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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

14 t/m 16 maart verkiezingen 
gemeenteraad en stadsdeelcommissie

26 partijen dingen naar uw stem voor de gemeenteraad. 

Kies Keurig, Stem Wijzer
https://amsterdam-gemeente.stemwijzer.nl/#/

Voor de 8 zetels in de stadsdeelraad zijn er 'slechts' 12. 
Centrumbewoners vanaf 16 jaar kunnen kiezen tussen: 
Groen/Links Neeria, D66 Diederik, VVD Bas, PvdA Arne,  
CDA Dirk, Partij van de Ouderen Lise, 50Plus Nicoline, 
Forum voor Democratie C., Hart voor Vrijheid  A-dam Ab, 
De Groenen/Basis/Piraten Ward, A-dam Bij1 Marcella 
en Bewoners A-dam Michel.
Het merendeel van deze partijen ambiëren bovendien 
een plekje in de gemeenteraad. Alleen Forum, 50Plus en 
Bewoners Amsterdam (https://bewonersamsterdam.nl/) zijn al 
tevreden met een zetel in deel.raad.

www.amsterdam.nl/verkiezingen

Nu mensen over de hele wereld een zachtaardiger soort worden, zing neuriënd liedjes voor de geweldige aanwezigheid van dolfijnen.

Hopelijk steunt de nieuwe deelraad het voortbestaan van dit 
wijkcentrum dat geheel door vrijwilligers wordt gerund..

CTvM

Vrijwilligersdag 11 & 12 maart
kijk op: www.nldoet.nl

voor leuke en nuttige aktiviteiten 
Bijvoorbeeld op 12 maart tussen 11-16 uur

in wijkcentrum d'Oude Stadt, Kerkstraat 123

We kennen enorm veel vrijwilligersteams die de meest 
leuke en goede events en activiteiten organiseren. 
Al deze teams kunnen meedoen met de Nationale 
Vrijwilligersprijzen en kans maken op € 15.000,-. 

Elk team dat meedoet kan ook een vrijwilliger opgeven 
voor een PostcodeLoterij Passieprijs van € 250,-.

Meedoen is heel simpel
Dat sowieso. Maar zeker als je meedoet met NLdoet

 op 11 & 12 maart. Maak een kort filmpje 
waar het vrijwilligersteam op staat, 

bijvoorbeeld aan het begin 
van een activiteit of eventjes tussendoor.

Én vertel wat je doet als vrijwilligersteam. 
Upload het filmpje uiterlijk 15 maart op: 

www.vrijwilligersprijzen.nl

www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/invloed-gemeenteraad/referendum/

Organiseer uw eigen referendum 
De nieuwe referendumverordening is per 1 februari in 

werking.  Hiermee krijgen Amsterdammers meer invloed 
op hun directe omgeving, de toekomst van de stad 

en de dienstverlening van de gemeente.

Landelijke Opschoon Dag
zaterdag 19 maart

Ontpeuk je stoep en geveltuin. 
Bevrijd het fietsenrek van zwerfvuil.

'Centrum Begroot' 2022
Ook dit jaar stelt stadsdeel Centrum € 300.000 beschikbaar 
voor de beste buurt-ideeën. Tot en met 28 maart kunt u 
plannen indienen.  Plannen die voldoen aan de spelregels 
én haalbaar en uitvoerbaar zijn worden geselecteerd en 
teruggeplaatst op de website. Alle bewoners van stadsdeel 
Centrum van 12 jaar en ouder kunnen daarna geld verdelen 
onder de ingestuurde plannen. Zij krijgen hiervoor in juni 
een brief met een persoonlijke stemcode.

centrumbegroot.amsterdam.nl/

Stamp



2 Groot Waterloo

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

Maart    2 , 8 Vrouw, 16 Verkiezingen, 18 , 20 Lentepunt, 21 Nowruz, Sakura, 27 Zomertijd     April   Tulpen, 1 , Poets, 3 Ramadan, 

Binnenk

Meer buurtnieuws op:
www.bewonersraad1011.amsterdam
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De brug op de hoek Amstel/ Nieuwe Herengracht Maakt plaats 
voor een kopie. Een belangrijk verschil met de huidige brug is dat 
de nieuwe brug een stalen skelet krijgt. Dit skelet wordt ingepakt 
met hout. De brug behoudt daardoor hetzelfde uiterlijk maar wordt 
beter bedienbaar. En voldoet aan de huidige normen én hoeft niet 
over 50 jaar weer volledig vervangen te worden. 
Het vervangen van de houten buitenkant volstaat dan.

De werkzaamheden duren tot 27 april. Tot die datum is het niet 
mogelijk om bij de Amstel de Nieuwe Herengracht over te steken.

Een CityTree is een mos-wandje verpakt in design. 
Symboolpolitiek van wethouder Litjens en het geloof in techniek 
van wethouder Dijksma, om maar geen enkele auto, van de 25.000 
per dag, minder door de Valkenburgerstraat te laten rijden. 
Na anderhalf jaar experimenteren met de gezondheid van 
bewoners en minimaal € 200.000 verder, verloste TNO bewoners 
van deze onzin, door vanachter het bureau met de computer te 
bepalen dat CityTrees echt niet werken.

Op 1 maart opent de nieuwe Waterloopleinmarkt
met als officieel thema: hergebruik. 

Op de begane grond van het stadhuis is de tentoonstelling 
Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten te zien
(van het Joods Museum) over het rijke verleden 

van het Waterlooplein en omgeving. 
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Weesperstraat – onderzocht   12 feb 2022
Op verzoek heeft een verkeersdeskundige waarnemingen 
uitgevoerd op de Weesperstraat en cijfers geanalyseerd. 
De heer Hekking: “De doorstroming lijkt vrij goed te gaan. 
Ik zie geen afwijkende patronen ten opzichte van veel andere 
‘ontsluitingswegen’ in grote(re) steden. 
De huidige inrichting - 2 rijbanen, voor iedere richting 
één - 30km - is duidelijk provisorisch maar kan zonder al 
te kostbare ingrepen ook mooi blijvend worden gemaakt. 
Als de politiek zou besluiten om deze situatie structureel te 
maken, voorzie ik geen wezenlijke problemen”. 

Ondergrondse Metrokunst Gered
In 2012 dreigde door een renovatie de openbare kunst op de 
ondergrondse metrostations te verdwijnen. 
De renovatie werd ontworpen door de Delftse ontwerpers 
Group A en Fabrique en men was al begonnen de stations, 
inclusief de kunst uit de tachtiger jaren, af te breken. Aan hen 
hebben we de witte badkamertegeltjes met de rode letters te 
danken. 

Verontruste bewoners richtten de actiegroep “Red de ondergrondse 
metrokunst” op. Een petitie werd 1670 keer ondertekend. 
De projectleiding van het GVB werd vervangen door een 
projectleiding van de nieuwe Dienst Metro. Deze werkte gelukkig 
op prettige wijze met de bewoners en de oorspronkelijke 
kunstenaars samen om zoveel te redden als mogelijk was. 
Bij de renovatie was een nevendoel het behoud van de kunst. In 
2019 was het klaar en de veiligheid van de metrogebruikers weer 
getest en gegarandeerd.

Helaas waren er nog wel een paar losse eindjes, waar het de 
kunstwerken betreft. Hieraan gaat de komende maanden wat 
gedaan worden. Onder leiding van Arno Wissink van het 
GVB wordt een project uitgevoerd om de kunstwerken op drie 
ondergrondse stations (Wibautstraat, Waterloo en Nieuwmarkt) 
schoon te maken en waar mogelijk te herstellen. Vooral op de 
Nieuwmarkt is veel te doen. 

De slopersbal komt terug, “Groeten uit de Nieuwmarkt” wordt 
geheel hersteld, met nieuwe kopieën van de oude voorstellingen, 
de spiegels worden mooi schoongemaakt en ook Hans van 
Os wordt opgepoetst. Op het Waterlooplein worden de 
letters van Sandberg zoveel mogelijk hersteld, ook waar de 
ontluchtingskanalen dwars door de letters zijn geboord.

De werkzaamheden worden ’s-nachts uitgevoerd vanaf medio 
maart 2022. De oplevering wordt in juni verwacht.

CvD

Boekje “Red de ondergrondse metrokunst” uit 2012 
met de “Slopersbal” op de voorkant. 
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“Groeten uit de Nieuwmarkt”, een gezamenlijk kunstwerk 
van Jan Sierhuis, Louis van Gasteren, Tine Hofman e.a. 

in het station Nieuwmarkt gaat hersteld worden. 

Op het Waterloopleinstation wordt het enig 
openbare kunstwerk van Sandberg hersteld.

In dit deel van het Nieuwmarktstation komt de slopersbal terug
 en wordt de gesloopte muur opgepoetst. 

Na bijna 50 jaar 
wordt de Walter Süskindbrug vervangen.

Zaterdag 12 februari werd de Groene Revolutie 
Amsterdam uitgeroepen. Bezorgde bewoners liepen 
van de Dam naar het stadhuis. Om het toekomstige 
college een dringend signaal te geven, een noodkreet 
voor behoud, versterking en bescherming van onze 
stadsnatuur en natuurlandschap.

Hoewel het huidige college de mond vol heeft over 
vergroening, zijn de daden en plannen er niet naar. 
Bomen worden omgezaagd om een park aan te leggen, 
of wordt dwars door een park een tram aangelegd, of een 
snelfietspad. In de toekomst wordt steeds meer groen 
opgeofferd voor de plannen van projectontwikkelaars dan 
wel gegund aan de festivalindustrie. Bewoners hebben het 
nakijken. Hun participatie doet er niet toe. De gemeente 
doet toch wat ze wil. Daarom trokken vele bewoners hun 
groenste kleren aan en vertrokken naar het stadhuis.

De Groene Revolutie is voor en door bewoners. Meer dan 40 
bewonersorganisaties zijn aangesloten. 
d’Oude Stadt is daar een van.

Lees meer: groenerevolutieamsterdam.nl/

BNN/VARA nam in 2021 een podcast op voor het programma ‘Weggegooid Geld’.  Bewoners van de Valkenburgerstraat werden 
geinterviewd over de mislukte CityTrees in hun straat.  Nu te beluisteren op:   www.nporadio5.nl/podcasts/weggegooid-geld. 
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Waar is deze steen te zien?

De jaarlijkse plantjesmarkt op het Siebbeleshof is de ontmoetingsplek voor alle planten- en 
tuinliefhebbers in de buurt. Eind april, als de groene vingers gaan kriebelen. 

Alles aan groen is er te koop: Biologische kwekers uit de omgeving komen er hun producten verkopen en de Gemeente 
Amsterdam komt met een vrachtautootje vol gratis planten. Het gaat vooral om planten voor geveltuinen, binnentuinen, 
boomspiegels en kadetuinen. Er is ook een kraam waar deskundige buurtbewoners, met bekroonde geveltuinen, hulp bieden 
bij vragen over onderhoud, snoeien en stekken. Deze groenspecialisten zijn er om u adviezen te geven. Het Pintohuis is 
present met natuurboeken. Dit alles met lekkere hapjes van buurtkoks en mooie achtergrondmuziek.
Het Siebbeleshof is te vinden achter de Flesseman aan de Nieuwmarkt tussen de Dijkstraat en de St.Antoniebreestraat. 
Het is een groene oase, openbaar toegankelijk in een verder stenige omgeving. 

Maak uw geveltuintje mooier. Kom naar de Groenmarkt op 23 april!
Iedereen welkom en gratis toegang.
De organisatie wordt geleid door DOCK vanuit de Boomsspijker. 
Vrijwilligers, die willen helpen op 23 april, kunnen zich aanmelden bij Monique Pheijffer via MPheijffer@dock.nl.

GROENMARKT SIEBBELESHOF op zaterdag 23 APRIL van elf tot vier uur                            maak uw geveltuintje mooier

Jonas Daniel Meijerplein Nieuwe Herengracht Nieuwe Amstelstraat

Rapenburg

Hier wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting 
van het Waterlooplein. Er wordt nog hard gewerkt, 
maar het einde is in zicht. Zal er een mooi, open plein 
ontstaan voor de Mozes en Aaronkerk? En hoe gaat de 
markt er uitzien? 

Het einde van de werkzaamheden is bij het uitkomen 
van deze krant bereikt. Tenminste voorzover het het 
marktgedeelte van het Waterlooplein betreft. 

De plint van het stadhuis is nog niet klaar en ook het 
weggedeelte (waar de tram rijdt) moet nog aangepakt 
worden. Het weggedeelte, het asfalt voor Sterk gaat 
tenminste gehalveerd worden en hopelijk vervangen door 
klinkers. Tramhaltes worden verhoogd en vergroot en ook 
de taxi’s komen terug.

Twee jaar hebben de marktkooplieden en bezoekers kunnen 
genieten van de veel zonniger plek aan de Amstel.

De containers zijn terug op de helft van de markt. Zij zijn 
veel mooier dan die er vroeger stonden, nog niet ontdekt 
door de graffiti-artists en bieden een goede bescherming 
tegen de wind. De marktkooplieden zijn geselecteerd op 

kwaliteit. Stalletjes uitsluitend voor toeristen zijn geweerd. 
De nieuwe containers worden nog “vergroend”.

Waterloopleinmarkt bijna klaar

Kinderen van De Witte Olifant helpen stadsdeelbestuurder 
Micha Mos bij het planten van de eerste iep op het 

heringerichte Waterlooplein op 4 februari 2022.

Eerste rij iepjes staat in de grond. Er komen dertig iepen 
extra bij, ondermeer ter compensatie van de gekapte bomen 

aan de Weesperstraat.

Op het Waterlooplein treurden we om de noodlottige dood 
van 'onze' verkeersregelaar Gerard Meijning 

bij de Mozes en Aäronkerk op maandag 29 november. 

Gerard was altijd zeer attent en behulpzaam naar 
omwonenden. Hij werkte sinds januari 2021 bij de 

herinrichting van het plein en was op straat misschien wel 
het bekendste gezicht van het project. 

Sterkte voor de familie en collega's van het werk: 
Traffic Support, Reimert Bouw en Infrastructuur 

en de gemeente Amsterdam.

Guido Frankfurther



De natuur leert ons dat hoe meer we orde proberen te forceren, het tegenovergestelde gebeurt.             Het is door 'wanorde' dat we echte orde bereiken.
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Buurtrestaurant elke eerste vrijdag van de maand. 
Neem contact op met Pim van Galen als u interesse hebt, 
mail pvgalen@dock.nl of bel 06-2255 6603

Buurtlunch op woensdag
De Buurtlunch is elke woensdag vanaf 12 uur, soep en een broodje 
voor maar € 2,50 pp. Opgeven via Pim, pvgalen@dock.nl, of aan 
de balie.

Vaste activiteiten voor jongeren: 
- Iedere maandag van 17.15 - 18.15 uur voetballen samen met 
Sciandri, we voetballen zelf ook gezellig mee. 
Locatie: Gymzaal Lastageweg. 
- Iedere vrijdag van 18:00 - 21:00 uur jongereninloop
De playstation staat aan, spelletjes liggen op tafel en wie weet 
hebben we nog wel iets lekker te eten en drinken.
Voor alle informatie betreft jongeren; contact Daan Burger via 
telefoon: 06-5993 6891, mail: dburger@dock.nl 
of loop even bij hem langs in de Boomsspijker.

Het Repair Café elke eerste maandag van de maand. 
U kunt gewoon binnenlopen, tussen 13.00-14.30 uur. 
Meer info bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl, of bel de 
Boomsspijker, 020-6264002. 
Want we blijven het zeggen, 'weggooien is zonde!'

Cursus Valpreventie In Balans
Voor de zelfstandig wonende 65+er die onzeker is bij het 
lopen; bang is om te vallen en/of ervaring heeft met vallen.
De groepscursus bestaat uit een informatief gedeelte en een 
trainingsprogramma van 10 weken training (2x per week 
1 uur). De trainingen zijn op maandag en donderdag van 
13:00-14:00 uur. Reageer snel, want we zijn al begonnen.
Kosten gratis voor deelnemers met een stadspas met groene 
stip. Anders 45 euro inclusief cursusboek (mogelijk te 
declareren bij uw zorgverzekeraar). 
Bel Tanja Lith, 06-2247 3417 
of mail fysiotherapeuten@gmail.com met vermelding van 
uw naam en telefoonnummer

Het Pluspunt inloopspreekuur is weer begonnen, op maandagen 
tussen 9.30-11.30 uur. Op afspraak, maar u kunt ook binnen lopen. 
Er is koffie en u kunt ook gewoon een praatje komen maken. 
U kunt een afspraak maken via het algemene hulpnummer, 
020-557 3338 (Buurtteams), of mailen via 
info@buurtteamamsterdamcentrum.nl.

Woonspreekuur op woensdag tussen 14.00 - 17.00 uur, maar wel 
op afspraak. Bel 020-5230110, mail centrum@wooninfo.nl, of 
kijk op www.wooninfo.nl/contact/centrum/

Zoekt u een (andere) woning? Heeft u hulp nodig bij het reageren 
op woningen via Woningnet en wil u graag dat wij u hierbij helpen 
en het u leren zelf te doen?
Elke maandag tussen 09.30 - 11.30 is er Woningnetspreekuur. 
U kunt op afspraak langskomen. Bel vooraf via 020- 5230110.

• De computerclub op dinsdagmiddag 13 - 15 uur 
Aanmelden via Pim, pvgalen@dock.nl, er is beperkt plaats

• Voor de schilderclub eddeverfin op woensdag 14 - 16 uur geldt 
hetzelfde 

We gaan de buurt in, op bezoek in uw straat en buurt.
Heeft u hulp nodig? Of een vraag  of idee voor de buurt? 
Laat het ons weten dagelijks 9-17 uur via 020-626 4002. 
of mail boomsspijker@dock.nl.

Voor 55+ -ers  € 6,50 per maand
Conditietraining   dinsdag 10.00 - 10.45 
Yoga    woensdag 09.45 - 10.45 
Gym Chinese ouderen  donderdag 10.45 - 11.30
Tai Chi    donderdag 11.45 - 12.30

Korendag 27 maart 
Na 2 jaar afwezigheid is er op zondagmiddag 
27 maart weer Korendag in de Boomsspijker, 

waarbij de koren die hier oefenen zich presenteren 
met hun gezangen. Traditiegetrouw sluit het 

Salon Orkest de middag af.

Samen met Andrea Palm in de barzaal breien, haken en naaien. 
Nu zijn we aan het quilten, geïnspireerd door het patroon van de 
glas-in-lood ramen van de Boomsspijker. Daarmee bekleden we 
de banken en kussens in de Barzaal en maken de historie van dit 
gebouw nog meer zichtbaar. donderdag tussen 10 tot 13 uur 
(€ 1 incl koffie/thee en koekjes). 
Geef je daarvoor op bij Andrea Palm, apalm@dock.nl. 

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/

10e EDITIE! OPEN TOREN DAG 
zaterdag 26 MAART 2022

Op deze dag openen historische en hedendaagse torens 
in Amsterdam van 10.00 uur tot 16.00 uur hun deuren 
voor het publiek Tevens worden symposia en lezingen 
gegeven, bijvoorbeeld over de toren van de Nieuwe 
Kerk die nooit gebouwd is of over de woontorens van de 
toekomst.

Tijdens de Open Toren Dag worden de richtlijnen van het 
RIVM inzake corona nageleefd. Dit betekent onder meer dat 
inschrijven via de website zal plaatsv inden.
Vanaf maandag 14 maart om 12:00 uur start de inschrijving 
voor bezoekers van de torens en lezingen via de sites.

www.facebook.com/OpenTorenDag/
www.instagram.com/otdamsterdam/

www.linkedin.com/company/openthedoors
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foto ©Peter ElenbaasDe Verschilmakers biedt circulaire praktijkverhalen 
en praktische handvatten voor de toekomstbestendige 
professional. Om vandaag al het verschil te maken. 

Onze website biedt volop onspiratie voor ambtenaar en burger. 
“Ook een eenvoudig ambtenaar als ik, kan de wereld beter maken"
“Ik wacht niet op beleid, ik ben gewoon begonnen"
“Mensen worden blij van spullen die gerepareerd zijn."
“Als gemeente kunnen wij consumenten helpen duurzame keuzes 
   te maken."

Meld je aan en wij ondersteunen jou een jaar lang!

www.deverschilmakers.nl/

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser 
op de spoedeisende hulp na een val
In 2020 bezochten 103.000 ouderen een spoedeisende hulp 
vanwege letsel veroorzaakt door een val. “Gelukkig kun je de kans 
op een val verkleinen”, aldus Maaike van Gameren van de Vrije 
Universiteit. “Meer bewegen en oefenen kan het evenwicht en de 
spierkracht van 65-plussers verbeteren.” In Nederland kunnen 
veel ouderen deelnemen aan het ‘In Balans’ oefenprogramma, 
maat het is nog onbekend of deze training werkt. Daarom doen 
we onderzoek naar dit veelgebruikte oefenprogramma. Voor 
dit onderzoek zijn we op zoek naar deelnemers van 65 jaar of 
ouder die mee willen doen. De training zal gegeven worden in 
De Boomsspijker. Deelnemen is gratis. Meer info Maaike van 
Gameren: m.van.gameren@vu.nl of 020-5985627



Een kaart van de wereld waar Utopia ontbreekt is de moeite van het bekijken niet waard.           Oscar Wilde
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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. 

Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie: 
www.oudestadt.nl

020-638 2205
Kerkstraat 123 hs, 1017 GE
wijkcentrum@oudestadt.nl

Openstelling Wijkcentrum d’Oude Stadt
Voor inloop: ma-vr 13:30-17:00 uur. 
Voorlopig gelden nog coronamaatregelen: afstand, 
hygiëne, ventilatie. Mondkapje als afstand niet lukt.
Wij zijn altijd bereikbaar via email en telefoon:
voicemail wordt altijd beantwoord.

Vergaderruimte voor bewoners
Wilt u onze ruimte gebruiken voor vergaderingen, 
lezingen of andere 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
voorlopig nog beperkt tot ca. 12 deelnemers. 
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.doudstadt/

De subsidiepot voor groene daken is leeg
Dat ontdekten binnenstadbewoners. Op de pagina ‘Maak uw 
buurt groener’ van de gemeente staat nog steeds een oproep 
om subsidie aan te vragen voor een groen dak of groene gevel, 
maar wie doorklikt, krijgt de mededeling dat dit niet meer kan. 
Stadsdeelbestuurder Micha Mos heeft toegezegd dat hij erachteraan 
gaat. En er is nog een probleem. In de subsidieregeling staat dat de 
gemeente alleen geld geeft voor groene daken vanaf 30 m2.

Deze regel slaat nergens op en is afgestemd op nieuwbouwwijken, 
grote blokken met een dito dak. In de binnenstad wemelt het van 
de kleine platte daken. Zou je die bij elkaar optellen, dan kom 
je op een oppervlak dat aardig aantikt als je de klimaatdoelen 
wilt halen. Inmiddels hebben de binnenstadbewoners een 
oproep gestuurd aan de politieke partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart: vul die subsidiepot en schrap 
de rare regel.

Het klimaatbeleid van de gemeente is onderhevig aan 
beleidsmodes. Momenteel is ‘van het aardgas af’ in de mode. De 
gemeente heeft een afdeling in het leven geroepen, Duurzaam 
Erfgoed, die eigenaars van monumentpanden ondersteunt bij 
het laten installeren van zonnepanelen. Het is te hopen dat dit 
niet de aandacht voor de overige maatregelen verdringt: betere 
isolatie (onder meer door dubbel glas) om energie te besparen, 
balansventilatie met warmteterugwinning en natuurlijk meer 
groene daken.
    Groendak: acht voordelen op een rij
• betere afwatering in de versteende binnenstad: een groendak
   absorbeert regenwater en ontlast het riool
• verlaagt op warme dagen de omgevingstemperatuur van het 
   ‘hitte-eiland’
• verlaagt bij warm weer de temperatuur van de woning eronder
• filtert fijnstof, zet CO2 om in zuurstof
• goed voor de biodiversiteit: vlinders, bijen, vogels
• natuurlijke brandwerende laag
• goed voor welzijn & geluk: hoge belevingskwaliteit voor de 
   mensen die erop uitkijken!
• aantrekkelijk voor verhuurder, eigenaar of VvE: beschermt het
   dak tegen regen, wind en temperatuurwisseling, zorgt voor een
    langere levensduur, er is minder onderhoud nodig dan bij een
    bitumendak.

Er is één nadeel: de aanlegkosten zijn hoog (vanaf € 50 per m2). 
Maar het wordt gelukkig steeds goedkoper. Bovendien zijn er 
subsidies. Maar dan moet de gemeente de pot wel aanvullen!

Huis De Pinto 
Voor de liefhebbers van muziek en literatuur wordt 
het een mooi voorjaar. Door de lockdown van eind 
november zijn er programma’s verplaatst en er zijn 
nieuwe attractieve voorstellingen bijgekomen. 
Voor het meest actuele aanbod: kijk op huisdepinto.nl  

Onder het nieuwe label Pinto Literair brengt Huis De 
Pinto verschillende literaire programma’s. In De Biograaf 
spreken biografen over Amsterdammers die een stempel 
drukten op het maatschappelijke of culturele leven van hun 
tijd. In maart maar liefst twee auteurs met alom geprezen 
biografieën: Hubert Smeets over Hans van Mierlo en 
Lieneke Frerichs over Nescio. 
In april spreekt Auke Kok over misschien wel de bekendste 
Amsterdammer aller tijden Johan Cruijff. 

Nieuwe kans voor de fans van Geert Mak! Op de laatste 
zondagmiddag in maart spreekt Geert Mak in de reeks 
Amsterdam in boeken over Amsterdamse Stadschroniqueurs 
van toen en nu. Hoe schreven zij geschiedenis? 
In mei is Robert Vuijsje te gast in dezelfde reeks. 

In april de langverwachte presentatie van de nieuwe uitgave 
van Wij slaven van Suriname. Het meesterwerk van Anton 
de Kom verschijnt in een voor scholieren toegankelijke 
editie. Michiel van Kempen ontvangt de biografen van 
Anton de Kom, achterkleinzoon Vincent de Kom tevens 
voorzitter van Groen Links Amsterdam en Henna Goudzand 
die promoveert op het werk van De Kom. Een Caraïbische 
middag met sprekers en muziek van Vernon Chatlein. 

Voor de liefhebbers van improvisatie en jazz is het unieke 
podium dat Pintotonics n + 1 biedt aan authentieke 
muzikanten van internationale allure al lang geen geheime 
tip in meer. Elke tweede maandag van de maand een uniek 
concert. Op zondagen: Muziekmatinee met muziek uit alle 
windstreken en een grote afwisseling aan stijlen: jazz, latin, 
rhytm & blues of klassiek in een iets andere verpakking. 
En het Koffieconcert in samenwerking met het 
Conservatorium van Amsterdam met getalenteerde musici 
in een intieme setting. 

Dit voorjaar keert ook de populaire reeks Sprekend 
Mokum terug. Met Amsterdamse historische of actuele 
onderwerpen. 

Programma
Donderdag 3 maart 20.00 u

Lezing met muziek van Marcel Worms 
over Das Wohltemperierte Klavier 

van J.S. Bach.
Entree € 5,-  Vrienden gratis

Dinsdag 8 maart 20.00 u Pinto Literair
 met biograaf Hubert Smeets 

over politicus Hans van Mierlo
Entree € 5,-  Vrienden gratis 

Maandag 14  maart 19.30 u Pintotonics n + 1
Solo set door Uguz Buyukberber, klarinet en basklarinet

Duo met Josep-Maria Balanya, piano 
& George Hadow slagwerk

Entree € 10,- Vrienden gratis

Dinsdag 15 maart 20.00 u Pinto Literair 
met biograaf Lieneke Frerichs 
over leven en werk van Nescio

Entree € 5,- Vrienden gratis

Zondag 20 maart 16.15 u
Duo Ebano met Marco Danesi 

en Paolo Gorini, 
piano en klarinet. 

Entree € 5,- Vrienden gratis

Zondag 27 maart 15.00 u 
Pinto Literair Amsterdam in boeken 

met Geert Mak 
over Amsterdamse stadschroniqueurs. 

Hoe schreven zij geschiedenis? 
Entree € 5,- Vrienden gratis

Maandag 11 april 19.30 u Pintotonics n + 1 
Solo set door Pinguin Mosche op tuba, 

Entree € 10,- Vrienden gratis

Dinsdag 12 april 20.00 u Pinto Literair 
met biograaf Auke Kok 

over Johan Cruijff
Entree € 5,- Vrienden gratis

Maandag 9 mei 19.30 u
Pintotonics n + 1 

Solo set door Devin Gray op slagwerk, 
duo Mike Gennaro, slagwerk & Alex Ward, klarinet

Entree € 10,- Vrienden gratis

Maandag 13 juni 19.30 u Pintotonics n + 1
Solo set door Uldis Vitols op contrabas, 

tweede set nog niet bekend. 
Entree € 10,- Vrienden gratis

Zondag 17 april 16.15 u Muziekmatinee 
met jazz quintet Chai Masters: trompet, tenorsaxofoon 

en piano, bas en drums. 
Entree € 5,- kinderen € 2.50  Vrienden gratis

Zondag 24 april 15.00 u Pinto Literair De Caraïben 
over Anton de Kom, auteur van Wij slaven van Suriname 

Michiel van Kempen ontvangt diverse gasten naar aanleiding 
van een nieuwe uitgave van dit meesterwerk. 

Entree € 5,- Vrienden gratis

Dinsdag 3 mei 20.00 u Pinto Literair 
met Guus Luijters over In Memoriam 

Entree € 5,- Vrienden gratis

Zondag 29 mei 15.00 u Pinto Literair 
met Robert Vuijsje 

Entree € 5,- kinderen € 2.50  
Vrienden gratis

Kijk op huisdepinto.nl 
voor het meest actuele aanbod  
of schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Overdag is Huis De Pinto geopend 
van maandag tot zaterdag vanaf 10.30. 

Huis De Pinto is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Anno nu werken er zo’n 70 vrijwilligers, als gastheer of 
gastvrouw, evenementenbegeleider, publiciteitsmedewerker of 
programmaorganisator. Interesse? 

Neem een kijkje op huisdepinto.nl 
of loop eens binnen! 

Sint Antoniesbreestraat 69
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Kom op zaterdagmiddag 12 maart van 13.00-15.00 uur 
naar Arcam voor het verkiezingsgesprek 

over privacy en camera's in de publieke ruimte. 

In het kader van de tentoonstelling 
Private_Eye_Butler_Spy gaan we - enkele dagen voor 

de gemeenteraadsverkiezingen - in gesprek met de 
woordvoerders privacy en persoonsgegevens 

van drie Amsterdamse partijen: Bij1, D66 en Volt. 

Reserveer via:                                        www.arcam.nl

Alternatieve Nieuwjaarsreceptie in het Eerste Weteringplantsoen

Adieu Fabrice                                       Dank voor al jouw kleuren
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Tussen Amstel & Vijzel, 
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt, 
Munt & Weteringcircuit

Waarom zo weinig aandacht voor het effect van straling van satellieten op de ionosfeer en bijgevolg op de levenskracht van elk levend wezen?

Amstelveldbuurt Binnenk

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 14 maart 19.30 -21.00 uur

Voor locatie, agenda, verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

Iedereen is welkom, maar de ruimte beperkt

Culturele online activiteiten
Verhalen, filmpjes en lezingen over monumenten, concerten in 

onze Bijzondere Locaties; we bieden het allemaal ook online aan. 

https://stadsherstel.nl/culturele-activiteiten

ant 97 Lente 2022

Ter gelegenheid van de heropening van Vijzelstraat en 
-gracht heeft architour een audiotour geproduceerd. 
De tour is gratis te beluisteren op smartphone of tablet.

U bent waarschijnlijk al vaak door de Vijzelstraat en 
Vijzelgracht  gelopen, gefietst of gereden. Is het u 
opgevallen dat de ene kant van de straat bestaat uit kleine 
historische panden, terwijl de andere kant bestaat uit veel 
grotere gebouwen? Hoe komt dat? 

De audiotour neemt u mee langs 15 markante bouwwerken.  
Bij elke stop zijn ca. 5 minuten uitleg te beluisteren over 
de architectuur, ondersteund door een digitale plattegrond 
en 4-5 actuele en historische foto’s per gebouw. De teksten 
zijn geschreven door architectuurjournalist Anneke Bokern, 
architect Paul Vlok en architectuurhistoricus Leon Sebregts.

Alles wat u nodig heeft is een smartphone met oordopjes.
• online en offline beschikbaar
• via een link of QR-code
• in de browser op de smartphone of tablet 
  (geen speciale app nodig!)

Meer informatie:
https://www.architour.nl/nl/audiotours-nl/
Directe links naar de audiotour:
https://youraudiotour.com/tours/2085/ (Nederlands)
https://youraudiotour.com/tours/2086/ (Engels)
Verdere informatie en beeldmateriaal: info@architour.nl 
of tel. 06-44706755

architour, geleid door Anneke Bokern en Paul Vlok, organiseert al 
sinds 2004 professionele architectuurrondleidingen en produceert 
sinds 2020 ook audiotours, o.a. voor ondernemersverenigingen, de 
NS en stadsdeel Amsterdam-Centrum.
Meer gratis audiotours in Amsterdam van architour: Dam, Damrak, 
Rokin, Nes, Kalverstraat/Heiligeweg

18 maart, Amstelkerk, 19h30-22h00
Pierre Pascal Bruneau (boekhandel Le Temps Retrouvé) 
gaat in gesprek met de Franse schrijver Yasmina Khadra. 
Het gesprek wordt gevoerd in het Frans. 
Na afloop gelegenheid tot signeren / aanschaf van boeken 
van de hr Khadra. 

Kaartverkoop via Eventbrite - 
www.eventbrite.fr/o/lechappee-belle-17349237459

Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting 
l'Échappée Belle. Meer informatie over de stichting - kom 
langs in La Maison de l'Échappée Belle voor een café/thé/
gateaux, een praatje èn een Franse boekenruilbeurs : 
Spiegelgracht 2a, open woe/do/vrij/za 13-17 uur. 

echappeebelle.nl
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DNB: verbouwing en slavernij
Wilt u op de hoogte blijven van de renovatie van het 
hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB)? 
Download dan de vernieuwde DNB Renovatie-app.

We hebben de DNB Renovatie-app speciaal ontwikkeld voor 
buurtbewoners, weggebruikers en alle anderen die weleens 
in de buurt komen. Ook als u gewoon meer wilt weten over 
de verbouwing, kunt u deze downloaden. 
Begin 2022 hebben we de app geheel vernieuwd. 
Gebruikte u de oude versie? Update deze dan zodat u over 
de vernieuwde versie beschikt. 

www.dnb.nl/over-ons/renovatie/dnb-renovatie-app/

Geschiedenis DNB nauw verweven met slavernij 
De Nederlandsche Bank en haar vroegere bestuurders zijn in 
de periode van 1814 tot 1863 betrokken geweest bij slavernij. 
Dit blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van de 
Universiteit Leiden. DNB betreurt deze bevindingen zeer. Dit 
onderzoek is voor DNB het begin van een traject van reflectie.

Het onderzoek toont aan dat DNB betrokken was door:
1. Het startkapitaal van DNB kwam deels van ondernemers 
met directe belangen in de Atlantische plantageslavernij, zoals 
in bijvoorbeeld Suriname. Bij elf van de zestien grote private 
investeerders van het eerste uur is betrokkenheid bij slavernij 
vastgesteld.

2. Na de oprichting was DNB als instituut indirect betrokken bij de 
Nederlandse koloniale slavernij en slavernij in niet-Nederlandse 
gebieden, zoals Brits-Guyana. Omdat DNB geen vestigingen 
had in de koloniën, had zij daar geen rol in het dagelijkse 
slavernijgerelateerde financiële verkeer. Wel ondersteunde DNB 
het ministerie van Koloniën in het dagelijkse betalingsverkeer en 
verleende DNB ook diensten aan handelshuizen die betrokken 
waren bij slavernij.

3. Meer dan hun tijdgenoten waren meerdere vooraanstaande 
DNB’ers privé betrokken bij koloniale slavernij. Zo waren 
verschillende van hen direct betrokken bij slavernijgerelateerde 
ondernemingen en sommigen ook bij het management van 
plantages. Een aantal vooraanstaande DNB’ers organiseerde zich 
om de belangen van de slaveneigenaren politiek te behartigen. 
Slechts een enkeling zette zich in voor het beëindigen van de 
slavernij.

www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/persberichten-2022/

Vijzel Festival uitgesteld tot?
De feestelijke heropening van Vijzelstraat en -gracht is 

vanwege Corona al tweemaal uitgesteld. Hopelijk gaat het 
eind mei eindelijk wel lukken. Misschien moeten we zelfs 

wachten totdat ook de Vijzelparkeergarage klaar is. 

Na drie maanden onderbreking vanwege aanvoerproblemen 
van de stoepranden, is de herinrichting van de Kerkstraat 

hervat. Weldra steekt de werkploeg de Utrechtsestraat over 
om het deel tot aan de Reguliersgracht aan te pakken.

De Dogger vertrekt
Dit unieke historische schip aan het Amstelveld verdwijnt.

Al in maart wordt de opbouw gesloopt, zodat het casco 
onder de brug door kan. Het wordt 'einde verhaal' 
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In 1865 gebouwd van gegalvaniseerd ijzer als vers 
waterhaalder voor de Amstelbrouwerij. Toen in 1888 door 
de komst van de waterleiding het nut van dit boottype 
verdween, bouwde de familie Dogger het vaartuig om tot 
verkooppunt voor kolen en hout. Tachtig jaar later, met 
de komst van aardgas raakte kolen uit de mode en kreeg 
de Dogger de bestemming woonschip. Vanwege de hoge 
opbouw kon het schip al tientallen jaren niet meer naar de 
helling voor onderhoud.
Met lapmiddelen als beton en pomp bleef het drijven.
Mede door de drukte op het water is het inmiddels te riskant 
hier nog langer te blijven liggen. 

Maarten Jansen, Jeroen van Elsen & PS



Stap over op Ecosia, de zoekmachine die bomen plant.                                        Doorzoek het web en plant bomen met www.ecosia.org
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Column: IN DE BUURT
 
Lise van de Kamp

De duvel is oud

Net als veel vrouwen van mijn leeftijd, ben ik al vanaf mijn jeugd bezig om 
‘mee’ te mogen doen met de mannen van mijn generatie. Steeds maar weer 
tikkend tegen het glazen plafond. Met wisselend succes. Nu ik met pensioen 
ben, krijg ik te maken met een ander plafond: leeftijdsdiscriminatie. Weer 
heb ik te maken met een vorm van uitsluiting en wordt het meedoen mij 
belemmerd door de heersende beeldvorming; “Ouderen zijn zielig, ze 
hebben problemen, gaan niet met de tijd mee en moeten worden ontzien.”

Groot was mijn verrassing toen ik een telefoontje kreeg van Wil van Soest, 
een 85-jarig raadslid voor de Partij van de Ouderen, een lokale partij in 
Amsterdam. Wil vertelde dat zij in maart voor de derde! maal meedoet met 
de gemeenteraadsverkiezingen en vooral veel stemmen heeft in Noord, 
waar zij woont en op handen gedragen wordt omdat ze zich actief inzet 
voor de bewoners. Ze zocht een ouder iemand die hetzelfde wilde doen 
voor de bewoners in het Centrum.

Lang hoefde ik niet na te denken, mijn antwoord aan deze stoere vrouw 
was ‘Graag.’ In de stadsdeelcommissie voor het centrum wil ik namens de 
(niet alleen oudere) bewoners meepraten over het bewoonbaar houden 
van het centrum. Opnieuw ga ik het opnemen tegen mannen, maar nu óók 
tegen de millennials die het nu voor het zeggen hebben in Amsterdam en 
teveel bepalen wat wel of niet goed is voor de ouderen in het centrum. 
Ik ga me er hard voor maken dat er niet langer over de oudere bewoner 
in het centrum wordt gepraat, maar dat met ons wordt gepraat.  Dat we 
niet langer langs de zijlijn staan, maar meebeslissen over van wie de stad 
eigenlijk is: Van de bezoekers of van de bewoners. Wij, zijn samen twee 
stoere vrouwen die tegengas geven aan de millennials in de gemeenteraad 
die ons voor ‘boomers’ uitmaken en ik praat Wil na die tegen mij zei: ‘De 
duvel is oud.’ Dus stem op de Partij van de Ouderen straks in maart.
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Schaatsen op het Rembrandtplein
De hele maand maart ijspret op het plein.

In december konden we nog zwieren op het 
Museumplein. Dat was een vrolijke boel.
Maar net toen we de slag te pakken kregen, 
veranderde de baan in een lege kale vijverbak.
In januari en februari was er in de verre 
omtrek nergens een laagje ijs te vinden.
Gelukkig kunnen we nog even onze eigen 
winterspelen vieren in de lente.                 PS

Als eerste fase van de realisatie van het Weteringpark, 
maakt de gemeente dit voorjaar na consultatie met de 
buurt het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van 
het Tweede Weteringplantsoen. Hier bevinden zich de 
speeltuin UJ Klaren, het gebouw van de buitenschoolse 
opvang en voorschool, meerdere kunstobjecten en het 
oorlogsmonument van Van Randwijk. 

Omwonenden worden door de gemeente uitgenodigd om 
alvast hun voorkeur uit te spreken voor de locatie van het 
gebouw en de ingang van de speeltuin. Ook worden ze 
gevraagd of zij het wenselijk vinden als er in het gebouw 
in de toekomst ook een kopje thee en koffie kan worden 
gedronken, op welke wijze het Van Randwijk monument 
kan worden ingepast in het nieuwe ontwerp en welke 
speeltoestellen terug moeten komen.

Twee ontwerpvarianten 
Op basis van de participatie voor de nieuwe inrichting van 
het Tweede Weteringplantsoen die afgelopen zomer heeft 
plaatsgevonden zijn twee locaties voor het gebouw en de 
ingang van de speeltuin UJ Klaren bedacht. 
Buurtbewoners krijgen zeer binnenkort een flyer  met deze 
twee indelingen en een uitnodiging om te reageren op 
bovenstaande punten. 

     Dit kan digitaal op amsterdam.nl/weteringpark of 
     door de enquête op papier in te vullen. 
     De ontvangen reacties worden gebruikt om één variant 
     verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp. 

Geef uw mening! 
Volgens Marieke Nonhebel, omgevingsmanager van 
het Weteringpark, die de taak heeft de mening van de 
burger wezenlijk mee te nemen in het ontwerp, zullen de 
resultaten van de enquête zwaar wegen bij de keuze van de 
ontwerpvariant door de gemeente. De begeleidingsgroep, 
een groep omwonenden die toezicht houdt op het 
participatieproces, roept daarom alle bewoners op om hun 
mening uit te spreken. Laat weten welke locatie van het 
gebouw u het meeste aanspreekt en waarom, waar u graag 
de in- en uitgangen van de speeltuin ziet. Geef ook aan wat 
u vindt van de toevoeging van een locatie in het gebouw 
waar een kopje koffie of thee kan worden gedronken, en 
welke speeltoestellen volgens u een plek moeten krijgen 
in de speeltuin. En heeft u een idee hoe het Van Randwijk 
monument in beide varianten kan worden ingepast?

Voor meer informatie verwijzen we ook naar 
www.amsterdam.nl/Weteringpark

Keuze uit twee ontwerpvarianten 
voor het Tweede Weteringplantsoen

Heeft u of hebben uw kinderen een goed idee voor de buurt? 
Dien dan een initiatief in. Een specifieke daarvoor ingesteld 
bewonerspanel bestaande uit bewoners uit de buurt beoordeelt 
de bewonersinitiatieven en kent hier geld aan toe.
Tot nu toe zijn er slechts drie plannen ingediend:
• Vergroenen van boomperken rond de bomen langs de grachten. 
In plaats van zand en gras: bloeiende bloemen/vaste planten.

• Verfraaien lelijke transformatorkast waterkant Keizersgracht 
t/o 531 met kunstwerken aan alle 4 de zijden.

• Eikenhouten regentonnen op de hemelafvoeren van diverse 
hotels/huizen aan de Amstel voor het besproeien van de 
plantenbakken en het wegspoelen van kots en urine op de stoep.

Daarmee resteert nog € 82.000 voor andere plannen. 
Uiteraard hebben de bewoners in dit horeca-concentratie-gebied 
volop wensen om de leefbaarheid te verbeteren.
Bijvoorbeeld:
• Geen nieuwe nachtclub in de Halvemaanssteeg.

• Behoud van het gebouw Amstel 50.

• Beperking overlast deelscooters.

• Voldoende toezicht tijdens de uitgaans-spitsuren.

Maar ja. Daar is het buurtbudget niet voor bedoeld.

https://n8w8buurt.nl

Voor de Rembrandtbuurt is  t/m december 2022 een bedrag van €100.000 beschikbaar voor buurtinitiatieven.

Monument De Gevallen Hoornblazer
Het monument ‘De Gevallen Hoornblazer’ in het Eerste 
Weteringplantsoen staat op de plek waar de fusillade van 
30 mannen op 12 maart 1945 heeft plaatsgevonden.   

De monumenten ‘De Gevallen Hoornblazer’ en het 
‘Van Randwijk’ zijn door de geschiedenis van het verzet 
in WOII met elkaar verbonden. Jacoba van Tongeren 
leidde de verzetsgroep 2000 en Henk van Randwijk was 
verzetsleider en oprichter van Vrij Nederland. 

De gebeurtenis van 10 maart 1945 leidde tot discussie tussen 
Van Tongeren en Van Randwijk over het leiden van een 
verzetsgroep. Van Tongeren hield stand. 

In het boek van Paul van Tongeren over zijn tante Jacoba 
van Tongeren staat deze situatie dan ook beschreven: 
Jacoba van Tongeren – DE BONNENKONINGIN. 
De twee monumenten zijn een mooi eerbetoon aan deze 
heldhaftige mensen.

Op 12 maart 2022 zullen we als 4&5 mei comité 
Amstelveld- en Weteringbuurt stilstaan bij deze gebeurtenis. 
Als u op 12 maart 1945 of kent u mensen die moesten 
toekijken, neemt u dan contact met ons op.

De 4 mei herdenking gaat door, zoals we nu verwachten. 
De herdenking zal in het teken staan van de 30 gefusilleerde 
mannen. We hebben hen een gezicht gegeven. 
Op onze website www.degevallenhoornblazer.nl zullen we 
u verder informeren over de herdenking.   

4 & 5 comité 
Amstelveld/Weteringbuurt 
van het monument 
‘De Gevallen Hoornblazer’

Loes Mulders
Ton Schimmelpennink

Adrie van der Streek
Fenna Visser

Buurtbudget.amsterdam.nl/rembrandtbuurt

Ruimte voor 3 nieuwe woningen
in de Amstelstraat

Ook Schiphol, brandweer en 
ambulances overstemmen soms

het evenemententerrein

Niet enkel uitgelaten feestvierders
en dreunende discotheken

laten van zich horen.
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Café
Waterlooplein ‘77
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WIE WEET HEBBEN WE MAZZEL
Als jong gezin zijn wij op zoek naar een fijne woning in Amsterdam. We huren sinds 2014 in de 
Amstelveldbuurt en willen al langere tijd een woning kopen. Maar dat is geen makkie. 

Via deze weg hopen we een huis te vinden, waar we onze kinderen kunnen laten opgroeien. 
Het allerliefst in de Amstelveldbuurt, Den Texbuurt, Noorderbuurt, Weesperbuurt en Plantage, 
Nieuwmarkt en Lastage, Kadijken of Pijp.

Bent u voornemens om (een deel van) uw woning te verkopen, binnenkort of over een tijdje? 
Of kent u iemand die het aan ons zou willen verkopen? 
Laat het ons dan s.v.p. weten via vanhoofbuitenhuis@gmail.com of via 06-53694282. 

We zijn flexibel, kunnen de huur gemakkelijk opzeggen, hebben beiden een vaste baan in een 
zekere sector en zijn goede/rustige buren (referenties huidige buren beschikbaar).

We staan ervoor open om af te spreken dat u na eventuele verkoop komt kijken of wij 
daadwerkelijk wel zelf in het pand zijn gaan wonen (i.v.m. oplichting door investeerders) 

Met vriendelijke groet,
Yannick, Sterre, Louis (2) en baby (onderweg)



55+ Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Exposities
Cursussen 
Discussies
Maaltijden
Borreluren
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
020-625 98 79

tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag 

van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 

van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag

van 10.00 tot 13.00 uur

WEEKPROGRAMMA 
Bij de entree vindt een coronacheck plaats

MAANDAG 
Fitgym 
Van 10.00 tot 10.45 uur of van 11.150 tot 12.00 uur
Onder leiding van Lia Corvers leren 55-plussers spieren en 
gewrichten soepel te maken en te houden 
(georganiseerd door Stichting Meer Bewegen voor Ouderen).
In de grote zaal. Er is een wachtlijst!
Kosten: € 5,50 per maand + € 1,50 per keer 
inclusief thee en/of koffie.

Yoga Van 17.15 tot 18.15 uur
Onder leiding van Nell Berger. Een cursus van 10 weken.
In de grote zaal. Er is een wachtlijst!
Kosten: 10 lessen € 90,00.

DINSDAG 
Meer Bewegen voor Ouderen 
Van 10.30 tot 11.15 uur. Onder leiding van Carla Kreuk leert u 
zich meer en beter te bewegen (georganiseerd door Stichting Meer 
Bewegen voor Ouderen). 
Bij droog weer op het Amstelveld. Reserveren noodzakelijk.  
Kosten: € 5,50 per maand + € 1,50 per keer inclusief thee of koffie 

Bridgen Van 13.30 tot 17.00 uur
Georganiseerd door Bert van Houten. Zowel ervaren als 
onervaren bridgers zijn welkom! Iedereen kan -al dan niet met 
eigen partner- op eigen niveau spelen. 
Maximaal 4 tafels. Resrveren noodzakelijk.
Kosten: € 3,00 per keer inclusief thee en/of koffie.

WOENSDAG 

Film
14.30 uur (in de filmzaal) Tijdelijk iedere woensdag van de 
maand. Maximaal 9 personen. Reserveren noodzakelijk
Toegang: € 3,00 inclusief thee en/of koffie.

Lezingen tijdelijk afgelast i.v.m. de coronamaatregelen.

Franse conversatie (geen les!)
Van 20.00 tot 21.45 uur. 
Onder begeleiding van Roseline Piveteau.
Het niveau van de deelnemers kan variëren van licht tot verder 
gevorderd. Het doel is leren makkelijker met deze mooie taal om 
te gaan. Maximaal 9 personen. Reserveren wordt aangeraden!
Kosten: € 1,50 per keer inclusief thee en/of koffie.

DONDERDAG 

Eettafel (eerste en derde donderdag van de maand) 
Van 17.45 tot 19.30 uur
Een gezamenlijk maal voor buurtbewoners.
Vrijwilligers koken. Maximaal 20 personen. Er is een wachtlijst.
Kosten dankzij subsidie slechts € 4,50 per keer.

VRIJDAG 

Bridge-inloop Van 10.30 tot 12.00 uur
Spelletjes van dinsdag worden nagespeeld en toegelicht.
Maximaal 12 personen. Reserveren noodzakelijk!
Kosten: € 2,00 per keer inclusief thee en/of koffie.

Zie voor de overige activiteiten 
onze website www.tweedeuitleg.nl
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www.oosterkerk-amsterdam.nl
agenda

Jong Talent - Vrouwelijke componisten op 
Internationale Vrouwendag
dinsdag 8 maart 20:00 uur

Amsterdam Brass – Meij Amsterdam!
zaterdag 12 maart 15:00 uur

Zaterdagmiddagconcert – Maya Fridman & Carlos 
Marín Rayo

zaterdag 19 maart 15:00 uur

Orgelconcertreeks Kunst der Fuge – ‘Spiegeling’
woensdag 23 maart 20:00 uur

Zaterdagmiddagconcert – “Kris-kras door Europa”
zaterdag 26 maart 15:00 uur

Zaterdagmiddagconcert – De grenzeloze 
slagwerkwereld van Konstantyn Napolov

zaterdag 23 april 15:00 uur

Zaterdagmiddagconcert – Bosmans & Beyond 
ensemble

zaterdag 21 mei 15:00 uur

Festival 350 jaar Oosterkerk
woensdag 25 mei - 17:00 uur

www.voedselparkamsterdam.nl
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 Veda Austin deed unieke ontdekking over het bewustzijn en de communicatie van Water in de film 'Terrain 1 & 2' van Marcy Cravat met Andrew Kaufman
Tussen Koningsplein, Singel, 
Vijzelstraat, Weteringcircuit, 
Singelgracht en Leidsegracht

Leidse/Wetering Binnenk

Exposities in d’Oude Stadt   
Kerkstraat 123

Openingstijden ma t/m vr 13.30-17.00

Nog t/m 31 maart
Tekeningen van Amsterdam

Co van Melle
"Wenckebach Wenkt"
Originele blik op toen & nu

op één blad

Van 3 april t/m 3 juni
Corina Teunissen van Manen, 
met Ode aan de geliefde Aarde: 
'versieren is vieren hoe graag ik 
je zie'. De kunst van recycling 
met gemengde technieken

Aan de wand

Nog t/m 31 maart 
Het MINI-MUSEUM 
van Patu Tifinger
Doe mee met een eigen bijdrage
op de dinsdagmiddag 
van 2 tot 5 uur 

Van 3 april t/m 3 juni
'Samen vieren we de Natuur' 
Helge Lippe, van oorsprong uit de 
school van Pythagoras 
maar kreeg door vrijwilligers 
werk in de kasteeltuin van het 
Muiderslot steeds meer aandacht 
voor florale elementen 

Vaste lezers van de Binnenkrant hebben door de jaren 
heen kennis gemaakt met het Stadsdorp Weteringplus. 
Zij lazen over de diverse clubs, de buurtmaaltijden, 
de cursussen en de themamiddagen. En ja, ook het 
komende seizoen zullen wij, nu Corona afvlakt, weer 
diverse activiteiten ontwikkelen om elkaar beter te leren 
kennen. Wij houden u daarover op de hoogte in onze 
maandelijkse nieuwbrief. U kunt zich daarop abonneren 
via onze website. 

Eén van onze activiteiten willen wij in deze editie even 
uitlichten: de “APK-keuring” van uw huis. 
Op de website gaan wij daar uitgebreider op in, maar het 
gaat kortweg om het volgende: Veel buurtgenoten worden 
ouder in oudere huizen. Dat brengt ongemakken met zich 
mee, soms in het lijf, maar vaak ook in het huis. Smalle 
trappen, wrakke leuningen .. Maar verhuizen, veelal naar 
een buitenwijk, is niet aan de orde. Je bent gehecht aan je 
huis en je buurt. De vraag rijst dan: hoe leeftijdsbesteding is 
je huis? Hoe kun je  langer gezond thuis wonen?

Het Stadsdorp heeft afspraken kunnen maken met de 
Gemeente in het kader van dat “langer gezond thuiswonen”. 
Deelnemers van het Stadsdorp die daar behoefte aan hebben 
kunnen een huisbezoek krijgen van een ergotherapeut, 
eventueel aangevuld door een advies van een wooncomfort 
deskundige. 

Zij horen uw eventuele knelpunten aan en kijken welke 
praktisch aan te brengen verbeteringen kunnen worden 
aangebracht (handgrepen, aanpassingen aan rap of keuken 
etc.).

U krijgt - vrijblijvend- een advies met de aanbevelingen 
waarmee u zelf verder kunt, desgewenst in overleg met de 
wooncomfort deskundige. Advies van de ergotherapeut 
valt onder de ziektekostenverzekering. Aanpassingen zijn 
voor eigen rekening. Voor dit onderzoek en eventuele 
aanpassingen ontvangt u €50 subsidie. Zie voor meer 
informatie ook het filmpje op onze website, 

Tot zover één van onze activiteiten wat verder uitvergroot. 
Voor overige activiteiten: volg ons op de website, 
Op de welkomst pagina staat daarvoor een afbeelding 
“abonneer je hier”. Als u daarop klikt en het formulier 
invult wordt u automatisch deelnemer. Doen! 

www.stadsdorpweteringplus.nl

in deVitrines

Stadsdorp Weteringplus biedt aan: 
een APK keuring voor uw woning
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Max Euwe Centrum 35 jaar!
November 2021 bestond het Max Euwe Centrum 35 jaar, 
waarvan 30 jaar op het Max Euweplein. Helaas konden we dat 
niet groots vieren, maar gelukkig zijn we weer geopend. 

Onze conservator, Laura Egginton, heeft n.a.v. het 35-jarig 
jubileum een expositie over de geschiedenis van het MEC 
ingericht. De nadruk ligt op de afgelopen tien jaar, aangezien er in 
2011 al een expositie is geweest over de periode 1986-2011. 
De is de expositie te bezichtigen tijdens onze openingstijden.
Daarnaast hebben we onze honderdste nieuwsbrief uitgegeven. 
Als buurtbewoner bent u van harte welkom om ons vernieuwde 
museum en deze expositie te bezoeken. 

We zijn van dinsdag tot en met vrijdag, én de eerste zaterdag van 
de maand, van 12.00-16.00 uur geopend.

Max Euweplein 30a         www.maxeuwe.nl 
Schakers aan zet: behoud schaakbord Max Euweplein!
In 1996 werd het prijswinnend idee van de 9-jarige David van 
Zeggeren in het echt neergezet; ‘een buitenschaakbord in het 
groot, met stukken erbij’. Anno 2022 wordt het schaakspel 
bedreigd door de herinrichting van het plein.

De initiatiefnemers van een nieuwe petitie schrijven: ‘Wij schakers, 
pleinschakers, liefhebbers van het spel in Amsterdam, Nederland 
en ver daarbuiten, constateren dat de gemeente geen oog heeft voor 
het groter belang van dit schaakspel, maar enkel voor het belang 
van horeca en van enkele bewoners, maar niet voor de grote groep 
schakers en schaakliefhebbers.” En “Dat velen vaak naar het Max 
Euweplein komen om te schaken en voor de sociale contacten, wat 
zeker in deze tijd zeer belangrijk is. ”

Maar er kunnen nog vele handtekeningen bij, er zijn duizenden 
mensen die bij een schaakclub aangesloten zijn, naast vele fans van 
Max Euwe en het schaken; “De schakers zijn nu aan zet!”

Mee eens? Teken snel de petitie. De einddatum petite is al 9 maart

https://maxeuweplein.petities.nl
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Schaakbord moet blijven

Oproep:
Gezocht: Werkgroepleden.

Diverse wijken van Amsterdam 
organiseren jaarlijkse de Open-
Atelier Dag(en).
Maar nog niet in postcodegebied 
1017, terwijl daar toch zo vele 
kunstenaars wonen.

Daar willen we wat aan doen: 
voor de nieuw op te zetten 
“Open Atelier Route 1017”, 

zoeken wij enthousiastelingen, die deze 
laagdrempelige vorm om kunst bij de 
mensen te brengen helpen organiseren.

Als jij het leuk vindt om met ons dit van 
de grond af op te bouwen, laat het ons 
weten.

aanmelding en informatie:

Anita Mizrahi
+31 626952115

a.studio@online.nl“Open Atelier Route 1017”

Luchtspiegeling of toekomstbeeld?        Lekvrije stalen plantenbakken tonen sompig slik, moeras en wad,  zoals Amstelland ooit eens was (westzijde Spiegelgracht/Lijnbaansgracht)
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Niet het waarom
maar
het waarom niet
stuwde ons
zonder enige zin
de laatste kroeg uit
de eerste kroeg in

de verlegen portieken
zwegen.

( Herinnering )

Erica Lastdrager

 Wat van binnen is omringt ons.                             Rainer Maria Rilke 

De Kruidenpluktuin ontwaakt uit de winterslaap
Lente is de tijd om te zaaien. Veel kruiden zijn meerjarig en 
komen vanzelf weer op. Kom eens langs op vrijdagmiddag.
www.facebook.com/Wetering-Groen-480102352036351

Binnenk

www.amsterdam.nl/projecten/
bouw-verkeersprojecten-centrum/

www.amsterdam.nl/projecten/vijzelbuurt/
Het weghalen van parkeerplaatsen op straat in de Weteringbuurt en Noorderbuurt 
en het invullen van die vrijkomende ruimte gebeurt nadat de Vijzelgrachtgarage in 
de tweede helft van 2022 open gaat.Heeft u vragen over de parkeerluwe omgeving 
Vijzelgrachtgarage, neem dan contact op met Marije Mook, 
06 2262 6169 of vijzelbuurtparkeerluw@amsterdam.nl.
Voor vragen over de Vijzelgrachtgarage, neem contact op met Rogier Edens, 
06 2292 0631 of vijzelgrachtgarage@amsterdam.nl.  https://fietsersbond.amsterdam/

ant 97 Lente 2022

Houd de fietsbanden op spanning. Zo hou je energie 
over om al dansend de stoep te vegen.

De 2 landhoofden van de Wim Sonneveldbrug 
(brug 175 Marnixstraat/Leidsegracht) zijn versterkt. 

De houten fundering was aangetast 
en er zaten scheuren in het metselwerk.

De drie lifthuisjes voor de Vijzelgrachtgarage zijn (nu nog) 
heerlijk transparant. Testperiode tot? Opening? Feest?

Nu de werkzaamheden in de Vijzelgrachtgarage vorderen, 
neemt het parkeersysteem steeds meer plek in. Hierdoor 
is er nog weinig ruimte over voor de opslag van materiaal 
en materieel. Dit wordt momenteel zoveel mogelijk 
bovengronds, binnen de bouwhekken, geplaatst. Maar ook 
hier raakt het vol. Om de werkzaamheden niet te stagneren, 
wordt het opslagdepot dat t/m december 2021 op het 
plein stond, begin maart teruggeplaatst. Het depot blijft 
uiterlijk tot de oplevering van de Vijzelgrachtgarage staan 
(tweede helft 2022). Naast materiaal komen op het depot 
een schaftkeet en twee containers te staan. Het depot is in 
omvang gelijk aan het depot dat er eerder stond. 
De hekken van het worden bekleed met tulpendoeken. 
Uiteindelijk komen ook de bomen weer terug.

LOOK WHAT WE FOUND! 
Tekeningententoonstelling
11 (DIA)* kunstenaars
Nog t/m 5 maart
Het resultaat van intensieve samenwerking 
met Drawing Inventions Academy (DIA)*. 

Projectruimte BMB, Kerkstraat 129A
Open: do/vrij/zat 12.30 - 17.30 uur en op afspraak                    www.galeriebmb.nl

TIME, TOOLS AND PRACTICE 
Paul Ouwerkerk schilderijen
Vladimir Skoda sculpturen
2 april-1 mei
OPENING zaterdag 2 april 15.00 - 17.00 uur 
door Adriaan Geuze
Beide kunstenaars zijn aanwezig.

Dit is geen boekenplankje meer, maar een hele buurtbibliotheek.  Plus pal ernaast een pleintje om romantisch weg te dromen

Ook bij de Melkweg krijgen de kadewanden een 
grote beurt, voordat dit stukje Lijnbaansgracht 
overdekt wordt met een ruime fietsenstalling.

PS De afsluiting vandaag had een andere reden.

Na de zomer wordt de westzijde van de Leidsekade 
aangepakt. De zes woonboten zullen tijdelijk 

verhuizen naar de oostzijde en daarmee eventjes 
buurtgenoten worden i.p.v. Jordanezen.

Behalve overlast leveren al die openbare 
werkzaamheden bij mooi weer vaak spectaculaire 
plaatjes op. Dagelijks worden zware onderdelen 

de toekomstige parkeergarage ingetakeld. 

Wanneer wordt eindelijk eens het voetpad langs de 
Lijnbaansgracht bij de AFM openbaar?

Het is toch zo'n uniek en prachtig achterommetje

De schouwburg bij de Lijnbaansgracht. Later werd over deze gracht het Kleine-
Gartmanplantsoen aangelegd. Nu is de gracht verdrongen door een grote fietsenstalling 

en stroomt het water slechts door een smalle buis richting Leidsegracht.



                                        Zolang je leeft, kun je jezelf terugvorderen: herroep wat je hebt weggegeven.              Galactic historian  Andrew Bartzis.com
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Tentoonstellingen in het Joods Museum
Sigalit Landau – Between Worlds

nog tot 27 maart

Een gewone schoen, een bos prikkeldraad, een visnet of een jurk 
worden in een nieuwe gedaante uit het meer opgevist door de 
bekende Israëlische kunstenaar Sigalit Landau. 
Door alledaagse voorwerpen onder te dompelen in het 
extreem zoute water van de Dode Zee creëert zij spectaculaire 
zoutsculpturen. 

Rammelaars!, Rammelaars!, Rammelaars!  
De curieuze collectie van Heinz Keijser

nog tot 6 juni
Duik in de curieuze collectie van Heinz Keijser die zijn leven lang 
honderden rammelaars heeft verzameld, uiteenlopend van kostbare 
exemplaren van goud en zilver tot rammelaars van been, hout en 
plastic.

www.jck.nl
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Fré Cohen 
In het Schip

Tot 4 september

Grafica Fré Cohen (1903-1943) is van groot belang geweest voor 
de Amsterdamse School. In de mannenwereld van het grafisch 
ontwerp was ze beeldbepalend en succesvol. Daarmee is ze van 
groot belang geweest voor de Amsterdamse School en haar werk 
verwoordt zowel de vormtaal als de idealen ervan.

Zij ontwierp grafisch drukwerk voor de gemeente Amsterdam, 
voor de socialistische beweging, zoals de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (SDAP), de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), 
vakbonden en coöperaties.

Haar joodse afkomst sluit aan bij het verhaal van de Amsterdamse 
School, die een belangrijke basis had in het joodse proletariaat, 
waaronder de diamantbewerkersbeweging. Het tragische verhaal 
met haar dood in de Tweede Wereldoorlog is voor een belangrijk 
deel het verhaal van Amsterdam en de Amsterdamse School. 

In de expositie is aandacht voor haar sociale idealen, haar 
feministische opvattingen en joodse inspiratie. Het werk van Fré 
Cohen is zeer gevarieerd. Zij maakte linosneden, tekeningen, 
aquarellen, affiches, penningen en zelfs vlaggen.

www.hetschip.nl/

Alle in Nederland woonachtige beeldend kunstenaars 
onder de 35 jaar worden uitgenodigd om werk in te 
zenden voor de 151ste editie van de Koninklijke Prijs 
voor Vrije Schilderkunst. 

Deze prijs is in het leven geroepen om jonge kunstenaars 
te stimuleren en wordt op 7 oktober uitgereikt door Zijne 
Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis Amsterdam. 
Tevens opent daar dan ook de tentoonstelling met werken 
van de winnaars en van de overige genomineerden.
Inzenden kan t/m 31 maart 2022.

Informatie over o.a. deelname staat op     www.koninklijkeprijs.nl

Kiezen

Kiezen, we doen niets anders. 
Elke dag, elke minuut, elke seconde. Kiezen in 
kleine en grote zaken. Onbewust of bewust. 
Op 14, 15 en 16 maart kun je weer kiezen voor je 
eigen favoriete gemeentelijke politica/us. 
Vraag je af voor welke van je idealen je kiest.

Niet dat die ideeën ooit gerealiseerd worden. 
Je favoriete politica/us zal ook altijd falen, ook al doet 
die nog zo haar/zijn stinkende best. 
Al heeft je gekozen politieke partij nog zoveel macht, 
falen hoort bij de politiek. Dat heeft vele redenen. 
Elke politica moet samenwerken met mensen met 
andere plannen. Tegenvallers en beperkte praktische 
mogelijkheden doemen op: financiën, wetten, een 
onverwachte epidemie, de medewerking van het 
ambtelijk apparaat of instortende kademuren.
Daarom voel je je altijd teleurgesteld na je hoge 
verwachtingen van je keuze.

Je kunt natuurlijk kiezen voor een zogenaamde 
proteststem. Uit frustratie voor alle gebroken beloften 
kies je dan voor een protestpartij, een protestpoliticus. 
Maar hoe denk je dat die met jouw wensen en idealen 
omgaan? Bovendien zijn ook zij gebonden aan 
dezelfde wetten en praktische bezwaren. 
Jammer, als je keuze eigenlijk niet ècht je keuze is.

Idealen

Juist gemeentelijke politici stellen zich kandidaat 
vanuit hun idealen, het streven vanuit hun visie 
naar een betere stad. Voor de één betekent dit 
ongelimiteerd feesten, voor een ander zoveel mogelijk 

groen terwijl weer een ander het grote bedrijfsleven 
voor alles stelt. 
Over sommige thema’s lijken ze het eens. 
Maar waar de één bij woningbouw denkt aan het 
opkrikken van het aantal woningen voor burgers 
met een lager budget, ziet de ander het liefst nieuwe 
miljonairs onze stad bewonen. 

Duurzaamheid is ook zo’n thema waar de meeste 
politici het globaal eensgezind lijken. Maar hoe we dat 
gaan aanpakken en in hoeverre de offers gelijk verdeeld 
worden, dat dan weer niet. Als je nagaat dat momenteel 
al na zo’n 50 jaar al niet meer precies bekend is waar 
in de openbare ruimte de leidingen liggen, hoe denk je 
dan dat mensen over honderden jaren nog weten waar 
het kernafval ligt.

Bewust 

Dus let niet alléén op de resultaten van je favoriete 
politici. Kijk ook naar hun inzet, de moeite die ze 
gedaan hebben. Hielpen de omstandigheden of zaten ze 
juist heel erg tegen. Kreeg je politica/us veel tegenwind 
of zat het tij juist mee. 
Wat zijn jóuw idealen. Hoe zie jij de toekomst voor 
Amsterdam, onze stad. Wat zijn jouw belangrijkste 
thema’s, wat vind jij cruciaal voor een gezonde, 
tolerante, veilige, levende, circulaire, inclusieve 
samenleving voor sjiek en sjofel? 
Stemmen is geen onbewuste keuze, niet zoals bij het 
lopen je ene been voor je andere been zetten. 
Kies bewust!

Amsterdammeren

Wereldberoemd
Ooit kocht ik een rol behang, vreselijk duur 
want handgemaakt, moest er een maand op 
wachten voor het geleverd kon worden. Tegen 
die tijd was de kamer waar het voor bedoeld 
was klaar en kwam ik tot de conclusie dat 
het behang eerder afbreuk dan een aanwinst 
zou zijn. Sinds die tijd hebben behang en ik 
een moeizame relatie met elkaar. En toch of 
misschien wel juist daardoor fascineert het me. 
Hoewel ik met schoenen wel vaker een dure 
miskoop doe (welke vrouw niet?) is het met 
behang bij die ene keer gebleven. 

Wat wil het toeval sinds september 2019 woont 
er een behangontwerpster bij mij om de hoek in 
buurt 6. Astrid Nieuwenburg en haar compagnon 
Claudia Drübe leerden elkaar in 1994 kennen 
bij Eijffinger te Zoetermeer. Astrid ging eerst als 
freelancer aan de slag maar de samenwerking 
beviel zo goed dat al snel in dienst kwam. 
In 2003 begonnen resulteerde dit in hun eigen 
behangontwerp Studio Onszelf. Zij richten zich 
hiermee vooral op het midden en hoge segment 
van de markt. In 2018 volgde Claas waarmee ze 
zich vooral op de grootschalige bouwmarkten 
richten. 
Ze ontwerpen allebei zelfstandig het behang maar 
het kan wel gebeuren dat de een een ontwerp 
van de ander op een andere manier in het behang 
verwerkt. Verder is Astrid meer van de styling bij 
een fotoshoot en heeft Claudia een beter technisch 
inzicht. 
Hun behang wordt wereldwijd in 92 landen 
verkocht waarmee we weer een wereldberoemde 
onbekende nederlander in onze wijk hebben 
wonen. 

In mijn gesprek met Astrid heb ik mijn hart op 
kunnen halen aan behang weetjes. Zoals dat er 2 
a 3 collecties per jaar gemaakt worden. Dat deze 
collecties ca 3 jaar meegaan. Dat alle ontwerpen 
in de computer gemaakt worden met als gevolg 
dat als er in Duitsland waar het behang en de 
boeken gemaakt worden gezegd wordt dat een 
bepaalde kleur niet zal werken op een bepaalde 
afzetmarkt (Onszelf is erg groot in Rusland) dit 
gewoon veranderd wordt. 

Het behang zelf daarentegen wordt met walsen 
gemaakt en iedere wals is een kleurgang dus als 
er 7 kleuren in een behang zitten hebben die allen 
hun eigen wals. Een collectie wordt opgebouwd 
uit extravagante dessins, gematigde dessins en 
unikleuren. En hoewel de uni’s vaak de bestsellers 
zijn zijn ze allemaal nodig om een collectie tot 
een succes te maken. 

Mijn veronderstelling dat in het centrum 
van Amsterdam wonen vast een heel andere 
inspiratiebron voor het behang op zou leveren 
bleek niet waar “inspiratie komt overal vandaan 
en trends zijn iets ongrijpbaars dat in de lucht 
hangt”. De ontwerpen van Onszelf worden ook 
gebruikt voor kadopapier, tasjes, agenda’s en zelfs 
mokken. 

Rest mij de vraag ga ik me nog een keer aan 
behang wagen?  Mocht u het behang van onszelf 
fysiek willen zien dan kunt u dat bij de Ru aan de 
Van Woustraat doen.  
En anders is er altijd nog hun : 

Insta: studio_onszelf
www.onszelf.com

EH
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 16) 
Prinsengracht 855-899
Regentenkamer van het Deutzenhofje, anno 1695

De meeste hofjes in Amsterdam zijn te vinden in gebieden 
met een lage grondprijs, zoals de Jordaan of ten oosten 
van de Amstel. Maar er zijn ook hofjes gebouwd langs de 
grachten. Aan de chique Keizersgracht werd in de eerste 
helft van de 17e eeuw het hofje Liefde is het Fondament 
gesticht en aan de minder chique maar nog altijd dure 
grond langs de Prinsengracht verschenen zelfs vier hofjes, 
waarvan het Deutzenhofje het grootste en mooiste is.

Het hofje uit 1695, gelegen aan wat toen de Nieuwe 
Turfmarkt werd genoemd, werd gesticht op basis van het 
testament van Agneta Deutz (1633-1692). Zij deed dit niet 
alleen uit liefdadige overwegingen, maar ook uit wrok 
jegens haar enige overlevende kind, een zoon die ook 
nog eens met een voor Agneta onuitstaanbare vrouw was 
getrouwd.
Haar vader was een al rijke koopman uit Duitsland - 
vandaar de naam - die met een dochter uit de voorname 
rijke familie Coymans getrouwd was. Agneta overleed als 
laatste van de 14 kinderen van dit echtpaar.
In 1651 trouwde zij met de Delftse burgemeesterszoon 
Gerard Meerman (1627-1668), waarmee ze vier kinderen 
kreeg. Alleen haar zoon Jan (1652-1702) bereikte de 
volwassen leeftijd. Zes jaar na het overlijden van haar 
man hertrouwde Agneta Deutz met de tien jaar oudere 
Zacharias van Beresteyn (1623-1679), toen burgemeester 
van Delft, die vijf jaar later alweer overleed en met wie ze 
ook weer een vroeg gestorven kind kreeg.

Agneta besteedde een groot deel van haar tijd als weduwe 
aan het voeren van processen - tot aan de Hoge Raad 
aan toe - tegen diverse erfgenamen van haar ouders en 
echtgenoten en aan het maken en wijzigen van haar 
testament. Het lukte haar niet haar enige levende zoon te 
onterven zodat hij na haar dood zijn wettelijk deel, een 
derde van 340.000 gulden in de schoot geworpen kreeg. 

Voor de neven en nichten uit de Deutz familie werd het 
ouderlijk huis, Keizersgracht 121 nagelaten en de rest 
moest gebruikt worden voor het stichten van het hofje dat 
haar naam zou dragen.

Agneta had bepaald dat het hofje bewoond mocht worden 
door dames ouder dan 50 jaar die de gereformeerde kerk 
bezochten. Familieleden en oud-personeel  kregen de 
voorkeur. Zij hoefden geen huur te betalen, integendeel: 
zij ontvingen jaarlijks een bedrag voor hun onderhoud. 
Door de regenten was in de Beemster land met een 
boerderij aangeschaft die jaarlijks opbrengst zou genereren. 
Via de boerderij ontvingen de bewoners ook kazen en 
andere levensmiddelen in natura plus turf en kaarsen. 
Pas in de 20ste eeuw werd aan de 20 bewoonsters ook 
een bijdrage gevraagd, die aan het eind van die eeuw 
maandelijks zo’n 250 gulden bedroeg. Voor een hofje 
waren de huisjes niet klein: een souterrain onder ieder 
huisje met daarboven een kamer, op de verdieping nog een 
kamer en daarboven een vliering om de turf op te slaan.

Tot in het kleinste detail had Agneta in haar 
wilsbeschikkingen vastgelegd aan welke regels de 
bewoners zich moesten houden, hoe het hofje eruit moest 
zien en met welke van haar persoonlijke bezittingen de 

regentenkamer moest worden aangekleed. Op sommige 
objecten had ze op de achterkant de bestemming 
geschreven zoals blijkt uit haar documenten: “ … en zullen 
op de gemelte kamer werden geplaatst alle de tapijten, 
stoelen, de duytsche bijbel, een spiegel met vergulde lijst, 
daar mijn cijfer op staat, en dan nog het koninghhouten 
cabinet met laden, nu op mijn slaapkamer staande”. 
Naast specifiek aangegeven zilverwerk mochten de 
regenten nog alles uit haar huis nemen, wat zij nodig 
achtten om de regentenkamer in te richten en geschikt te 
maken voor het jaarlijkse diner. Dat was de enige beloning 
die de regenten zouden genieten.
Er zijn verschillende inventarislijsten van de 
regentenkamer bewaard gebleven waaruit blijkt dat er maar 
heel weinig is verdwenen, en er eigenlijk alleen maar meer 
kunstvoorwerpen zijn bijgekomen.
Het zilver is nu in het Rijksmuseum te bewonderen maar 
verder geeft de regentenkamer ons een goed beeld van 
een laat-zeventiende-eeuwse pronkkamer. Het meest 
bijzondere onderdeel van het interieur is het gebloemde 
tafelkleed in een tapisserieachtige stof, waarmee ook de 12 
stoelzittingen zijn overtrokken. Dit is het enige ensemble 
uit de zeventiende eeuw met deze stof die ons nog resteert.

Helaas is het Deutzenhofje één van de meest gesloten 
hofjes. Er zijn maar weinig mensen die ooit de 
regentenkamer hebben bezocht. En ook het hofje zelf 
zit achter slot en grendel. Alleen de toegangsdeur tot het 
portiek onder de regentenkamer is open, zodat de postbode 
naar binnen kan. Wie brutaal is kan via die route ook nog 
door het raam in de volgende deur de tuin in kijken. 
Als je dan het hofje weer verlaat en buiten tegen de gevel 
opkijkt, zie je in de versiering van het portaal de wapens 
van haar beide echtgenoten en van Agneta Deutz zelf, 
en het opschrift: 

Agneta Deutz laat hier haar Liefde en Godsdienst blyken. 
Den Armen tot een troost, tot voorbeeld van den Ryken

© Hans Tulleners
Schrijver, journalist, binnenstadsbewaker

Binnenk

De gemeente Amsterdam heeft nieuwe beleidsregels 
vastgesteld voor het onderzoek naar funderingen van 
bestaande panden in Amsterdam. Daarin zijn objectieve 
criteria vastgelegd voor het op last van de gemeente 
instellen van zogenaamde casco-funderingsonderzoeken. 
Dit is voor monumenteneigenaren belangrijk om te 
weten.

In het verleden werden eigenaren aangeschreven wanneer er 
een kademuurvernieuwing op stapel stond, ook als er in hun 
mening weinig aan de hand was met hun panden. 
Men werd dus onnodig op hoge kosten gejaagd. 
Er zijn schrijnende gevallen bekend van eigenaren die hun 
pand moesten verkopen omdat ze er geen geld voor hadden. 
Het gaat steeds om monumenten die doorgaans niet voldoen 
aan hedendaagse nieuwbouweisen, maar wel een gebleken 
geschiktheid hebben: ze staan immers al eeuwenlang 
overeind, zelfs wanneer er sprake is van scheuren, zettingen 
of verzakkingen. 

Bestaande bouwwerken hoeven niet aan nieuwbouweisen 
te voldoen. Het Bouwbesluit vereist dat helemaal niet. 
De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad 
(VVAB) stelde dat aan de kaak, vooral de schijnbare 
willekeur vanwege gebrek aan objectieve criteria. 
De VVAB heeft erop aangedrongen duidelijke criteria te 
hanteren bij het afkeuren van funderingen. Hierbij heeft de 
vereniging onlangs kunnen bereiken dat de gemeente niet 
langer ongemotiveerd een casco-funderingsonderzoek kan 
instellen, maar pas wanneer er op basis van bepaalde criteria 
redelijke verdenking bestaat dat dit echt nodig is.

De nieuwe beleidsregels hebben betrekking op de 
handhavende taak van de gemeente ten aanzien van 
bestaande bouwconstructies. Iedere keer wanneer de 
gemeente van plan is een brug of kademuur te vervangen, 
wordt gekeken of (monumenten)eigenaren aangeschreven 
moeten worden om hun fundering te vernieuwen. 
Als de gemeente dan besluit onderzoek te doen, gebruikt zij 
de regels van het Bouwbesluit voor de toetsing. 
Met de nieuwe regels zijn er nu objectieve criteria 
vastgelegd voor het op last van de gemeente instellen van 
casco-funderingsonderzoeken, dus vóórdat met toetst aan de 
regels.

 Als het pand bijvoorbeeld helemaal niet is verzakt en er 
geen scheuren zijn, kunnen ze bij een aanschrijving de 
noodzaak van een kostbaar funderingsonderzoek betwisten. 
Hopelijk is dat niet meer aan de orde, als de nieuwe regels 
ertoe leiden dat de aanschrijving achterwege blijft, omdat 
niet is voldaan aan de objectieve criteria.

Criteria

De vastgestelde criteria luiden als volgt. 
Een casco-funderingsonderzoek kan worden uitgevoerd als 
het vermoeden bestaat dat de fundering van een pand niet 
voldoet aan de voorschriften, namelijk wanneer er sprake is 
van constructieve schade (scheurvorming) en wanneer aan 
minstens één van de onderstaande vier criteria is voldaan:

a. Het pand heeft een scheefstand van meer dan 1:75 
    (1,33 cm per meter) of het pand helt achterover 
    zonder duidelijke oorzaak;
b. Het pand zakt meer dan 2 mm per jaar, waarbij de 
    zakkingsnelheid 1,5 mm per jaar groter is dan bij 
    vergelijkbare panden in de directe omgeving;
c. Het pand zakt meer dan 3 mm per jaar; of
d. De verschilzakkingsnelheid tussen de linker en rechter
    bouwmuur of de voor- en achterzijde is groter dan 
    1,5 mm per jaar.

De nieuwe beleidslijnen betekenen een verbetering ten 
opzichte van de praktijk van het verleden. Hoewel de 
VVAB niet volledig haar zin heeft gekregen, is hiermee toch 
een forse en lang gewenste wijziging in het gemeentelijk 
beleid doorgevoerd. Hopelijk zullen er nu minder eigenaren 
worden aangeschreven. 
Dit neemt niet het bezwaar weg dat te strenge eisen worden 
gesteld aan funderingen van bestaande gebouwen, wel dat 
niet zomaar iedereen kan worden aangeschreven.

Kademuren 
Er is overigens eveneens een gesprek gaande over de 
gehanteerde normen ten aanzien van het afkeuren van 
kademuren. In het geval die worden afgekeurd, kan er een 
behoud/herstel-benadering worden gekozen, vergelijkbaar 
met het funderingsherstel bij woonhuizen. In de in opdracht 
van de VVAB ontwikkelde Methode De Beaufort wordt 
de fundering van een kademuur verstevigd zonder deze te 
slopen. Daarover is de discussie met de gemeente volop 
gaande.

Walther Schoonenberg
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Meer lezen over de nieuwe beleidsregels en over de 
Methode De Beaufort op de website van de VVAB: 

www.amsterdamsebinnenstad.nl 
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l'encadreur

Objectieve criteria voor casco-funderingsonderzoek

Eduard van Hulsen & Danielle Vidal
Sinds 1990 specialisten in lijsten, profiel, 

houtsnij, krijt, verguldsel en patina.

Di/Vrij 10:00-18:00, Zat 10:00-17:00
Kerkstraat 88-H

www.encadreur.nl
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Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht Stadsdorp, iets voor jou?

Lid worden van een Stadsdorp in Amsterdam - er zijn 
er meer dan 20, verdeeld over de stad - maakt dat je 
buurtgenoten leert kennen en je je niet meer anoniem 
voelt in je omgeving. 

Bij Stadsdorp Gracht en Straatjes, globaal, tussen Singel 
en Zuid Jordaan en Raadhuisstraat en Vijzelstraat, zijn het 
de leden die de meeste activiteiten gestart zijn en gaande 
houden. Via de website en de maandelijkse nieuwsbrief 
houden zij elkaar op de hoogte en sturen foto’s in waar 
het plezier vanaf te zien is. De meer dan 15 verschillende 
activiteiten bieden eigenlijk iedereen wel de kans om op 
een prettige manier met andere stadsdorpers in contact te 
komen. Samen iets doen is vaak een goeie manier om met 
elkaar kennis te maken. 

We zijn na de stille maanden vol enthousiasme weer 
van start gegaan en organiseren o.a. wandelingen, uitjes, 
bezoeken musea, theater en film of eten samen 2 x per 
maand in de Doffer. Op de maandelijkse buurtborrel kun 
je een kijkje komen nemen en uitvinden of Stadsdorp iets 
voor jou is. Op onze levendige website lees je verslagjes van 
eerdere evenementen en kun je in de agenda zien wat er zoal 
staat te gebeuren. www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 

Woon je in postcodegebied 1016 of 1017 en wil je eens 
kennis maken? Mail naar stadsdorpgrenst@gmail.com 

en word lid voor € 25,- per jaar. 
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STILLE OMGANG 19 MAART 2022 
De route van de Stille Omgang komt voort uit de route 
die de pastoor liep met de hostie naar de Oude Kerk en 
waaruit het Mirakel is ontstaan. Centraal is de plek in de 
Kalverstraat waar het Mirakel heeft plaatsgevonden. 
De nummers op de route 1 t/m 5 zijn plaatsen waarop de 
lopers een nieuwe gebedsintentie kunnen starten. 

Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag 
na 12 maart (tenzij Pasen vroeg in het jaar valt). Tijdens de 
Mirakelweek (van woensdag tot en met zaterdag) worden 
er dagelijks devotiemissen in de kapel op het Begijnhof 
opgedragen. De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht 
van zaterdag op zondag.

Na in één van de Amsterdamse parochiekerken een mis te 
hebben bijgewoond, nemen de bedevaartgangers vervolgens 
verspreid over de nacht deel aan de omgang en lopen de 
omgangsroute. Kenmerkend voor de omgang of ‘processie’ 
is dat deze stilzwijgend wordt volbracht: zonder luid gebed 
of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze 
attributen. De omgang duurt ongeveer een uur en vindt 
ergens tussen middernacht en vier uur in de zondagochtend 
plaats. www.stille-omgang.nl

Comité Westelijke grachtengordel e.o.
Werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen (BBB)
Info@westelijkegrachtengordel.nl

Amsterdam, 8 januari 2022Betreft: Raadsadres 
"Opname ecologische waarde bomen in herinrichtingsplannen"
Geachte Raadsleden,

De werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen van het Comité 
Westelijke Grachtengordel e.o. heeft op diverse momenten haar 
visie op de verschillende plannen gegeven. Bij het kennis nemen 
van plannen missen we consistente informatie die duidelijk inzicht 
geeft in de wijziging van bestaande naar nieuwe situatie.
U tekende het klimaatadaptatie akkoord. Door wel bomen te 
kappen maar niet aansluitend nieuwe bomen aan te planten 
ontstaat achterstand in de doelstelling tot milieuverbetering, zoals 
verkoeling, luchtfiltering, biodiversiteit, wateropname, vertraging 
regenval, effect op leefklimaat, CO2 opslag in hout. Dit baart ons 
zorgen.

Wij pleiten voor een meer transparante presentatie van plannen 
en het opnemen van een waardering voor de bomen. Hiermee 
worden plannen voor belanghebbenden beter inzichtelijk én wordt 
de ecologische impact van het kappen en het opnieuw aanplanten 
van bomen duidelijk. Bij de presentatie van plannen wordt door 
de gemeente gebruik gemaakt van beelden van een toekomstige 
situatie. In die presentatie worden grote bomen afgebeeld, die niet 
op die grootte worden geplant. Voor een duidelijk inzicht in de 
plannen vragen wij u het volgende:

1. Presentatie van de bestaande situatie naast de nieuwe 
situatie op dezelfde wijze. Dat betekent dat plattegrond en 
profieldoorsnedes van huidige en nieuwe situatie, op eenzelfde 
schaal en detailniveau, naast elkaar bekeken kunnen worden. 
Met de presentatie van de huidige en nieuwe situatie worden de 
veranderingen duidelijk zichtbaar, zoals de laad- en losplaatsen, 
breedte van rijstroken, bomen, die gekapt worden of geplant 
worden, etc. Deze eis is vanzelfsprekend bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning: de bestaande naast de nieuwe situatie dient 
aangeleverd te worden.

2. Presentatie van de nieuwe situatie op het moment dat deze 
opgeleverd wordt, dus op het moment dat de bomen net geplant, 
en dus nog klein, zijn. Dan wordt werkelijk duidelijk hoeveel 
groen er verdwijnt en wat er terug komt. De beelden met veel 
grotere bomen kunnen een goede aanvulling zijn als beeld in de 
verre toekomst, maar zijn misleidend als niet aangegeven wordt na 
hoeveel jaar deze situatie bereikt wordt.

3. Berekening van de waarde van de bomen die gekapt worden 
en de waarde van de bomen die geplant worden. Publicatie van 
deze waarden bij de plannen en het verschil in waarde is. Daarbij 
dient ook meegenomen te worden hoeveel tijd er tussen kap en 

aanplant zit. Bij een verlies aan waarde door het kappen van 
bomen, dient aangegeven te worden hoe dit verlies gecompenseerd 
wordt. Voor de waardebepaling van bomen bestaan methodes 
zoals I-Tree, ongetwijfeld bekend bij de Gemeente. De waarde 
van de bomen wordt bepaald op basis van boomsoort, stam- en 
kroondiameter en boomhoogte. Deze wordt gekoppeld aan onder 
meer de luchtzuiverende werking, wateropvang en CO2 opslag, 
weergegeven in euro’s.

4. Koppeling van de toekomstige boom, die nu groeit bij de 
kweker, aan de planlocatie. Wij nemen aan dat de gemeente op 
dit moment werkt met een lijst van het bestand van bomen, die 
de komende 10 jaar geplant zullen gaan worden. Bij het maken 
van herinrichtingsplannen moet duidelijk zijn, welke boom 
geplant wordt, de soort, ouderdom, etc. Op deze wijze wordt 
beschikbaarheid en de waarde van de bomen inzichtelijk. Dit is 
belangrijk voor het maken van de berekeningen genoemd onder 
punt 3.

Door het hanteren van de door ons omschreven werkwijze wordt 
zowel voor de ontwerpers van de gemeente als voor bewoners 
inzichtelijk, wat de impact is van kappen en het moment waarop 
dat gebeurt versus het planten van jonge bomen en de planning 
daarvan. Tevens wordt voor bewoners en andere belanghebbenden 
duidelijk of er wel voldoende nieuwe bomen beschikbaar zijn.
tekeningen van bestaande en nieuwe situatie beschikbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,

H.E. van Nierop, voorzitter          W. Willemse, lid

Concrete waarde i-Tree is een in de VS ontwikkeld model, dat laat zien 
wat bomen nu écht bijdragen aan groene diensten, en wat dat concreet 
waard is in euro’s. Met i-Tree kunnen de volgende specifieke baten al 
gekwantificeerd worden: 

• Luchtzuiverende werking i-Tree Eco berekent hoeveel 
luchtverontreinigende stoffen een boom jaarlijks afvangt, zoals fijnstof 
en stikstofoxide. Op basis daarvan is concreet aan te tonen welke 
bijdrage bomen in een bepaald gebied leveren aan het verbeteren van 
de luchtkwaliteit. De baten hiervan in euro’s worden op basis van het 
Handboek Milieuprijzen. 

• Waterafvang i-Tree Eco berekent de hoeveelheid regenwater die dankzij 
bomen wordt onderschept en met een vertraagde snelheid op de grond 
terecht komt. Daarmee dragen bomen bij aan het verminderen van de 
hoeveelheid afstromend water via verharde oppervlakken en riolen tijdens 
piekbuien. De concrete baten worden berekent op basis van de rioolheffing 
van de gemeente. 

• CO2-opslag Een belangrijke doelstelling van het nationale klimaatbeleid 
is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, waar CO2 een 
groot aandeel in heeft. Bomen leggen CO2 vast in hun hout en deze 
opslagcapaciteit neemt door de groei van de bomen elk jaar toe. i-Tree Eco 
berekent de hoeveelheid CO2 die door de bomen wordt opgeslagen. Dat 
maakt het mogelijk om een concrete waarde te koppelen aan de bijdrage 
die bomen leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot, en daarmee 
aan het behalen van de doelen binnen het klimaatbeleid van een gemeente.
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De Werkgroep Buitenreclame is actief geweest. 
Wethouder en raadsleden zijn gewezen op de 
schrikbarende ontwikkelingen in de reclame op straat. 
Steeds meer led-schermen met bewegende of wisselende 
beelden. Niet alleen op straat, maar ook achter 
winkelramen en dergelijke duiken ze steeds meer op. 

Voor Muntplein 4 is een succesje behaald. Na een 
gemotiveerde melding van een bewoner, begin juli, heeft de 
gemeente advies gevraagd aan de welstandscommissie, en 
daarna werd het stil. 
Het handhavingsverzoek van de Werkgroep Buitenreclame 
op 8 oktober is gehonoreerd. Op 31 januari (net binnen 
de gestelde termijnen en kort nadat ook de VVAB een 
handhavingsverzoek had ingediend) heeft de gemeente 
BlowUP en de eigenaar van het pand met een last onder 
dwangsom te verstaan gegeven dat de schermen (en meer) 
binnen 6 weken verwijderd dienen te worden. 
Alle tegenwerpingen van hun kant zijn van tafel geveegd.

Hoewel er veel raakvlakken zijn met de reclame op Dam 3 zullen 
we het oordeel van de rechtbank daarover moeten afwachten. 
Ruim een half jaar na het instellen van het beroep door zowel 
Wijkcentrum d’Oude Stadt als de VVAB hebben wij nog geen 
bericht over de zittingsdatum.

Digitale buitenreclame



Een enkel boomblad is als een wereld met miljarden soorten micro-organismen.          Enzymen transformeren het weer tot rijke en heilzame grond.
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Onlangs kreeg ik een brief van de gemeente in de bus 
met de aankondiging dat in de week van 14 februari 
2022 de gemeente een onderzoek instelt naar de 
stabiliteit van de kademuren in mijn buurt aan de 
Keizersgracht. Nu weten we al dat veel kademuren zo 
slecht zijn dat ze acuut aan vervanging toe zijn. 

Met dit nieuwe onderzoek zal er alleen nog maar meer te 
vervangen kilometer kade bij komen.
En dat is niet de enige grote operatie in de openbare 
ruimte, die de gemeente Amsterdam voor heeft. In Het 
Parool van 31 januari jl. worden de voornemens van het 
gemeentebestuur om het verkeer in de stad te elektrificeren 
en te verminderen uitvoerig beschreven. “Het verkeer in de 
stad moet krimpen en duurzaam worden, te beginnen met 
vrachtwagens en bestelauto’s”, aldus wethouder Egbert 
de Vries. Want de druk op de stad moet verminderen en de 
verkeersveiligheid moet vergroten door minder voertuigen 
toe te laten en duurzamer met vervoer om te gaan. 
Dit is een prachtig voornemen dat het zo vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk goed doet. Maar 
wat opvalt is dat de wethouder in zijn oplossingen voor 
deze doelstelling geen enkele keer het gebruik van de 
vele Amsterdamse waterwegen voor transport noemt! 

Bij uitstek voor de binnenstad geldt dat dit stadsdeel 
oorspronkelijk voor de aan- en afvoer van goederen aan 
waterwegen is gebouwd. Nog geen eeuw geleden werd 
een groot deel van alle producten over het water vervoerd. 
Zo werden bijvoorbeeld voor de groentemarkt - toen 
nog aan de Prinsengracht en daarna aan de Marnixstraat 
– alle producten met pramen vanuit de tuingebieden om 
Amsterdam over het water aangevoerd. Pas na de WOII 
ging bijna alle vervoer over de weg. En dit verkeer werd 
steeds omvangrijker en zwaarder. Over kadeoevers en 
bruggen, die daar nooit voor zijn gebouwd. Met alle ellende 
van instortende kadeoevers en dreigende instorting van 
bruggen als gevolg. 

Dan is de vraag: waarom wordt er niet opnieuw meer 
gebruik gemaakt van de vele waterwegen in Amsterdam om 
die weer als vervoersroutes te gebruiken? 
De gemeente heeft een jaar geleden het Uitvoeringsplan 
Transport over Water vastgesteld, maar in de praktijk 
gebeurt er weinig. 

De gemeente zelf voert een pilot transport van afval over het 
water uit en een enkel bouwproject wordt bevoorraad over 
het water. Maar er wordt niks afgedwongen. De uitvoerder 
van de bouw van het hotel in de voormalige Rechtbank 
aan de Prinsengracht weigerde elke aan- en afvoer over het 
water en de gemeente had het nakijken. 
In een discussie over wegtransport dit najaar zei een enkele 
vernieuwende ondernemer dat de gemeente juist kaders 
moet stellen voor de ontwikkeling van het vervoer over 
water met toekomstperspectief, zodat het voor hem haalbaar 
wordt om te gaan investeren in transport over het water. 
En in een andere discussie onlangs in Pakhuis de Zwijger 
stelden twee logistiek-managers van bouwondernemingen 
dat de gemeente in de bouwregelgeving dwingende 
voorwaarden ten gunste van het transport over het water 
moet stellen. Anders zou het niet voldoende van de grond 
komen. En die logistiek-managers noemden zelfs dat 
transport over het water van en naar de omgeving van 
Amsterdam nuttig en mogelijk is. 
Bijvoorbeeld over het IJ naar Zaanstad. 

Hieruit blijkt maar weer eens dat de gemeente achter de 
feiten aanloopt en door particulieren tot actie moet worden 
aangespoord.

Dingeman Coumou 

ant 97 Lente 2022

Vervoer over het water: een voor de hand liggende oplossing, 
maar nog geen prioriteit!

52 bomen van de NZ Voorburgwal Noord worden met kap bedreigd. 
De werkgroep Behoud Bomen van het Comite Westelijke Grachtengordel e.o. wil dit voorkomen. 
63 Kleine bomen doorsnee 10 cm langs de trambaan zijn onvoldoende compensatie voor dit aangezicht 
en het milieu.                                                       Steun met een donatie voor juridische ondersteuning.

'Oranje Loper' 
De komende jaren vernieuwen we op de Raadhuisstraat 
en Rozengracht de bruggen en straten. 
Dit zorgt voor hinder voor de omgeving en het verkeer. 
Door de werkzaamheden verandert voor langere tijd de bereikbaarheid van 
het gebied, ook die van de grachten. Alles blijft bereikbaar, maar verkeer 
krijgt te maken met omleidingen en vertraging. 
Doorgaand autoverkeer rijdt om via de Nassaukade (S-100).

Wat er gaat gebeuren
Vanaf 10 januari werken we bij de bruggen over de Keizersgracht en de 
Prinsengracht. Ook werken we dan nog steeds bij de bruggen over het 
Singel en de Herengracht. We verplaatsen de kabels en leidingen in en 
rondom de bruggen naar de hulpbruggen ernaast. 
Deze werkzaamheden duren t/m de zomer. 
In het voorjaar van 2022 beginnen we ook met het voorbereidende werk 
aan de bruggen bij de Lijnbaansgracht en Nassaukade. 
Vanaf 2023 gaan we de bruggen vernieuwen.

Wat te eten
Onlangs was ik jarig, men zou 
verwachten dat na 2 jaar vol 
lockdowns een mens gewend zou 
zijn aan bescheiden inslaan voor een 
festiviteit. Helaas op zo’n moment gaat 
de kok in mij los haal ik veel te veel in 
huis onder het mom; mams is over 14 dagen jarig dus dan gaat 
het dan wel op. Het nodige kan ook ingevroren worden, andere 
dingen kunnen makkelijk twee weken in de koelkast vertoeven 
en de wijn komt sowieso wel op. 

Nou had ik ook een groot turks brood over. Dat neemt te veel plek 
in de vriezer en kan onmogelijk 14 dagen in de koelkast dan wel 
broodtrommel vertoeven. Ik herinnerde me dat ik jaren geleden 
gehoord had dat je een turks brood prima als een soort pizza bodem 
kan gebruiken. En aangezien ik toch met restverwerking bezig 
was heb ik de koelkast maar eens onder de loep genomen. En open 
zakjes en andere restjes te voorschijn gehaald. 

Zoals altijd wanneer ik iets lekker wil maken begon ik met 
knoflook en een ui glazig te bakken in de olijfolie. Vervolgens 
wat paprika een handvol cherry tomaten er bij, maar een halve 
courgette of aubergine die anders liggen te vergaan kan ook prima 
of die champignons die al dagen wachten op een bestemming. 
Als dit alles zacht geworden en grotendeels z’n vocht verloren 
is, een zak bladspinazie laten slinken op het laatst een half zakje 
slap geworden rucola er door geschept. Ondertussen het brood 
overdwars doorgesneden beide zijde besmeerd met wat turkse 
yoghurt maar hummus of een ander smeersel zou ook kunnen. 
Na geproefd te hebben of het op smaak was, het groente mengsel 
over een broodhelft verdeeld met zo min mogelijk aanhangend 
vocht. Hierover heen wat feta verkruimeld maar ook hier gaat weer 
op: kijk wat in de koelkast ligt dat restje geraspte kaas dat nergens 
meer voor dient maar ook buitenlandse kaasjes kunnen prima. 
Of een mengsel van kaas waarom niet. De bovenkant van het brood 
even met wat water vochtig gemaakt en die er bovenop gelegd (niet 
platdrukken dan drukt u het vocht uit het groente mengsel in het 
brood en wordt het klef) in een op 180 graden voorverwarmde oven 
een minuut of 10, tot het brood weer knapperig is maar niet hard en 

de kaas zacht geworden is.

Het was een verrassend succes 
in een mum van tijd klaar, 
boordevol groente, geen restjes 
meer in de koelkast en het 
scheelde ook nog eens een 
heleboel afwas want als ik nou 
aan iets een hekel heb. 

EH

Stroopwafels
De 5 snoep en koek winkels die sinds corona in de naaste 
omgeving van mijn woning geopend zijn, zijn uitsluitend voor 
toeristen. Of ze het aangeschafte nu binnen of buiten de winkel 
opeten. Net zijn er weer 2 nieuwe geopend. eén op het Rokin en 
één op de Heilige weg. Daar waren bovendien al 2 stroopwafel 
winkels op gezichtsafstand van elkaar. Ik heb een buurt manager 
(of hoe het nu mag heten) geschreven ......nooit antwoord.

Na de eerste lockdown was toch iedereen het er over eens dat het 
winkelaanbod gevarieerder moest zijn?
Er staan nu een tiental winkels leeg die gedeeltelijk dat 
gevarieerdere aanbod hadden, maar die kunnen de huur niet meer 
kunnen betalen. Al helemaal nu de omzet lager is door het online 
bestellen. Dat worden ongetwijfeld ook snoepwinkels.
Hoe zit het met huurbescherming voor winkels?

Groet van Karien
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Drink uit de bron van jezelf en begin opnieuw                              Maandag wijsheid door Charles Bukowski
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Oplage: 11.000 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 #98
verschijnt rond 30 mei

kopij-stop 4 mei

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

Online cursussen voor bewoners
Gratis webinars voor bewoners
Stichting !WOON geeft gratis cursussen 
en webinars voor VvE’s, bewoners en 
bewonersgroepen. U kunt ons aanbod 
bekijken op www.wooninfo.nl/agenda.

Eindafrekening servicekosten
Er is weer een nieuw jaar aangebroken, dus 
tijd voor de eindafrekening servicekosten 
van het oude jaar. Elke verhuurder is 
wettelijk verplicht om jaarlijks een 
eindafrekening van de servicekosten te 
verstrekken. Het bedrag dat huurders 
elke maand betalen, is namelijk een 
voorschotbedrag. Aan de hand van facturen 
moet worden aan getoond wat de werkelijke 
kosten zijn. Daarvoor heeft de verhuurder 
6 maanden na afloop van het kalenderjaar 
de tijd. Verstrekt de verhuurder geen 
eindafrekening, of is de huurder het er 
niet mee eens, dan kan een procedure bij 
de Huurcommissie overwogen worden. 
Dat kan tot 30 maanden na afloop van 
het kalenderjaar. Bij geliberaliseerde 
huurovereenkomsten is de huurcommissie 
niet bevoegd. In dat geval kan men zich tot 
de kantonrechter wenden. 

Aanpak achterstallig onderhoud
Verhuurders hebben een 
onderhoudsverplichting. Als er ernstige 
gebreken in de woning zijn, dan kunt u 
als huurder actie ondernemen. Dat begint 
natuurlijk met het melden van de klachten 
bij de verhuurder. Doe dat bij voorkeur 
schriftelijk en per e-mail. Als de verhuurder 
geen actie onderneemt, dan biedt de wet 
een aantal mogelijkheden. Huurders 
van sociale huurwoningen kunnen een 
procedure bij de Huurcommissie starten. 
De Huurcommissie kan de huur tijdelijk 
verlagen zolang de klachten aanwezig 
zijn. Bij zeer ernstige klachten kan er ook 
een procedure bij de kantonrechter gestart 
worden, waarbij gevorderd wordt dat de 
klachten op korte termijn verholpen worden, 
op straffe van een dwangsom. Huurders van 
vrije sectorwoningen kunnen niet naar de 
huurcommissie. Voor hen staat alleen de 
gang naar de kantonrechter open.

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 1780    o.somsen@amsterdam.nl
  Yoran Kluvers                y.kluvers@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
  Roeland Lagendijk    06 5169 4579    r.lagendijk@amsterdam.nl 
Groot  Marije Willems         06 1853 1510    marije.willems@amsterdam.nl
Waterloo Sjoke Tilstra         06 8247 3733    s.tilstra@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

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

#herecomestheflood    #klimaatverandering 

Slachtofferhulp Nederland staat voor u klaar
Een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit meemaken is erg ingrijpend. 
Wij helpen op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past. 
U kunt bij ons terecht voor emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij 
het vergoed krijgen van uw schade. Onze ondersteuning is altijd gratis. 
Samen zorgen we ervoor dat u de draad van het leven weer kunt oppakken.
0900-0101Ma-vr 8.00-20.00, Za 10.00-17.00                    www.slachtofferhulp.nl

 Beste redactie,

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werkte 
mijn grootmoeder als leerling-verpleegster in het 
Emma Kinderziekenhuis in de Sarphatistraat.
Omdat ik graag het verhaal van haar tijd daar 
wil reconstrueren, ben ik op zoek naar mensen 
die in die tijd (1942-1945) in het ziekenhuis 
hebben gelegen. Er kwamen kinderen vanuit de 
hele stad naar dit ziekenhuis toe.  

Hartelijke groet, 
Stella                       sgmvrijmoed@gmail.com
Een 'oase', noemde mijn oma het Emma 
Kinderziekenhuis in de Sarphatistraat, waar 
zij van 1942-1945 in opleiding was tot 
kinderverpleegster. Waarom ze het daar zo goed 
had? Er zou nooit een tekort aan eten zijn geweest 
dankzij de vooruitziende blik van de directeur. 
En ondanks de kou op de zolderkamertjes waar 
zij met de andere leerling-verpleegsters sliep, 
vond zij warmte in het saamhorigheidsgevoel dat 
dat continue samenzijn in zo'n spannende periode 
teweegbracht. 
Maar hoe ervaarden de zieke kinderen hun tijd in 
het ziekenhuis? 

18 - 19 uur
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De commissie wordt gevraagd kennis te 
nemen van de passage die is opgenomen in het 
nieuwe regeerakkoord en die raakt aan het 
Amsterdamse beleid met betrekking tot het 
opvangen van ongedocumenteerden in onze 
stad.

Namelijk; “Mensen die niet rechtmatig in 
Nederland mogen blijven, moeten terugkeren 
naar het land van herkomst. We zetten in op 
effectieve maatregelen die gericht zijn op of 
bijdragen aan terugkeer of vertrek van mensen 
die niet in Nederland mogen blijven. Dit 
doen wij door intensieve begeleiding via het 
terugkeerspoor uit te breiden, de meldplicht 
aan te scherpen, het onderwijs in gezinslocaties 
in AZC’s in te richten op onderwijs in de taal 
van het land van herkomst en het uitbreiden 
van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening 
(LVV) naar een landelijk dekkend netwerk 
waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. 
Zelfstandige gemeentelijke opvang is dan niet 
meer nodig en wordt door het Rijk niet meer 
gefinancierd. Als sluitstuk van een zorgvuldig 
proces wordt in de wet het middel van de 

ongewenstverklaring aangepast zodat deze ook 
betrekking kan hebben op uitgeprocedeerde 
asielzoekers die weg moeten, die weg kunnen, 
maar die niet meewerken aan hun terugkeer of 
vertrek en daarbij richten we ons in het bijzonder 
op diegenen die overlast veroorzaken.” 

Deze passage biedt reden tot zorg omdat de 
huidige opvang van ongedocumenteerden zich 
ook richt op het bieden van perspectief aan 
hen die niet kunnen terugkeren (middels de 
voorbereiding op een hernieuwde asielaanvraag 
en mogelijk status). Dit lijkt nu in het 
regeerakkoord onmogelijk te worden gemaakt.

De grote vraag is wat dit betekent voor de 
Amsterdamse opvang, waarin nu steeds meer 
mensen succesvol met perspectief uitstromen. 
In aanvulling daarop benoemt het akkoord de 
invoering van een ongewenst verklaring voor 
ongedocumenteerden in onze stad die niet 
meewerken aan terugkeer of vertrek. 

Dit lijkt erop te duiden dat de coalitiepartijen 
voornemens zijn om ‘illegaal’ verblijf strafbaar 
te maken. Dat zou enorme impact hebben op de 
levens van vele Amsterdammers.

De opvang van ongedocumenteerden 
en het nieuwe regeerakkoord

Wat doen we met 5G 
en wat doet het met ons
2021 ISBN 978 94 0364 227 7 
Een non-profit-uitgave voor onafhankelijke 
informatie over RF-EMV's.
Alle opbrengst is voor bevordering van 
geïnformeerdheid en bewustheid. 
18 interviews met wetenschappers en specialisten 
op de 5G-Top Take Back Your Power 
met gastheer Josh del Sol/ .
Met o.a. een lijst van tips om blootstelling aan 
Electro Magnetische Velden te verminderen.

Samenstelling/vertaling: J. Vissers
cehaohe@gmail.com


