkomsten en vergaderingen 
door de bezetter verboden worden.

De omgeving waar de imkers van Eemland hun hobby uitoefenen 
is in honderd jaar nogal veranderd. De grote heidevelden 
veranderden in bos en door de stikstofdeposities vergrasde de 
heide. Heide is nu niet langer de hoofddracht om honing te halen. 
Het gebruik van pesticide in combinatie met de afname van de 
biodiversiteit, werd een ramp voor de insecten. Zonder de zorg 
van de ca.10.000 hobby imkers in Nederland, waarvan ruim 100 in 
Eemland, zou het aantal honingbijen net zo zijn afgenomen als de 
populaties van andere insecten. 

Interviews met imkers of met hun kinderen leverden boeiende 
en soms ontroerende verhalen op. Een bijzondere ervaring waren 
de gesprekken over imkers voor wie de imkerij meer was dan 
een hobby. Het was een activiteit die hen weer een positie in de 
maatschappij gaf, nadat ze hun beroep niet meer konden uitoefenen 
en het gevoel hadden maatschappelijk aan de zijlijn te staan.  
Soester imkers vervulden in Nederland een voortrekkersrol bij het 
verbeteren van de bijengezondheid. Eén van de imkers, de internist 
Van der Zwan, deed onderzoek naar allergie t.g.v. wespen- en 
bijensteken. Zijn wetenschappelijke publicaties laten zien dat hij op 
dit gebied een vooraanstaand onderzoeker was.     www.kimpro.nl

Lekker bezig
Na je pensioen, zeggen ze, is het goed om een ‘hobby’ te 
hebben die je langdurig kunt beoefenen en waaraan je 
veel plezier beleeft. Deze Corona-tijd schreeuwt er om. 

Mijn vader verhuisde naar een vervallen boerderij die hij 
ging aanpakken. Na een paar jaar merkte ik op dat het nooit 
af zou komen, waarop hij zei: “dat is ook de bedoeling want 
dan heb ik altijd wat te doen”. 
In de afgelopen 15 jaar heb ik gemerkt dat dit ook voor 
mijn activiteiten geldt. Onze familiegeschiedenis is zoiets 
oneindigs, althans voor mij. Genealogie kun je zo groot 
maken en uitbreiden als je leuk vindt. Geboorte- trouw- en 
sterfdata vormen slechts de aanleiding om van alles uit 
te pluizen. Wat was hun tijdgeest? Wat maakten ze mee 
tijdens hun leven? Kindersterfte, scheidingen, hertrouwen, 
reizen, een mooie vrouw met ‘foute’ mannen, sterven in het 
kraambed, rechtspraak, Jappenkampen, mooie en minder 
mooie carrières. Veel dominees, medici, ingenieurs en 
kruideniers. 115 jaar lang een winkel met koloniale waren in 
Utrecht. Een 18e-eeuwse Franse echtgenoot, een seksuoloog, 
laat zijn boek over vrouwelijke masturbatie in Amsterdam 
drukken, want kennelijk kon dat niet in Frankrijk.

In het Nationaal Archief vind ik een reisverslag uit 1860 
van een voorouder die per zeilschip naar Indonesië gaat, 
kort voor de opening van het Suezkanaal. Het stoomschip 
heeft zijn intrede al gedaan, maar de Nederlandse regering 
vervoert haar soldaten nog steeds per zeilschip. In 1937 
schrijft een schoonzus van mijn oma voor de krant 
een verslag van haar trein- en bootreis naar (toen nog) 
Nederlands Indië. Interessante vergelijking.

Verre verwanten vinden mijn site en zo leg ik nieuwe 
contacten, vooral digitaal. We wisselen informatie en foto’s 
uit. Zo werken we samen. 

Brug over het IJ
De historische kranten op www.delpher.nl bieden veel 
interessants. Zo lees ik dat al in 1865 complete veestapels 
moesten inslapen vanwege de veepest. Helemaal leuk 
natuurlijk is de vondst van artikelen over de brug over het IJ. 
Het eerste bericht van 30 juli 1852 meldt dat de Provinciale 
Staten een voorstel voor zo’n vaste brug met 29 tegenover 
17 stemmen heeft verworpen. Het volgende stamt uit 1883: 
“het dagelijks bestuur van de gemeente en de ambtenaren 
denken thans weer na over de uitvoering van het plan om 
een brug over het IJ te leggen”. Eind 1895 presenteert de 
dan zeer bekende architect A.L. van Gendt zijn plan voor de 
brug, die weliswaar 4 miljoen kost, maar die kostendekkend 
is zodat het de gemeente niets zal kosten. De financiering 
kwam uit de verkoop van nieuwe bouwgrond. Daartoe zou 
een deel van het IJ gedempt worden. Van de Oosterkade 
tot de Westerdoksluis, evenals een deel van het Hollands 
Kanaal. De Willemssluizen worden gesloopt. 
Ook toen al op de centen!

Nog geen 4 jaar later, in de tijd van Art Nouveau, ligt er 
alweer een nieuw plan en ik zie het al helemaal voor me: 
“Men meldt aan de N.R.Ct, dat ten stadhuize een nieuw plan 
ter overbrugging van het IJ tot onderzoek gereed licht. De 
brug zou volgens dat plan van links en rechts haar opritten 
krijgen op de De Ruyterkade achter het Centraalstation en 
een basculebrug zijn, gelijk de Towerbridge over de Theems 
met een doorvaarwijdte van 60 meter, aan de overzijde te 
land komen vlakbij de Willemssluis van het Noord-Hollands 
Kanaal, te oosten van het Tolhuis.” 

Ga een taal leren, 
vogels bestuderen 
of wordt actievoerder. 
Geen fijner tijdverdrijf 
dan je hart volgen 
en in je eigen passie 
te duiken!

                    Amsterdammeren  



       Er is niets in een rups dat je vertelt dat het een vlinder zal worden.                                       R. Buckminster Fuller

14 Buurt Zes Binnenk

Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht

Munttoren gezien vanaf balkon La PlaceCTvM 2020

Armillaria Mellea of Hallimasch. Deze paddenstoel is 
een bomen moordenaar. Een gezonde boom kan de aanval 
van zijn mycelium weerstaan maar de boswachter vreest 
het. De wortels gaan phosforiseren en het is de verklaring 
voor de ‘Dwaallichtjes’ in het bos. De soldaten in de 1e 

wereldoorlog deden de aangetaste wortels, Rhizomorphen, 
op hun helmen om elkaar te lokaliseren in de loopgraven. 
De honingzwam is niet te genieten. Dus niet eten! 
In Oost-Europa wordt de Hallimasch in azijn ingemaakt. 
Hij komt vaak overvloedig voor.

UW

Nieuwezijds Voorburgwal
Vanaf deze zomer zijn de werkzaamheden aan de zuidelijke 
Nieuwzijds Voorburgwal voortvarend aangepakt. Vanaf het 
Spui wordt nu richting Dam gewerkt aan de ondergrondse 
leidingen. Daarbij zijn de stoepen soms helemaal afgesloten, 
zelfs voor loopverkeer. Eind november is de Rosmarijnsteeg 
afgesloten in verband met dit werk.

Informatie over de plannen en updates over de voortgang 
van dit project en alle andere in het Centrum: 
www.amsterdam.nl/projecten/bouw-verkeersprojecten-
centrum/

De vernieuwing van de Nieuwezijds Voorburgwal is 
onderdeel van de ‘Oranje Loper’; de straten en vaste 
bruggen van Raadhuisstraat tot aan het Mercatorplein.

• Voor vragen tijdens de uitvoering, Jordi van den Horn via 
06 3000 9795 of mail: J.van.den.horn@amsterdam.nl

• Voor vragen over de herinrichting van de Nieuwezijds 
Voorburgwal, het Spui, Singel en Koningsplein, neem dan 
contact op met omgevingsmanager Marion Lepoutre via 
mail: m.lepoutre@amsterdam.nl of bel: 06 1298 9013.

www.amsterdam.nl/projecten/oranjeloper/
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Vijgen uit eigen tuin 
De eerste vruchten van het jaar waren  waren 
snel verdwenen maar nu de 3e pluk hangt 
zelfs nog. De rest van jaar hebben we de 
vijgen kennelijk beter bewaakt. Of de duiven 
hebben er genoeg van. 
Het is nu al frisjes maar bij 10/11 graden 
komen de vijgen toch een beetje op kleur. 
Ik denk dat ik soort ‘Violetta’ heb, maar heb 
het kaartje niet meer. Het weer is goed en de 
voorspelling is zonder grote koude. 

We hebben al kilo’s jam gemaakt met ons 
eigen recept. Normaal is 1 kilo fruit op 1 kilo 
kristalsuiker. Ik vind dat de jam dan te zoet 

wordt en gebruik liever geleisuiker. 
Voor de smaak en de kleur 100 gram 
aardbeien. Ook doe ik er peren bij: Doyenné 
du Comice. Deze peer wordt helemaal zacht. 

De vijgen deel ik in 4 partjes en kook ze met 
de peren. Tot slot gebruik ik de staafmixer en 
voeg nog het sap van 1 citroen toe.
Op een schoteltje even testen of de jam stolt 
anders een 2e citroen en wat extra geleisuiker. 
Normaal was het 1 kilo fruit op 1 kilo suiker 
dus er kan nog wat suiker bij.
Glazen hakpotten vullen. Randen schoon 
en klik dicht als ze wat afgekoeld zijn. 
Omgekeerd neerzetten mag.

UW

Vanaf maart 2020 wordt ons leven bepaald 
door Covid-19, Corona. Het klinkt als een 
bloem maar is het zeker niet. Wel heb je meer 
tijd nu, om met mondkapje op rond te kijken 
en te genieten van de alledaagse dingen zoals de 
vele geveltuinen, bloeiende planten op de stoep 
en beplante boomkransen.

De Taxus baccata met af en toe een rode 
‘bekervormige’ bes. De taxustakken werden voor 
de bereiding van Taxol gebruikt in 1962. 
Deze ontdekking werd gedaan in het Nationaal 
Cancer Institute in de Verenigde Staten. Intussen 
is er een cytostaticum ontwikkeld ‘Paclitaxel’.
Begonia semperflorens: Zowel de witte als de roze 
kunnen overwinteren. Deze begonia is van vorig 
jaar! Choisia ternata. De plant is familie van de 
sinaasappel. Geen vruchten maar wel een heerlijke 
geur.

Klimmende Nachtschade, Solanum Jasminoides. 
Oorspronkelijk afkomstig uit Paraguay en volgens 
de overlevering in Brazilië: “Wie een uitbundig 
bloeiende Nachtschaduw heeft zal nooit honger 
lijden”.Ook de Fatsia Japonica voelt zich in de 
binnenstad thuis. Ze is matig winterhard. Fatsia 
betekent 8 vingerig in het Japans en staat in de 
mooie gevarieerde perken op de Elandsgracht. 
Ik zie er steeds meer, meestal al in een grote pot. 

Ze doen het goed in ons klimaat.
Omdat het weer zo zacht is begint de rododendron 
uit te lopen. Dat is veel te vroeg. De Salvia blijft 
maar groeien en bloeien. In het voorjaar mag 
hij gesnoeid worden. Het is een onvermoeibare 
bloeier, ook nu in november vol in bloei. 
Van de geur moet je houden. Het blad even 
wrijven en dan komt de geur vrij. De Salvia 
Nemorosa ‘Amethyst’ wordt tot 80 cm hoog. 
Wij noemen het ook Maxima blauw omdat 
koningin Maxima deze kleur zowel in kleding als 
in juwelen regelmatig draagt
Dus nu gaan we over tot het planten van de 
tulpenbollen in potten om op de stoep of in de 
geveltuin te zetten. Er is een actie bij het tulpen 
museum. Voor informatie zie info@tulpfestival.
com. Er zijn 100 pakjes met 50 tulpen. 
Deze waren/zijn beschikbaar in het kader van het 
Tulpfestival voor inwoners van Amsterdam. 
Als die op zijn dan hebben we door de corona nog 
genoeg tulpen op het Singel en in de winkel van 
het Tulpen Museum Prinsengracht 116.
Ps. Voorgetrokken narcissen en hyacinten komen 
rond kerstmis in de winkels. Heerlijk de geur 
onder de kerstboom. UW

Bloemen Weelde aan de Grachten in de herfst

Solanum Jasminoides

Fatsia Japonica

Salvia

Taxus baccataChoisia ternata

Fatsia Japonica

Elandsgracht

Begonia semperflorensMahonia

Honingzwam



                              Iedere definitie van jezelf is een valse schuilplaats, Je bent een oneindig energieveld dat alles beïnvloedt.                                   Carlo Suarès
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Waar te eten
Lanskroon
Opnieuw is alle horeca gesloten dus tja weer even geen 
restaurant bespreking. Dan maar een van mijn all time 
favourites Lanskroon.

Hoewel je het er aan de buitenkant niet van af ziet is 
Lanskroon altijd behoorlijk trendsettend geweest. 
Lang voordat iemand ooit van een mengformule gehoord 
had was daar Lanskroon een banketbakkerij met een 
koffiehoek. Buiten de deur ontbijten was in de jaren 70 
niet gebruikelijk maar bij Lanskroon kwam met name op 
zaterdagochtend een behoorlijk aantal vaste klanten voor 
koffie met een van de beste croissants van Amsterdam. 
Toen stroopwafels nog harde koeken waren uit een zakje 
van de supermarkt die je boven een kopje thee zacht moest 
laten worden, ontwikkelde men op het hoekje van de Singel 
en de Heisteeg een mega stroopwafel met hopjescaramel. 
Nog steeds een van de klassiekers net als de sachertorte, 
de hamkaascroissants, de verschillende soorten koeken 
etc. etc.. Alles even lekker en een goede reden om in deze 
coronatijden een stukje om te fietsen of te lopen.
Maar dan de kerststollen (zo lekker dat toen ik in Israel 
woonde, mijn moeder er na de nodige smeekbedes één 
opstuurde) rijkgevuld met noten, rozijnen en amandelspijs 
en ook hier de trendsetting, want voordat de foodies van 
Nederland wisten wat een amarene kers was, decoreerde 
Werner Grummes er de kerststollen al mee. Voor deze 
kerststollen komen de mensen van heinde en verre. 

Sinds Lanskroon een jaar of twintig geleden van eigenaar 
wisselden is er niet veel aan het assortiment veranderd. Het 
meest opvallende is waarschijnlijk dat er sinds tien jaar in 
de zomer verrukkelijk ambachtelijk ijs verkocht wordt wat 
helemaal binnen het assortiment past. Sinds kort zijn er twee 
soorten vegan taart verkrijgbaar. En de sint kan er terecht 
voor mooie opgespoten chocoladeletters en marsepein. 

Lanskroon
Singel 385

020-623 77 43
www.lanskroon.nlReguliersdwarsstraat 10

ArtSpace 
Expositie

Jan de Hamer
(1934-2019) 

14-24 dec 12-18 uur

In de Sociëteit
De collectie van

Anja Swart 
dec di t/m zo

12:00 - 18:00 uur
Graag reserveren

Arti et Amicitiae
Rokin 112

www.arti.nl
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Buurtbuik zoekt hulp bij redden van voedsel
Er wordt nog altijd veel voedsel weggegooid, terwijl 
er mensen zijn die een gezonde maaltijd goed kunnen 
gebruiken of behoefte hebben aan gezelschap. Daarvoor 
komt BuurtBuik in actie! In hartje centrum Amsterdam 
zullen wij hier ook wekelijks driegangenmaaltijden 
serveren voor buurtbewoners die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

Ben je of ken je iemand die bij een supermarkt, 
groenteboer, bakker, slager etc. in Amsterdam Centrum 
werkt? Wij zoeken leveranciers die samen met ons de 
strijd tegen voedselverspilling aan willen gaan en een 
betere buurt willen maken. Interesse? Stuur een berichtje 
naar centrum@buurtbuik.nl.
We zijn natuurlijk nergens zonder vrijwilligers. Wil jij je 
handen uit de mouwen steken voor je buurtgenoten? 
Meld je aan via centrum@buurtbuik.nl. 
Team BuurtBuik Amsterdam Centrum
Eva, Esther, Ana, Theo, Theodoor & Sanne

www.buurtbuik.nl/amsterdam-centrum
Het Claverhuis Elandsgracht 70 

Het Afrika huis op het Spui gebouwd 1891 -1892 is een 
Rijksmonument ontworpen door Eduard Cuypers in 
opdracht van H.F. Jansen. De meeste Amsterdammers 
zullen het ‘het Esprit gebouw’ noemen. 

Dat was tot vorig najaar. Toen verliet Esprit het gebouw. 
Er gingen wel geruchten dat er grootscheeps verbouwd zou 
worden en dat de boel eerst helemaal gestript zou worden. 
En je kunt niet anders zeggen de buitenkant is schitterend 
geworden. Je vraagt je alleen af wie bedenkt om een 
rijksmonument ‘s avonds in knalrood of appeltjesgroen licht 
te zetten. 

Sowieso hebben de buren zich de afgelopen 14 maanden 
afgevraagd wie het bedacht heeft. O.a. bouwhekken op 

amper 3 meter uit de gevel voor de ramen van de buren. Een 
gestapelde zeecontainer waarom niet. Zeven dagen per week 
bouwwerkzaamheden want ach wie wil er uitslapen. 
Oh dan zou ik nog bijna alle auto’s, vrachtwagens en 
bouwkranen op het Spui vergeten. Hoe bedenk je het. 

Nou men bedenkt nog meer zoals een aanvraag voor een 
terrasvergunning van 23.5 meter met plaats voor ruim 160! 
zitplaatsen. Een horecavergunning tot 02.00 uur terwijl er 
toch overduidelijk geen sprake is van zelfstandige horeca. 
Het enige wat men niet bedacht heeft gedurende dit alles: 
Dat een goede buur beter is dan een verre vriend.  

EH

Wordt vervolgd

Zo maar een aantal foto’s van een week lang illegaal gedumpt afval op het Spui.                          Esther

‘t Lievertje
Een ieder die wel eens door de Kalverstraat gelopen 
is heeft daar op de hoek met het spui de in het oog 
springende boeketten van ‘t Lievertje zien staan. Achter 
deze bloemenstal gaat wat veel mensen niet weten nog 
veel meer schuil dan boeketten en als het seizoen daar is 
bloembollen die uitgestald worden. 

Veel hotels, kantoren en restaurants rekenen wekelijks op 
de bloemsierkunsten van ‘t Lievertje. En sinds een aantal 
jaar kunnen ook particulieren onder de noemer Flower 
Up een abonnement afsluiten bij ‘t Lievertje. Hoewel ze 
tijdens de Coronacrisis geen dag gesloten zijn geweest 
hebben zij toch ook hun omzet aanzienlijk zien dalen. Want 
lege hotelkamers, kantoren en restaurants behoeven geen 
bloemen. 

Kwaliteit en loyaliteit staan hoog in het vaandel bij ‘t 
lievertje. Dus hun bloemen blijven onverminderd van 
topkwaliteit. Wel had Edith opeens tijd om instagram te 
kijken en daar zag ze een nieuwe trend ontstaan met ook 
nog eens een hele nieuwe doelgroep. Droogbloemen, nou 
had ze hier in het begin van haar loopbaan als eens ervaring 
mee opgedaan maar dit is toch een hele andere tak van 
sport. Verschillende soorten grassen, bloemen, zaaddozen 
en bladeren worden gedroogd, gebleekt en geverfd. En 
Edith zou Edith niet zijn als ze ook hier niet voor de beste 
kwaliteit zou gaan. Dus speurt en reist ze het land af op zoek 
naar de juiste kwaliteit, soort en kleur. 

Dit zijn geen droogbloemen die ergens in een hoekje jaren 
staan te verstoffen. Dit zijn blikvangers die net als andere 
modes per seizoen veranderen met haalt wat weg of voegt 
iets toe of gaat voor helemaal nieuw. En zo boorde ‘t 
Lievertje in coronatijd een hele nieuwe markt aan. 

EH

Afrika huis          Spui 10

Nieuw           Samsara Books & Art, Oude Spiegelstraat 7
www.samsarabooks.com/winkel



Ontdekte levenskunst van Constant Vecht, zoals het portret van Spinoza uit 1666 en de vriendschapskring  Salaam-Shalom,  geven ons voorspoed. voorgoed.
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Gemeente Amsterdam
 Algemeen nummer        14 020
   • Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911
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Oplage: 11.500 Verschijnt 4x per jaar

C O L O F O N
Redactie

Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Paul Spoek, Esther Heijster,

Corina Teunissen van Manen
Cartoon Petra van Driest 

Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #93
verschijnt rond 1 maart

kopij-stop 5 februari

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

Heeft u een NEE-NEE sticker, maar wilt u wél 4x per jaar de Binnenkrant ontvangen?
Maak dan uw eigen sticker.

Knip het plaatje uit en plak het op uw brievenbus.
Heeft u géén brievenbus?
De Binnenkrant is ook digitaal te vinden op:
www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant 

Binnenkrant
Wel graag de

Boete voor illegale vakantieverhuur 
naar € 83.000
Begin oktober nam de Eerste Kamer een 
wet aan om ongewenste neveneffecten van 
toeristische verhuur van woonruimte tegen 
te gaan. De wet regelt verplichte registratie 
van de verhuur via een meldplicht. 
De maximale boete die de gemeente kan 
opleggen bij illegale verhuur aan toeristen 
gaat omhoog naar € 83.000. 
Het is nog steeds mogelijk om een woning 
aan toeristen te verhuren, maar gemeenten 
krijgen meer en betere instrumenten om 
het goed te regelen én om de handhaving 
te vergemakkelijken. De Wet Toeristische 
Verhuur van woonruimte is een aanvulling 
op de Huisvestingswet en treedt de naar 
verwachting op 1 januari 2021 in werking.
De wet regelt dat gemeenten van 
verhuurders kunnen eisen dat zij een 
registratienummer aanvragen. Dit nummer 
moet de verhuurder telkens in elke 
advertentie op sites als AirBnB of Booking 
ver-melden. Zo krijgt een gemeente meer 
zicht op de adressen en personen die 
verhuren aan toeristen. Op dit moment is 
handhaving lastiger omdat in advertenties 
vaak geen adressen worden genoemd. Vanaf 
volgend jaar moet dus élke advertentie van 
een uniek nummer zijn voorzien.
In Amsterdam mogen eigenaar/bewoners 
hun woning maximaal 30 dagen per jaar 
aan toeristen verhuren. Daarvoor is sinds 
1 juli 2020 een vergunning vereist en geldt 
een meldplicht voor elke verhuring. In drie 
wijken in het Centrum heeft de gemeente 
een verbod ingesteld op vakantieverhuur, te 
weten Burgwallen (oude en nieuwe zijde) en 
de zuidelijke grachtengordel.

Online cursussen voor bewoners
!WOON biedt gratis online cursussen 
aan voor bewoners. De thema’s zijn o.a.: 
een nieuwe bewonerscommissie starten, 
nieuwsbrieven maken, huurders en 
eigenaren samen in een complex, introductie 
digitaal leren en servicekosten. U kunt zich 
aanmelden via woon.ucourse.nl.
Ook organiseert !WOON gratis webinars 
voor bewoners en bewonersgroepen. 
Aanmelden kan via wooninfo.nl/agenda.

Loden waterleiding? 
Gratis watertest via gemeente
De gemeente Amsterdam heeft 500 gratis 
watertesten beschikbaar gesteld om loden 
waterleidingen aan te pakken. De helft is 
voor huurders van een particuliere eigenaar 
die niet wil meewerken, de andere helft is 
voor eigenaar-bewoners die het zelf niet 
kunnen betalen. Lood is ongezond en de 
gemeente wil er van af. Daarom stuurde ze 
eerder dit jaar een brief aan alle woningen in 
panden die voor 1960 zijn gebouwd. 
De komende tijd blijft ze aandacht besteden 
aan dit onderwerp. Weet u zeker dat er geen 
lood meer in uw drinkwater zit? Mooi! Zo 
niet, dan toch even checken en waar nodig 
actie ondernemen. Wees er op tijd bij als u 
in aanmerking wilt komen voor een gratis 
test, want op is op. 
Voor meer informatie: wooninfo.nl/lood.

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren, wonen 
en VvE aangelegenheden kunt u elke 
woensdagmiddag van 14-17 uur op 
afspraak terecht op het woonspreekuur in de 
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52. 
U kunt ons ook bellen of mailen op 
(020) 5230 110 of centrum@wooninfo.nl 

Het is mogelijk dat onze bereikbaarheid 
wordt aangepast vanwege de Covid-19 
maatregelen.

www.wooninfo.nl.
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                                       www.amsterdam.nl/centrum-oost/

Gebiedmakelaars zijn ambtenaren, die goed weten welke projecten er in hun 
eigen gebied spelen en eerste aanspreekpunt voor vragen en wensen.

Buurt  Rinke Oostra                06 1264 1995    r.oostra@amsterdam.nl
Zes  Olivia Somsen             06 3808 1708    o.somsen@amsterdam.nl

Postcode Nana de Loor         06 1259 3194    n.de.loor@amsterdam.nl
1017  Tim Bunink         06 2317 9249    t.bunink@amsterdam.nl
  Kiki Lauterslager        06 1369 5745    k.lauterslager@amsterdam.nl

Groot  Marije Willems         06 1853 1510     marije.willems@amsterdam.nl
Waterloo Eefke van Lier         06 1249 6948     eefke.van.lier@amsterdam.nl
  Wies Daamen         06 8362 4580     w.daamen@amsterdam.nl

                                    www.amsterdam.nl/centrum-west/

Binnenk

• Sociaal Loket   020-255 2916

• Veilig Thuis  0800-2000

• Horecaoverlast  020-421 4567

• Wmo Helpdesk  0800-0643

• Financiën  020-255 2912

• Zorg en Woonoverlast 020-255 2914

• Werk en Inkomen 020-252 6000
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www.amsterdam.nl/bekendmakingen
www.amsterdam.nl/nieuwsbrief
www.amsterdam.nl/afval
www.amsterdam.nl/veelgevraagd

www.amsterdam.nl/sociaalloket
www.amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast
www.amsterdam.nl/meldingen
www.meldingen.amsterdam.nl

beeld.spraak

Een aantal bewonersorganisaties, o.a. d’Oude Stadt, was uitgenodigd 
om in het najaar te komen praten, juist over de aanpak binnenstad. 
Eind  augustus was het eerste, verkennende, gesprek. 
Op18 november kwam er eindelijk een vervolggesprek met 
burgemeester, stadsdeelvoorzitter en -ambtenaren. Maar het ging 
eigenlijk alleen over de Wallen en dat verbeteringen nog lang gaan 
duren. Over drie maanden praten we verder.

Focus opgaven Centrum Oost 2021
1  Aanpak Binnenstad
2  Verbetering openbare ruimte
3  Wonen
4  Aanpak Oostelijke Eilanden
5  Groen en Duurzaamheid

Focus opgaven Centrum West 2021
1  Aanpak binnenstad
2  Verbetering Openbare ruimte
3  Aanpak Haarlemmerbuurt
4  Groen en Duurzaamheid
5  Afval en Schoon
6  Wonen 

In een brief aan het college van B&W 
roept het Huurders Netwerk Amsterdam 
(HNA) op om het drugstoerisme in de 
stad aan te pakken. Daarmee schaart het 
HNA zich achter de recente brandbrief 
van het gezamenlijke bedrijfsleven aan de 
gemeente.

Dingeman Coumou: ‘Al bijna tien jaar 
woedt in Amsterdam een discussie over 
de druk van toeristen op de stad. De 
toeristenbelasting is weliswaar verhoogd, 
maar tot positieve veranderingen leidde 
die verhoging niet. De leefbaarheid staat al 
tijden onder druk en wij vinden dat het tijd 
is voor actie.’

Dertig miljoen toeristen in 2030
Het HNA wijst onder meer naar cijfers van 
het Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen. De verwachting is namelijk 
dat Amsterdam, als er niets gebeurt, in 
2030 meer dan dertig miljoen bezoekers 
te verwerken krijgt, een toename van 50% 
ten opzicht van vorig jaar. En de negatieve 
gevolgen van deze stromen bezoekers 
stapelen zich op: huurwoningen worden 
illegaal onttrokken aan de markt en 

zwart verhuurd, met waardestijgingen 
en uiteindelijk gentrificatie tot gevolg. 
Coumou: ‘Steeds meer Amsterdammers 
laten ons weten dat zij hun eigen buurt niet 
meer herkennen. Over de hele wereld is 
Amsterdam bekend van de vrije verkoop van 
drugs en de prostituees op de Wallen. Het 
aanbod schept de vraag en daarom moet er 
nu iets gebeuren aan het sensatietoerisme 
op de Wallen. Wij pleiten voor draconische 
maatregelen’. In de brief doet het HNA 
acht concrete aanbevelingen, waaronder het 
sluiten van alle coffeeshops in het centrum, 
het terugdringen van het aantal coffeeshops 

in andere stadsdelen en het invoeren van een 
ingezetenencriterium voor verkooppunten 
die overblijven. Dat houdt in dat alleen 
mensen met een Nederlands paspoort nog 
terechtkunnen in een coffeeshop. Daarnaast 
wijst het HNA nogmaals op het al eerder 
voorgestelde verbod op vakantieverhuur. 

Leefbaar voor bewoners én bezoekers
Het HNA benadrukt in de brief dat het niet 
tegen bezoekers en toeristen is. ‘Integendeel. 
Bezoekers horen bij een hoofdstad als 
Amsterdam. Alleen rijzen de aantallen de 
pan uit. De balans is zoek en het kan zo 
niet langer. Amsterdam moet weer leefbaar 
worden. Voor bewoners én voor bezoekers.’
Over het HNA
Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) 
behartigt de belangen van álle Amsterdamse 
huurders, huidige én toekomstige; zowel 
in de sociale als de commerciële sector. 
De belangenbehartiging richt zich op 
individuele huurders, huurdersorganisaties en 
huurdersgroepen, en op groepen van huurders en 
organisaties die mede de belangen van huurders 
vertegenwoordigen.

https://huurdersnetwerkamsterdam.nl/

Huurders Netwerk Amsterdam:        ‘Leefbaarheid onder druk’ Koningin Wilhelmina over een rustige koopavond


