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

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

  

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

Kerkstraat/Vijzelstraat

  Pagina Inhoud
    2 -  3 Groot Waterloo
  6 -  7 Amstelveldbuurt
10 - 11 Leidse/Wetering
14 - 15 Buurt Zes

Activiteiten van K l e u r * P l a a t s
in Wijkcentrum d’Oude Stadt. Zie pagina 5

Van de     edactie
TijdVan

Bloemlezing uit 
Centrum Begroot

Van 9 augustus tot 9 september kunnen bewoners 
vanaf 12 jaar uit stadsdeel Centrum hun favoriete 

plannen kiezen door hun ‘winkelwagen’ te vullen met 
plannen tot maximaal € 300.000,-.

5 Mei
Al tijden gesloten voor bijeenkomsten, maar wel open voor 

persoonlijk advies en informatie
Het stadsdeel neemt vrijwilligers niet serieus en misgunt om 

die reden het voortbestaan van het wijkcentrum.

Achtergracht

Weteringschans

Magere Brug Frederiksplein

Stadhouderskade

 Eerste Weteringplantsoen



2 Groot Waterloo

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

ÕJuni 2 e, 3 Fiets, 5 Mileu, 10 c, 18 d, 21 Zonnewende, 23 Midzomernacht, 24 z, 26 Veteraan    ÕJuli 1 e, 10 c, 17 d, 18 Luister, 19 Offer,

Binnenk

CTvM 2020

Mozes en Aäron kerk - Waterlooplein

Antisemitisme is terug van nooit 
weggeweest en de cijfers liegen er niet 
om: in Nederland nam van 2017 tot en 
met 2019 het aantal antisemitische daden 
toe met 126 procent. In een grootschalig 
onderzoek, uitgevoerd in twaalf Europese 
lidstaten, geeft 90 procent van de 

ondervraagde joden aan dat antisemitisme toeneemt en bijna 
de helft van Europese joodse jongeren heeft de afgelopen vijf 
jaar met antisemitisme te maken gehad. Toch worden joden en 
jodenhaat zelden genoemd in deze tijd, waarin antiracisme- en 
andere emancipatiebewegingen juist steeds meer solidair met 
elkaar worden. Wat is hier aan de hand?
 
In Zijn joden wit? buigt het Joods Cultureel Kwartier zich, samen 
met gastconservatoren Gideon Querido van Frank, Lievnath Faber 
en Anousha Nzume, over de vraag waar joden zich bevinden op 
het spectrum van de huidige identiteits- en representatiepolitiek. 
:RUGHQ�]LM�JH]LHQ�DOV�GDGHUV�RI�VODFKWR൵HUV"�%HYRRUUHFKW�RI�
benadeeld? Hoe zien zij dat zelf? En hoe zien anderen hen?
 
Zijn joden wit? bestaat onder meer uit een video-installatie met 
interviews in het Kunstkabinet van het Joods Historisch Museum. 
In samenwerking met verschillende locaties in Amsterdam 
wordt rondom dit thema een uitgebreid evenementenprogramma 
georganiseerd met debatten, performances en interviews.
 
Zijn joden wit? is binnenkort te zien in het Kunstkabinet in het 
Joods Historisch Museum
 

Van 4 juni t/m 28 november te zien in 
het Joods Historisch Museum: Forget 
& Remember van het kunstenaarsduo 
Gil & Moti. Deze tentoonstelling, waarin 
hun familiegeschiedenissen centraal 
staan, ontwikkelden ze speciaal voor het 
JHM. Aan de hand van de verhalen van 

Gils vader en Moti’s moeder onderzoeken zij de relatie tussen 
persoonlijke herinneringen en het collectieve geheugen.
 
In Forget & Remember wordt de bezoeker meegenomen in de 
verhalen van én over de hoofdrolspelers van de tentoonstelling: 
Gils vader en Moti’s moeder. De tentoonstelling is opgebouwd 
rond hun zeer verschillende verzamelingen: de vader van Gil heeft 
een collectie van alledaagse objecten die hij zelf gebruikt of op 
straat gevonden heeft. De verzameling van Moti’s moeder bestaat 
uit schilderijen van beroemde Israëlische immigrantenkunstenaars 
uit de periode 1930-1970.
 

Gil & Moti ontwikkelen voor de tentoonstelling een speciale 
audiotour die de persoonlijke inhoud van hun eigen joodse 
familieachtergrond en migratiegeschiedenis verbindt met 
hedendaagse Israëlische thema’s. Ze experimenteren hiermee 
met de presentatiemethoden van historische musea. Ook maken 
zij een serie video’s, waarin intieme videogesprekken tussen de 
kunstenaars en hun ouders worden getoond.
 
De kunstenaars
Gil Nader (1968, Rishon Lezion) en Moti Porat (1971, Ramat Gan) 
komen uit Israël en wonen sinds 1998 in Rotterdam, waar ze aan 
het Piet Zwart Instituut studeerden. Naast een liefdesstel vormen 
ze ook het artistieke duo Gil & Moti, dat zoveel mogelijk als één 
entiteit leeft: ze kleden zich identiek en delen één bos sleutels, 
één portemonnee en één telefoon. In 2001 zijn Gil & Moti in 
Rotterdam getrouwd als onderdeel van hun kunstproject The Gil 
& Moti Wedding Project. Voor hun project The Dutch Volunteers 
gaven de kunstenaars in 2013 hun Israëlische nationaliteit op 
en namen ze de Nederlandse aan. Het kunstenaarsduo staat 
bekend om hun totaalinstallaties: thematische multimediale 
tentoonstellingen waar vaak jarenlang onderzoek aan voorafgaat. 
Hun werk is persoonlijk en gaat over identiteit en de rol van het 
individu binnen de samenleving.

www.jck.nl
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Joods Historisch Musem 
 https://jck.nl/nl/agenda

Gratis toegankelijke pianoconcerten 
(met gelegenheid tot vrijwillige bijdrage achteraf) 

Mozes & Aäronkerk donderdag 12:15u - 12:45u
                       1, 8, 15, 22 & 29 juli
                    5, 12, 19 & 26 augustus 

          Edward Janning, Pauline Post,
  Grard Bouwhuis & Jacqueline Smit
              spelen preludes van Bach 
             en eigentijdse antwoorden 
          van vaderlandse componisten. 

       Ivm Corona is reserveren verplicht 
        via reserveringen@24preludia.nl

Meer informatie op: 24preludia.nl

1½ meter-stippen bij Stopera voor veilig-demonstreren

https://jck.nl/nl/longread/de-portugese-synagoge

Herdenking Februaristaking verborgen achter hekken

Namenmonument Hoftuin/Weesperstraat bijna gereed

De ‘boom met de heksenbezems’ kreeg een nieuwe plek. 
Nog even en het halve plein is klaar met verse bestrating 
en lantaarnpalen. In juli wordt dit 1e deel opgeleverd, van 
Zwanenburgwal tot aan de Houtkopersdwarsstraat. 
Begin volgend jaar moet ook het tweede deel voor de Mozes 
en Aäronkerk gereed komen.               (foto’s Guido Frankfurther)

De ‘vlooienmarkt’ is intussen, na een corona-winterstop 
weer tot leven gekomen, maar leidt voorlopig nog een 
versnipperd en zwervend bestaan. 
Bent u op zoek naar uw favourite marktkoopman/vrouw, 
kraam of grondplaats, bezoek dan ook de Amstelzijde van 
de Stopera en de Nieuwmarkt.                       (foto Paul Spoek)

De verbouwing van het Waterlooplein is bijna halverwege



3
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16 april 2021 17 april 2021 Overkluizing IJtunnel PrinsHendrikkadeFoeliestraat
Een groene of bebouwde entree komt de leefbaarheid en de sociale en 

visuele verbinding ten goede en de gevelrij wordt optisch hersteld

Fleurige plantenbakken in de Jodenbreestraat 2.0
Rondom tien bomen in de Jodenbreestraat 

worden plantenbakken geplaatst om de straat op te vrolijken

Een trambaan met gras in de Muiderstraat
Ruim 700 m2 ademend groen in plaats van braakliggend asfalt op de 
Muiderstraat, in het verlengde van de groene loper langs de Hortus.

en waarom? Omdat het hitte absorbeert, het energie bespaart,  het geluid 
dempt, het regenwater wegsluist, het zo mooi is!

De Ruijtergaard groeit gestaag aan De Ruijterkade tussen 105 en 153   https://amstergaard.nl/gaarden/ruijtergaard/

Na een jaar met corona en zonder bewoners-
vergaderingen, kwam de Bewonersraad Nieuwmarkt 
Groot Waterloo op 22 april ’s-avonds online bijeen.
De agendacommissie kwam met een vereenvoudigde 
agenda, waarin een open gesprek over de ervaringen van 
buurtbewoners in coronatijd centraal stond. Ook was 
er ruimte voor suggesties voor onderwerpen waarop de 
Bewonersraad zich nu moet gaan richten. 

77 deelnemers meldden zich aan. Hans van Os trad 
op als gespreksleider en Paul Busker maakte de hele 
onlinebijeenkomst technisch mogelijk. Samen zagen zij 
toe op een ordentelijk verloop van de vergadering, waarin 
iedereen zich verder heel gedisciplineerd gedroeg.
Het uitgebreid verslag van de vergadering kunt u vinden op 
de website www.bewonersraad1011.amsterdam. 

Buurtervaringen in coronatijd
De coronapandemie gaf de binnenstad terug aan de 
Amsterdammers. In de eerste maanden verwonderden 
we ons over de schoonheid van Amsterdam. Het was 
ook geweldig mooi weer en een ongekend schone lucht. 
Er werden meervallen in het Oosterdok waargenomen 
(en ook zwemmers bij het Marineterrein. In die tijd 
ontstonden buurtinitiatieven, zoals op de Nieuwmarkt 
en op de Oude Waal, waar buren elkaar op straat 
ontmoeten en presentjes uitwisselden met de feestdagen. 
Er waren openlucht optredens, zoals door De Fanfare 
van de Eerste Liefdesnacht op het Onderwijzerhof en het 
Zuiderkerkplein. DOCK bleef buurtinitiatieven organiseren 
rond de Boomsspijker. Wie meer wil weten over een buurt-
cocreatietop, kan terecht bij elena@wonder.nl.

De afwezigheid van toeristen werd verschillend ervaren. 
Sommige bewoners misten de toeristen, de reuring. 
Zij vinden dat de stad treurig oogt zonder toeristen.
Velen vrezen de terugkeer van het massatoerisme en hopen 
dat het nog even rustig blijft. 

Ondernemers uit de buurt zijn ook altijd welkom in de 
vergadering. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. 
De steun, die ondernemers voelen van de bewoners is 
ontroerend, maar slechts een druppel op de gloeiende plaat. 
Veel ondernemers veranderen van strategie. 
Gassan Diamonds richt zich nu meer op kwaliteitstoerisme 
uit Nederland. 

Bewoners zien een grote toename van distributiewagens. 
Er zijn te veel te grote vrachtwagens. Door al het 
LQWHUQHWVKRSSHQ�LV�GH�DÀHYHULQJ�XLW�GH�KDQG�JHORSHQ��
In sommige straten is bovendien overlast van rondrijdende 
taxi’s.

In het algemeen wordt in de Valkenburgerstraat en rond de 
Nieuwmarkt nu weer een grote verkeersdruk en overlast 
ervaren. Er staan op de Nieuwmarkt veel geparkeerde 
DXWR¶V��2RN�YHHO�RQWKH൶QJHQ��YRRU�PLGGHQ�RS�KHW�SOHLQ���
]RGDW�KHW�SOHLQH൵HFW�RQGHUPLMQG�ZRUGW��'H�:HHVSHUVWUDDW�
is momenteel versmald ter hoogte van de bouwplaats van 
KHW�+RORFDXVW�1DPHQPRQXPHQW��'LW�JHHIW�¿OHV�WRW�LQ�GH�
Valkenburgerstraat.

Om de verkeersdruk te verminderen wordt verder onderzoek 
gedaan rond de Nieuwmarkt met “slim” cameratoezicht. 
Een evaluatie van deze proef moet zeker in een volgende 
vergadering aan de orde komen.

Onderwerpen in de komende vergaderingen
Er zijn, behalve de verkeersproblematiek, veel suggesties gedaan 
voor onderwerpen in komende vergaderingen. 
Verdergaande vergroening van de openbare ruimte staat hoog 
JHQRWHHUG��%HZRQHUV�ZLOOHQ�PHHU�SDUNHHUSODDWVHQ�RSKH൵HQ��
Zwerfvuil en hondenpoep worden ook steeds meer waargenomen. 
Is er een nieuwe hondenplaag gaande?
Er zijn ook bewoners, die de gemeentelijke agenda in de gaten 
houden en daar onderwerpen in zien, die de aandacht vragen. 
De gemeente heeft allerlei mooie plannen om de terugkeer van 
het massatoerisme tegen te gaan, om de openbare ruimte anders te 
YHUGHOHQ��WHQ�JXQVWH�YDQ�GH�¿HWVHU�HQ�GH�YRHWJDQJHU�HQ�WHQ�NRVWH�
van de auto.
Ook de huisvestingsproblematiek in onze buurten wordt steeds 
nijpender. Oudere bewoners moeten noodgedwongen hun huizen 
verlaten en kunnen in de buurt niks terugvinden en verlaten de 
buurt. Er worden meer splitsingsvergunningen uitgedeeld dan 
ooit. Er komen nog altijd B&B bij, vaak zonder ontbijt… Zelfs het 
ouderhuisvestingsproject Uilenburgerhof loopt vertraging op.

Samenvatting van onderwerpen waar de Bewonersraad zich in 
komende vergaderingen over gaat buigen:
      1a. Verkeersproblematiek Nieuwmarkt en Lastagebuurt
      1b.  Verkeersproblematiek Weesperstraat
      2.  Goederendistributie en vuilnisafvoer
      ൣ.  Vergroening van de openbare ruimte
      4.  Hoe houden we de binnenstad leefbaar 
 als het massatoerisme terugkeert?
      5.  Huisvestingsproblematiek                          &OL൵�YDQ�'LMN

Nieuwe Herengracht nabij Rapenburgerplein

Na zeven maanden kalefateren op het dok is  De Amsterdam  eindelijk terug bij het Scheepvaartmuseum

De zware grote boze bruggen en kade kraker

HET PERSPECTIEF (een krant voor en door buurtbewoners) 
wordt verspreid in de Waterlooplein- en Weesperbuurt plus een deel van 
de Nieuwmarkt. Het gaat over de mogelijkheden voor een leefbare buurt 
met schone lucht en veilige straten. HET PERSPECTIEF verschijnt naar 

aanleiding van (het niet-doorgaan van) de knip in de Weesperstraat.

Schone stad dankzij Co-creatie Top - geef samen vorm aan de buurt!
Elke maand een Stadshart Co-creatie Top waar bewoners, ondernemers en 
vele andere betrokkenen samen vorm geven aan de toekomst van de buurt.

Gedeeltelijke zonsverduistering 10 juni
De maan schuift voor ongeveer 28% voor de zon.

De Bewonersraad 
Nieuwmarkt / Groot Waterloo 
na 45 jaar voor het eerst online
www.bewonersraad1011.amsterdam



           Tip:

4 Binnenk

De Boomsspijker is alleen geopend voor activiteiten 
voor kwetsbare groepen, op afspraak. 
•  Voor activiteiten georganiseerd door andere organisaties 
raden wij u aan bij de organisator na te vragen of 
activiteiten wel of niet doorgaan.
•  Verder vragen wij bezoekers 1,5 meter afstand te 
houden, en draag een mondkapje binnen, in de gangen en 
trappenhuis. De kapjes kunnen af als u gaat zitten.

Wij maken plannen voor als er meer mogelijk is. 
U kunt wel als u wilt individueel afspreken met ons team. 
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.

Buiten boekenkastje
Naast ons anderhalvemeter-bankje-met plantjes staat nu 
ook een artistiek boekenkastje als gratis bibliotheek. U kunt 
er boeken halen en brengen, of lekker lezen op het bankje. 
Onze VFKLOGHUFOXE�(GGHYHU¿Q heeft het kastje beschilderd, 
GH�NDOOLJUD¿H�ERYHQRS�]HJW�LQ�$UDELVFK�µOLHIGH¶��

Even bijpraten?
U kunt nog steeds een afspraak maken met een buurtwerker 
om bij te praten, uw verhaal kwijt te kunnen. We kunnen 
even samen gaan zitten, of een ommetje maken. 
Mocht u niet kunnen wandelen, dan kunnen we ook voor de 
deur afspreken en op 1,5 meter afstand een praatje maken, 
met Monique, Arlinie, Daan, Hamid of Pim.
Voor uw rustmoment of wandeling kunt u zich melden bij 
Pim van Galen, pvgalen@dock.nl of bel 020-626 4002.

Coronaproof activiteiten in de buurt
Arlinie is met Maudy op pad geweest om mensen bij De 
Flesseman, Goodwillburgh, het Occohofje en Amsta in de 
Czaar Peterstraat te verblijden met een lieve boodschap.
Mayuri maakte een foto speurtocht / wandelbingo.
Een andere bewoonster heeft een vlog gemaakt over de 
geveltuinen in de buurt. 
Heeft u ook een leuk (ander) idee voor een activiteit om 
‘Coronaproof’ uit te zetten in de buurt en wilt u dat graag 
samen doen? Neem dan contact op met Arlinie Verburg via  
de email averburg@dock.nl of bel 06-2874 2869.

Jeugd: huiswerkbegeleiding middelbare scholieren
We zijn begonnen met huiswerkbegeleiding. Dit bieden wij 
kosteloos aan. Ken jij iemand die hier behoefte aan heeft of 
wil je meer informatie? Neem contact met Daan Burger via 
06-5993 6891 of mail naar dburger@dock.nl.

Eten halen of laten brengen 
Onze keuken is nog steeds gesloten, maar bij onze collega’s 
van Wittenburg kan er eten afgehaald worden voor thuis. 
Om en om op maandag (Witte Boei) en woensdag (De 
Keyzer), voor maar 2 Euro per portie. Als u de deur niet uit 
kunt, proberen we het te brengen. Op dinsdagen wordt er 
soep gekookt in de Witte Boei, die aan huis bezorgd wordt. 
Aanmelden en informatie: Angelique Wijnberg, 
awijnberg@dock.nl, of bel de Witte Boei, 020-622 3879. 

Pluspunt op afspraak mogelijk
Vanwege de Corona maatregelen gaan het Pluspunt en 
Financieel Café in de Boomsspijker niet door. U kunt op 
afspraak langskomen voor Pluspunt in de Witte Boei, op 
donderdagen 9.30-11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
via het algemene hulpnummer, 020-557 3338 (Buurtteam), 
of mailen via info@buurtteamamsterdamcentrum.nl

Woningnetspreekuur 
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 spreekuur. 
U kunt op afspraak langskomen. 
Belt u vooraf naar !Woon via 020- 523 0110.

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

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

Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69

NUDQWHQ�HQ�WLMGVFKULIWHQ��NR൶H�	�WKHH��ERHNHQUXLO��
het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.

maandag t/m zaterdag van 13:30 tot 17:00 
https://huisdepinto.nl/ 
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Zaden uitdeelactie op de Nieuwmarkt, 21 april. 
Met initiatiefnemer Gerbina (midden). 

Buurtbewoonster Maudy legt de laatste hand aan de 
door haar gemaakte foto’s / ansichtkaarten. 

Stagiare Rohan:
Je kan bij mij terecht voor: 

signalen en behoeften 
van de buurt, hulp bij het 

organiseren van activiteiten, 
huisbezoeken, het leggen 
van verbindingen, kleine 
praktische zaken en een 
simpel gezellig praatje.

3 Aug. 1932  - 21 Apr. 2021

Anina Kist

Nu de Knip in de Weesperstraat niet 
doorgaat, zetten bewoners in op de Knijp. 
Daarmee komen bewoners terug op 
de belofte van de gemeenteraad om de 
Weesperstraat te versmallen.

De huidige versmalling bij het 
namenmonument waarbij één rijstrook is 
DIJHVORWHQ�HQ�GRRU�¿HWVHUV�ZRUGW�JHEUXLNW�
levert geen enkel probleem op bij de 
doorstroming. Dit bracht bewoners op het 
idee om het voorstel te doen de versmalling 
te handhaven als het monument in september 
gereed is. Sterker nog bewoners hebben ook 
een versmalling doorgevoerd aan de andere 
kant. De vrijgekomen ruimte geeft het 
monument ‘lucht’ en veiligheid. Bovendien 
door het afgenomen verkeer is het dan echt 
HHQ�SOHN�YRRU�UHÀHFWLH�HQ�KHUGHQNLQJ�

Deze permanente versmalling heeft legio 
voordelen.

• Meer ruimte aan de kant van het 
monument. De twee rijstroken richting 
het Mr. Visserplein verdwijnen. 
De vrijgekomen ruimte komt ten goede 
voor het namenmonument

• Veiligere verkeerssituatie, zeker voor 
toeristen

• Extra zebrapad, vertraagd het verkeer 
wat het rustiger maakt. Het is per slot een 
KHUGHQNLQJVSOHN�HQ�HHQ�SOHN�YRRU�UHÀHFWLH

• Meer ruimte voor groen, bomen en 
bankjes

• Minder verkeerslawaai rondom het 
monument

• Een goed alternatief voor de knip

• En een goed begin voor de versmalling 
van de gehele Weesperstraat!

5 Mei 2021: de Sint Antoniesluis bevrijd: 
De superstorende mupi uit 2016 is weg. 

De sokkel staat er nog met een feestelijke strik. 

Helaas: op 7 mei was ‘ie weer terug.



                          Het
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Textiel Atelier Tot op de Draad met Henriette Kuypers 
voor kleding maken en herstellen 
Vrijdags van 11:30 tot 13:15 uur 
Aanmelden bij: hajet1962@gmail.com 

Tekenen en schilderen op recycle materialen 
met Corina Teunissen van Manen 
Dinsdags van 14 tot 16:30 uur 
Aanmelden bij: visiblevoice.nl@gmail.com 
 
Healthy Pleasures met Vidary 
op de laatste zondag van de oneven maanden. 

Kleur*Plaats in d’Oude Stadt

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

www.oudestadt.nl

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

Openstelling Wijkcentrum d’Oude Stadt
Het wijkcentrum is binnenkort weer open voor inloop. 
Houdt onze website en de overheidsmaatregelen in de gaten.
Wij zijn altijd bereikbaar via email en telefoon. 
Voicemail wordt altijd beantwoord.

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

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

Stuur een mailtje naar secretaris@oudestadt.nl

www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/

Op 3 juni wordt bekend welke plannen door de ‘haalbaarheidstoets’ zijn 
gekomen. Van 9 augustus tot 9 september kunnen bewoners vanaf 12 jaar 
uit Centrum hun favoriete plannen kiezen door hun ‘winkelwagen’ te vullen 
met plannen tot maximaal € 300.000,-.

Red ‘t Wijkcentrum d’Oude Stadt!
Wij hebben uw steun nodig; want u mag meebepalen waar geld van 
Centrum (Begroot) naar toegaat; Red ‘t Wijkcentrum d’Oude Stadt!

Verfraaien transformatorhuis Jodenbreestraat
Het nieuwe transformatorhuis op de Jodenbreestraat willen we met oude 

historische afbeeldingen laten beplakken.

Gevelstenen Uilenburgerwerf
De Uilenburgerwerf heeft gevelstenen gekregen van de broodfabriek die 

hier gestaan heeft. Die willen we laten restaureren en plaatsen.

Klassiek in de Zomer 2021
Omdat (veel) Amsterdammers deze zomer nog niet op vakantie kunnen, 

organiseren wij klassieke buitenconcerten voor kinderen en buurtbewoners.

Buiten spelen voor ouderen!
Gymnastieken voor ouderen op het Nieuwmarkt plein. Bewegen en contact 

met buurtbewoners, win win!

Zero Waste Hub
Samen gaan we de strijd aan tegen verspilling in de Zero Waste Hub

30 groene parkjes in Centrum erbij!
Groene opsteker voor iedere centrumbewoner! 30 stadsparkjes erbij op de 

meest zichtbare plekken van het Centrum: WOONBOOTDAKEN!

LijnbaansTuin, buurttuin langs de Lijnbaansgracht
We willen de interactie tussen buren bevorderen door stoelen en 

kruidentuintafels te plaatsen.

Tegels eruit, groen erin!
Tuinen zijn vaak sterk versteend in Centrum. We helpen je tuin te ont-

tegelen en te vergroenen. Samen maken we je buurt weer wat gezonder.

Geelvincksteeg wordt Geelvinckplein
Door spectaculair te vergroenen met tien bakken met Toscaanse Jasmijn 

geven we de Geelvincksteeg de allure van een Italiaans piazza.

50 Wormenhotels / gevelbanken op de stoepen!
Recycle samen groente- en fruitafval op je eigen stoep. Om lekker op te 

zitten en te babbelen met je buren. Simpel, sociaal én circulair!

GF-afval inzamelen met de buurt
Doe mee met ons buurtproject en maak van jouw groente en fruitafval weer 

waardevolle compost!

Meer plannen en details op:         https://centrumbegroot.amsterdam.nl

In de vitrines en aan de muur nu nog origineel werk 
uit de collectie van Corina Teunissen van Manen. 

ant 94  Zomer 2021

Verfraaiing Bloemenmarkt Singel
De huidige verkoop lokaties zijn een doorn in het oog voor velen, 

vergroening van de daken zou een mooie verbetering zijn.

Huis De Pinto hoopt
de programma’s in juni 
te kunnen herstarten.

https://huisdepinto.nl/

Expositie

Dag mensen,
Het is vandaag weGraag reserveer ik een kleine ruimte voor  visie op 

GH�PHQVHOLMNH�FRQGLWLH�JHVFKUHYHQ�GRRU�-��*UL൶WK�

De transformatie van rustige en beschermde volkstuinen tot openbare 
¿HWV�SDUNHQ��UXVWLJH�SDUNHQ�WRW�ODZDDL�J\P�HQ�IHVWLYDO�WHUUHLQHQ��HQ�

een volwassen groen plein om vormen tot  een ‘design-kijk-mij-eens-
modern-zijn’ park. Dit en meer openbare ruimte verhandelingen, 
laat ons kennis maken met de prioriteiten van onze gemeentelijke 

beleidsmakers.  
Waar blijft de onvoorwaardelijke steun aan wijkcentra, buurthuizen, 

dans en muziek locaties, leef-ruimte  voor stadbewoners? 
Boomspiegels voorzien van groen en blad aan de bomen terug geven, 

want het is hun voeding voor de winter.
Wat dacht je van Mooi-NU-(Mo)menten, ruimte en geld voor de 

Levenden van NU, om te spelen en te genieten van vrijheid?
Plant bomen voor ieder onrecht dat recht gezet is, Lanen der 

Klokkenluiders.

.DQ�GH�VWDG�ZDW�¿HWVHU�YULHQGHOLMNHU"�1LHW��ZHJ�NQLSSHQ��]RUJ�YRRU�
JHPHHQWHOLMNH�¿HWVYHU]RUJHUV�HQ�JD�¿HWVHQ�SDUNHHU�XLWEUHLGHQ��
:DW�WH�GHQNHQ�YDQ�GH�+XXU¿HWVHQ�DOOHHQ�WH�VWDOOHQ�RS�EHWDDOGH�

parkeerplaatsen? Al het benzine verkeer op de rijweg en daar ook 
parkeren. Zo blijft de stoep weer vrij voor milieuvriendelijkheid en 

consuminderen.. De stoepen niet langer verpatsen aan grote terrassen  
]RGDW�VWUDWHQ�VWRHSHQ�PRHWHQ�ZRUGHQ��HQ�¿HWVHUV�KXQ�VWUDDW�YHUOLH]HQ��
Dit bekende verdien model,  ten koste van leefbaarheid, verdient de 

prullenbak.

De voornemens van Kleur*Plaats in het wijkcentrum voor kleurrijke 
ideeën en activiteiten blijven voorlopig kleinschalig door gaan.

Wie doet mee en heeft ruimte/ tijd/ geld om een wereld wijde recycle 
van goederen/ materialen te manifesteren?

Nieuw werk in de vitrines en aan de wand blijft te zien ter inspiratie.
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Amstelveldbuurt Binnenk

Lili 2021
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Anne Claire is terug op oude stek. www.villaruimzicht.nl/

Halvemaansteeg 6 (2021)

In 2014 wilde de heer M. Kleiss het pand Halvemaansteeg 4-6 
(rijksmonument) restaureren, grondig verbouwen en een ‘cultureel 
clubhuis’ in de panden en het erachter liggende binnenterrein 
vestigen. Het café met openingstijden tot 03 uur door de week en 
tot 04 uur in het weekeinde. De capaciteit van de club bedraagt: 
Grote zaal: 300, Kleine zaal: 140 en Café: 70. In totaal is het 
aantal personen binnen gesteld op een maximum van 667 mensen 
(bezoekers en personeel) ivm brandveiligheid.
Een greep uit de bezwaren:
- De bouw van een tweelaagse kelder op het binnenterrein tot op 
de zandlaag is niet mogelijk zonder de 350 jaar oude fundamenten 
van belendende panden te beschadigen;

 - Het plan is alleen mogelijk door woningonttrekking en illegale 
sloop en mag dus alleen al daarom geen doorgang vinden;

- Uitbreiding van de horeca zou hier verboden zijn, tenzij alles 
‘pico bello’ geregeld kan worden;

- Er zijn 3 nooduitgangen gepland, maar voor 1 ervan is geen 
toestemming van de eigenaren. NB: Die ene nooduitgang is slechts 
1 meter breed. Kortom: mocht er ooit brand uitbreken, dan zitten 
de bezoekers in de kelders als ratten in de val;

- De gemeente investeert - met beperkt succes - tonnen per jaar in 
beheersing van overlast en geweld in dit gebied. Het laatste waar 
de buurt behoefte aan heeft is uitbreiding van zware club-horeca;

��+RHYHHO�H[WUD�WD[L¶V�HQ�¿HWVUHNNHQ�NDQ�GH]H�SOHN�YHUGUDJHQ"

Tot 21 juni kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

(HQ�ÀLQNH�LHS�QDELM�GH�NQDNHQSDDO�YLHO�]RPDDU�SDUGRHV�RP��

Gymnastiekclubje bij de fontein, die inmiddels weer bruist.

Ontwerp voor het tijdelijke (3 jaar) nieuwe kunstobject.

Na nog geen tachtig jaar. Tel de ringen maar eens goed na.

1LHXZH�¿HWVHQUHNNHQ�HQ�HHQ�SLHSMRQJ�ERRPSMH�

Ook bij Café Oosterling verse rekken met gebruikers-info.

Tergend langzaam krijgt de straat ruimer uitzicht .

131

Prinsengrachtbrug: tramhalte met bloemen en haring.

Vlakbij het Frederiksplein raakt de halve Utrechtsedwarsstraat
vrijwel elke (uitgaans)avond compleet verstopt met lukraak 
JHSDUNHHUGH�¿HWVHQ�YDQ�FDIp��HQ�UHVWDXUDQWEH]RHNHUV��

Het plan werd geboren om 50 meter verderop bij het Frederiksplein 
H[WUD�SODDWV�WH�PDNHQ�YRRU�WLHQWDOOHQ�¿HWVHQ��
Daarvoor hoefden slechts 3 autoplekken te verdwijnen.
Er was twijfel of de bezoekers wel zover wilden lopen.
Een uitgebreid communicatieplan werd opgetuigd:
Groen en gele informatieborden op muren en in plantenbakken,
JUD¿WWL�RS�VWRHSHQ��1LHW�KLHU��3DUNHHU�RS�)UHGHULNVSOHLQ���HWF���
en zelfs bierviltjes met jolige teksten ter bewustwording van 
nonchalante klanten. Vanwege de ‘lockdown’ bleven de bezoekers 
weg, maar de nieuwe rekken zitten nu al vol                            PS
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De straat beroemd om de bomen met de puurste witte bloesem

Een bijzonder ongelukkig Ontwerpbesluit Ter inzage t/m 21 juni

Uitgebreide info is te vinden op:
www.oudestadt.nl/club-europa-halvemaansteeg-actueel/

De Rembrandtpleinbuurt lijkt nu echt die nieuwe grote ‘culturele club’ te krijgen, waar al zo veel tegen geprotesteerd is. 
Club Europa, oftewel het ‘Paleis van Kleiss’ behelst een club met twee zalen plus een café.  
Stadsdeel Centrum had (juli 2019) niet naar de buurtbewoners geluisterd (voor hen de overlast) en een positief advies gegeven.

www.N8W8Buurt.nl

Stichting Buurtplatform
De Nachtwacht

Het ontwerp (uit 2018)

Halvemaansteeg 6 en Amstel 46 & 50
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www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus
Ontmoeten, spel en samen eten

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 21 juni 19.30 -21.00 uur
Voor agenda,verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

Iedereen is welkom, maar de ruimte beperkt
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Hét Buurtplatform Utrechtsestraat en omgeving
Hét online platform dat iedereen verbindt die woont, werkt en leeft in de 

Utrechtsestraatbuurt.

Buurtstoeltjes om even uit te rusten
Er zijn te weinig plekken om even uit te rusten. Oudere buurtbewoners 

hebben rustpunten nodig. Zorg voor stoeltje(s) binnen 200 m.
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Vers in de stutten, maar al in oktober is de klus geklaard.

Altijd verrassend veel te zien.  www.artacasa.nl

76

411

414-416

,Q������ZHUG�KHW�µGH¿QLWLHI�RQWZHUS¶�JHSUHVHQWHHUG�YRRU�
EHWHUH�GRRUVWURPLQJ�YDQ�KHW�WUDP��HQ�¿HWVYHUNHHU�RS�GH�
Sarphatistraat tussen Weesperplein en Westeinde.

Het laatste stukje westzijde van de Amstel zou voor auto’s 
eenrichtsverkeer worden ‘stad uit’ met verplicht rechtsaf-slaan.
Toen werd het stil tot maart dit jaar. In een bewonersbrief werd 
het concept-verkeersbesluit aangekondigd, waarin gelijk ook 
maar de rijrichtingen van Achtergracht en MJ Kosterstraat 
omgedraaid bleken te zijn zonder enig overleg met de buurt. 

Mogelijk een poging om het verwachte extra (sluip)verkeer 
zo ver mogelijk van het schoolplein weg te houden. Maar 
deze oplossing is ernstiger dan de kwaal. Zo krijgt de nu 
nog rustige MJ Kosterstraat voortaan ook al het verkeer van 
de Achtergracht evenzijde te verwerken en wordt de andere 
zijde van de Achtergracht dubbel belast. Het belangrijkste 
nadeel is echter de verkeersonveiligheid op de hoek Amstel/
Achtergracht. NB Ook voor schoolkinderen. Kortom: blijf bij 
het ontwerp uit 2019.                                           Paul Spoek

Een bijzonder ongelukkig Verkeersbesluit

April 2021Mei 2019

Uitgebreide info is te vinden op: 

:HONH�¿HWVHU�RI�DXWRPRELOLVW�RS�GH�
Amstel verwacht vlak voor een brug 

opeens verkeer van rechts?

Levensgevaarlijk!
Amstel bij de brug over de Achtergracht Achtergracht onevenzijde bij de Amstel

Speelplaats voor de grote kinderen bij NEL Bankje vol? Neem je eigen klapstoel mee!

2021

www.oudestadt.nl/verkeersbesluit-amstel-west-achtergracht/

%HVSDDU�JURQGVWR൵HQ��EH]RHN�HHUVW�GH�NULQJORRSZLQNHO

354

Koningsdag
------------------------

Peuterhoekje
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Café
Waterlooplein ‘77

Sponsors Binnenk ant 94  Zomer 2021



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
Maandag: Fitgym, Muziekcursus, Muziekclub, 
Yoga. Dinsdag: Meer bewegen voor ouderen, 

Bridgen, Socratische dialoog. Woensdag: Naai- en 
breiclub, Film of Lezing, Franse conversatie (geen 
les!). Donderdag: Schilderen en tekenen, Duitse 

literatuur, Eettafel. 
Vrijdag: Bridge-inloop, Computerinloop, Leesclub.

$DQYDQJ�������XXU��7RHJDQJ�¼�����LQFOXVLHI�WKHH�HQ�NR৽H
De bar is open tot 18.00 uur
17 juni Twee Britse soldaten met een onmogelijke 
opdracht
Inn 
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.
nog tot 26 juni

Jan Scarpa De geest moet waaien
Jan Scarpa – pan.

9Binnenk

 
SLUITING TWEEDE UITLEG 

i.v.m. het CORONAVIRUS
VERLENGD TOT TENMINSTE 

9 JUNI 2021 
Wij volgen de aanbevelingen van het RIVM.
Vanwege de kwetsbaarheid van onze bezoekers en 
vrijwilligers, zoeken wij aansluiting bij de eerdere 
besluitvorming van de Overheid inzake evenementen 
en hebben wij besloten de volledige sluiting van de 
Tweede Uitleg te verlengen tot tenminste woensdag 
9 juni.
Als de overheidsmaatregelen daartoe aanleiding 
geven, zullen wij ons standpunt mogelijk moeten 
herzien.  
Het aangepaste programma voor de zomer zal 
afhangen van de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus.
RAADPLEEG VOOR NADERE INFORMATIE

www.tweedeuitleg.nl
 

Het bestuur van de Tweede Uitleg

Online meeleesclub, Online taalcafé
NT2-uur, Oefenuur

Informatiepunt digitale overheid
EHBO: Eerste Hulp Bij Online!
Studiemax huiswerkbegeleiding

Boekbesprekingen
Digitaal Spreekuur Cybersoek

www.oba.nl/agenda
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Burengroep Centrum zoekt buurtgenoten
Lijkt het jou leuk om samen leuke dingen te doen? Wil je graag meer mensen leren kennen? 
Misschien is een Burengroep dan wel iets voor jou! 
Een Burengroep bestaat uit 8 - 10 buurtbewoners die met elkaar een (sociaal) netwerk vormen. 
Gezellig samen koken en lekker eten, elkaars verjaardag vieren, samen een spelletje spelen, elkaar 
helpen in de tuin of samen naar de markt. Samen bepalen we wat we gaan doen.
 De groep wordt ondersteund door 2 coaches: de Participatiecoach van Prisma en een vrijwilliger. 
De Burengroep is heel laagdrempelig: niets is verplicht. Het moet vooral leuk zijn om samen 
dingen te doen en elkaar beter te leren kennen.

Bij de Burengroep kijken we ook naar elkaar om. Heb je ergens hulp bij nodig? 
Dan kunnen we elkaar een handje helpen. Samen sta je sterker!

Doe mee
We zijn opzoek naar buurtgenoten die mee willen doen. Iedereen is welkom! 
Ben je nieuwsgierig naar wat we doen? Of heb je gewoon behoefte aan een praatje? 
Neem dan contact op met Monique��=H�NRPW�JUDDJ�ELM�MH�ODQJV�YRRU�HHQ�NRSMH�NR൶H�
Bel of app Monique: 06-2180 6016 of mail: mniezen@stichtingprisma.nl  
 Stichting Prisma
De Burengroep is een initiatief van Stichting Prisma. Prisma organiseert ontmoetingen 
en activiteiten in Amsterdam voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Daarbij werken ze samen met een grote groep vrijwilligers. 
Bij de Burengroep is iedereen welkom!  

WONINGRUIL ABCOUDE - AMSTERDAM CENTRUM 

Gezocht: sociale huurwoning rondom in centrum Amsterdam voor 1 persoon. 
Minimaal 2 slaapkamers, balkon, berging. Max huur € 752,33.
Oostelijke / Westelijke Eilanden, Oosterpark, Oosterdok, Plantagebuurt, Nieuwmarkt, 
de Pijp, de Jordaan, Westerpark. (en nergens anders!)

Aangeboden: mooie eengezinswoning voor minimaal 2 personen. Ruime woonkamer met 
keuken, 3 slaapkamers, badkamer, ruime zolder (evt 4e kamer), grote, mooi aangelegde 
voor- en achtertuin. Hartje Abcoude. Max sociale huur € 752,33 exclusief.

Meer informatie op:  www.woningruil.nl. Advertentienummer: 524095.

Moderne Dans / Buitenles 60+ van Dance Connects Community
Dat betekent lekker buiten dansen, creatief bewegen tussen de bomen 
RI�ODQJV�KHW�ZDWHU��VDPHQ�PHW�DQGHUHQ��¿MQ�FRQWDFW�HQ�WRFK�YHLOLJ��
Alles onder leiding van professionele dansdocenten en op inspirerende muziek.

Dance Connects probeert zo veel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder te bereiken 
vanwege de overtuiging dat dans en ontmoeting ontzettend goed zijn om lichaam en geest 
scherp en gezond te houden. Daarom is de moderne dansles voor iedereen toegankelijk - 
RQJHDFKW�FRQGLWLH��EHSHUNLQJHQ�HQ�RI�¿QDQFLsOH�VLWXDWLH�

We zijn te vinden: Oeverpark / Eye Filmmuseum, IJpromenade 1 - Amsterdam / Noord / 
Centrum Maandag 10.30 - 11.30 uur

'DQFH�&RQQHFWV�LV�HHQ�QRQ�SUR¿W�RUJDQLVDWLH�GLH�PHQVHQ�YDQ�DOOH�OHHIWLMGHQ�LQ�FRQWDFW�
brengt met dans, de buurt en met elkaar

www.danceconnects.nl

ANBO lanceert Aangifte Hulplijn

$1%2�EHJLQW�PHW�GH�$DQJLIWH�+XOSOLMQ��EHGRHOG�YRRU�PHQVHQ�GLH�VODFKWR൵HU�]LMQ�
geworden van internetcriminaliteit of babbeltrucs. De ouderenorganisatie geeft 
mensen tips en hulp bij het doen van aangifte bij de politie.

Van de ongeveer 2500 mensen van 60 jaar en ouder die mee hebben gedaan aan een peiling 
van ANBO heeft bijna de helft wel eens te maken gehad met een poging tot oplichting.
7RFK�]HJW�WZHH�GHUGH�YDQ�GH�RXGHUHQ�GLH�VODFKWR൵HU�]LMQ�JHZRUGHQ�LQ�GH�SHLOLQJ�GDW�]H�JHHQ�
aangifte gaan doen bij de politie. 
Ze zeggen dat er toch niets mee wordt gedaan of ze vinden het incident te klein.

ANBO wil ouderen helpen om wél die stap te zetten naar aangifte doen, zodat de kans 
groter wordt dat criminelen worden opgespoord. 
6ODFKWR൵HUV�NXQQHQ�EHOOHQ�PHW�GH�ANBO Aangifte Hulplijn (0348 – 238591), 
waar zij tips en adviezen krijgen over het doen van aangifte.

Leden van ANBO kunnen ook een veiligheidsconsulent inschakelen, die meegaat naar 
KHW�SROLWLHEXUHDX��:DQW�����YDQ�GH�JHGXSHHUGHQ�JHHIW�DDQ�GDW�]H�KXOS�ZHO�¿MQ�KDGGHQ�
gevonden. 

www.anbo.nl
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Tussen Koningsplein, Singel, 
Vijzelstraat, Weteringcircuit, 
Singelgracht en Leidsegracht

Leidse/Wetering Binnenk

Stadsdorp Weteringplus: 
Wij zullen doorgaan… 
Nee, het is nog even te vroeg voor een buurtmaaltijd met 
optredens van buurtgenoten. Ook nog geen samenkomst 
in themamiddagen en workshops. Maar wij doen, zeker 
nu, een heleboel dingen juist wel! 

�2Q]H�OHHV��GLVFXVVLH��HQ�¿OPFOXEV�KHEEHQ�HLJHQ�PDQLHUHQ
   gevonden om door te gaan met hun activiteiten: digitaal
   en waar fysiek, op gepaste afstand . 
   Wij bemiddelen bij het ontstaan van nieuwe clubs.

* Alle aandacht is er voor de ingrijpende veranderingen in
   het aanbod van de zorg in de vorm van “buurtteams”. 
   Wij hebben kontakt met  spelers in dit veld 
   (zorgaanbieders, gemeente) om de vinger aan de pols te
    houden en om onze buurtgenoten vroegtijdig te kunnen
    informeren over op handen zijnde ontwikkelingen

* Wij geven digitale trainingen: onder andere over je hoe je
   zelf digitale ontmoetingen organiseert. 
   In onze  Nieuwsbrief vind je meer informatie over de 
   trainingen die we organiseren.

* De burenhulplijn is nog steeds paraat voor even dat 
   helpend handje of praatje. 
�2S�RQ]H�ZHEVLWH�YHUVFKLMQHQ�GH�HHUVWH�¿OPSMHV�LQ�GH
   rubriek “bijzondere buurtbewoners”.

* In de loop van het jaar zullen we een vervolg geven op
   eerdere thema’s over: levenstestament; je huis slimmer 
   maken met diverse gebruiksvriendelijke innovaties; zelf
   je gezondheid in de gaten houden; communiceren met de
   huisarts; zelf je medisch dossier volgen. 

Stadsdorp Weteringplus gaat vol goede moed een zomer vol 
nabuurschap in. Volg ons op de website!

Stadsdorp Weteringplus bestrijkt het gebied tussen 
Weteringbuurt, Noorderbuurt en Den Texbuurt. Wij zijn 
bereikbaar via mail: info@stadsdorpweteringplus.nl 
en telefoon 020-7371427. Volg ons verder op onze website

 www.stadsdorpweteringplus.nl
Op de website staat een link waarmee je je 

op de maandelijkse nieuwsbrief kunt abonneren.

Heinekenhoek
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De veertig hagedissenbeelden op het Kleine-Gartmanplantsoen staan weer op hun plek.
Hans van Houwelingen maakte de originele beelden die al op het plein stonden sinds 1994. “Een heleboel moesten 

gerestaureerd worden, hier en daar miste er een stuk staart of teen.” (oorzaak grasmaaier). 25 mei zijn de werkzaamheden 
RS�KHW�.OHLQH�*DUWPDQSODQWVRHQ�NODDU�HQ�JDDW�GH�RQGHUJURQGVH�¿HWVHQVWDOOLQJ�RSHQ�������ZZZ�DPVWHUGDP�QO�¿HWV

4 Mei. De gevallen Hoornblazer 1e Weteringplantsoen 
http://degevallenhoornblazer.nl/herdenkingen/

Column: IN DE BUURT
 
Lise van de Kamp

Zeurende zijde blouse

In het eerste lentezonnetje sta ik me, als een kuiken uit het ei op te warmen 
bij de brug op de Keizersgracht. De zon weerkaatst warm haar stralen van 
het gladde wateroppervlak naar mijn opgeheven gezicht. Eindelijk zomer.
Ik draai me naar de andere kant om mijn rug ook te verwarmen en kijk 
naar de uitstalling van groente en fruit bij Frank Vork’s, door ons thuis 
liefkozend de groentejuwelier genoemd.

Bij de sappige uitstalling van de kleurige vruchten staat een vrouw in een 
smoezelige trui. Zachtjes, haast verstolen aait ze heel even met haar hand 
over een rode appel. De wangen van de appel blozen er van. Aaiend over 
de appel zie ik haar met opgetrokken wenkbrauwen naar de prijskaartjes 
kijken. Schielijk trekt ze haar hand van de appel af. Ze kijkt beschaamd naar 
de vrouw in een koningsblauwe zijde blouse, die zojuist naast haar is gaan 
staan. Beide vrouwen kijken naar de appels, niet naar elkaar.

‘Niet kopen’ knarst de zijde blouse ineens uit het niets ‘er zit allemaal 
ÀMQVWRI�RS�·�'H�WUXL�NLMNW�YHUEDDVG�QDDU�GH�IULVVH�DSSHOV�HQ�KDDOW�OLFKWMHV�
haar schouders op. Maar de zijde blouse zeurt verder. 
‘Ik snap niet dat ze het fruit hier zo open en bloot langs de weg zetten. Het 
is allemaal gif.’ De trui doet er het zwijgen toe, weet niet wat ze met zoveel 
giftigheid aanmoet. 
Dan ineens weet ze het antwoord: ‘Je kunt ze toch wassen voordat je ze 
opeet?’ Tegen zoveel logica heeft de zijde blouse geen verweer. 
Ze draait zich om en loopt terug de gracht op. De trui gaat richting 
Utrechtsestraat en ik blijf nog even van de lentezon genieten. 
Blij dat ik in een buurt woon waar truien en zijde blouses beiden mijn buren 
zijn.

Fr
an

k V
or

k’s
  s

pe
cia

alz
aa

k v
oo

r k
wa

lit
eit

sg
ro

en
te

 en
 fr

uit

4 Mei

Fietsen 2017 Foetsie 2021

Hans

Zoals alle musea is het Max Euwe Centrum 
(MEC) gesloten voor publiek, maar we hebben 
niet stil gezeten! We hebben de verlichting 
vervangen, wanden geschilderd, archieven 
uitgezocht en deels gedigitaliseerd. 

Er zijn Engelse vertalingen van de teksten 
gekomen en een vertrekkende buur schonk fraai 
meubilair (tafels, stoelen, rolblokken). Ons 
museum en studiezaal zijn helemaal klaar om 
weer bezoekers te verwelkomen!

Daarnaast blijven we actief op Facebook, 
Instagram en Twitter met berichten over de 
schaakhistorie, onze archieven en uiteraard Euwe. 

De belangrijkste verbetering is echter onze 
nieuwe website, zodat de bezoeker ook digitaal 
van het MEC kan genieten. 

Langzaam aan gaan we ons ook voorbereiden op 
ons 35-jarig jubileum op 8 november. 
We hopen dat groots te kunnen vieren!

www.maxeuwe.nl 
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op gekomen.

25 regels incl.

laat onze wegen
te rank van steel

altProeij 

niet var tn

(  Wolfsmelk  )

Erica Lastdrager
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Herengracht Keizersgracht Prinsengracht

Beste Paul,
Ik kom vanuit buurt 6 met verschillende stukken
-Actiegroep Museumbrug 2 kanten open
-Centrum begroot 2021 
-red t wijkcentrum
-kunst te zien in deze periode
-misschien een klein stukje over de laatste specialist weteringschans, 
nu net overleden dr Overbeke, dermatoloog
Groet gonny van oudenallen, wijkraadslid gebied 5

Tijdelijk uitplaatsen van 8 bomen op het 
plein van de Vijzelgracht, die binnen de 
bouwhekken staan. Dit ten behoeve van de 
bouw van de ondergrondse parkeergarage.

Het uitgangspunt was de bomen te laten 
staan en -met de benodigde beschermende 
maatregelen- om de bomen heen te bouwen. 
Op papier bleek dit net haalbaar.
De praktijk pakt nu echter anders uit. Sinds 
enkele weken worden werkzaamheden 
verricht op het plein. Hierbij wordt steeds 
duidelijker dat de uitvoering van het werk in 
combinatie met het behoud van de bomen met 
HONDDU�FRQÀLFWHHUW�
Zo liggen de locaties van de lifthuizen 
en de daarbij horende schachten te dicht 
op het wortelpakket en kunnen bepaalde 
hijswerkzaamheden niet worden uitgevoerd 
zonder kans op beschadiging van de bomen.

Om de bomen te beschermen en het werk 

naar behoren te kunnen uitvoeren is besloten 
de bomen tijdelijk uit te plaatsen. De bomen 
gaan dan naar het depot van de gemeentelijke 
groenbeheerder en worden daar goed 
verzorgd tot het moment van terugplaatsing, 
volgens de huidige planning in de eerste helft 
van 2022.

Het project wordt begeleid door een 
onafhankelijk boomdeskundige. De 
boomdeskundige zal de bomen zo snel 
mogelijk nauwkeurig inspecteren, de conditie 
vaststellen en de bomen controleren op 
broedende vogels en nesten.
Mocht u vragen hebben hierover neem gerust 
contact op via r.edens@amsterdam.nl
.

Rogier Edens
Omgevingsmanager herinrichting Vijzelstraat

Medio juni van dit jaar wordt een begin 
gemaakt met het stapsgewijs ombouwen van 
het Weteringcircuit naar het Weteringpark. 
Wilt u meedenken over hoe het park eruit 
komt te zien? 

Bewoners en ondernemers in de omringende 
buurten en toekomstige gebruikers zullen 
binnenkort een uitnodiging van de gemeente 
ontvangen om de ontwerpprincipes voor het 
park met elkaar vast te leggen. In deze eerste 
bijeenkomst zal de gemeente de fasering en 
de uitgangspunten toelichten, en worden de 
ontwerpprincipes voor het park met elkaar 
vastgesteld. Ook zal worden toegelicht hoe het 
participatieproces zal verlopen. 
Tevens zal er een procesgroep/klankbordgroep 
worden ingericht die helpt de integraliteit te 
borgen en een zorgvuldig proces bewaakt. 

Vergroening
Het huidige Weteringcircuit is een groot 
knooppunt waarbij veel verkeersstromen bij 
elkaar komen. Dat is te zien, want er is veel 
asfalt en weinig groen. In de nieuwe situatie is 
het park nog steeds een belangrijke schakel in de 
29�HQ�¿HWVYHUELQGLQJHQ�YDQ�GH�VWDG��PDDU�LV�GH�
omgeving volledig omgebouwd naar een groen 
buurtpark. In het nieuwe Weteringpark kunnen 
stad- en buurtgenoten elkaar ontmoeten en wordt 
KHW�¿MQHU�RP�WH�YHUEOLMYHQ��

Fasering
In maart van dit jaar is een faseringsnota 
vastgesteld door het College. Hiermee is besloten 
dat sommige delen van het Weteringcircuit op 
korte termijn vernieuwd worden. Zo wordt de 
kruising Stadhouderskade-Weteringlaan nog 
dit jaar opnieuw ingericht en verkeersveiliger 
gemaakt, wordt onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden voor de aanleg van een 
wandelboulevard langs de Stadhouderskade en 

het Tweede Weteringplantsoen (met hierin de 
Speeltuin UJ Klaren) heringericht. Andere delen 
van het Weteringcircuit worden pas over een 
aantal jaar uitgevoerd. 

Tijdlijn
• 2018: Principebesluit over het park en
   uitgangspunten
• Maart 2021: Faseringsnota vastgesteld door
   College
• Juni 2021: Vaststellen van de ontwerpprincipes
• Najaar 2021: Participatie over ontwerp voor het
  Tweede Weteringplantsoen en de speeltuin
• Oktober-november 2021: Herinrichting 
  kruispunt Stadhouderskade-Ferdinand Bolstraat
��������9DVWVWHOOHQ�GH¿QLWLHI�RQWZHUS�YRRU�KHW�
  Tweede Weteringplantsoen

Samenhang
Om te borgen dat het uiteindelijke park 
een samenhangend geheel wordt, worden 
ontwerpprincipes vastgelegd. Met de 
ontwerpprincipes worden afspraken gemaakt 
over de vormentaal van het park. Dit gebeurt in 
samenspraak met de buurt en de toekomstige 
gebruikers. We maken hiermee een ‘toolbox’ 
voor de toekomst, zodat de onderdelen van het 
nieuwe park naadloos op elkaar aansluiten. 
Op basis van de uitgangspunten en 
ontwerpprincipes worden later de verschillende 
onderdelen van het Weteringpark ontworpen, 
met als eerste de herinrichting van het Tweede 
Weteringplantsoen later dit jaar. 

Uitgangspunten 
De uitgangspunten zijn al bestuurlijk vastgesteld. 
In 2018 is namelijk het principebesluit genomen 
door het college, waar twee ontwerpvarianten 
aan het college zijn voorgelegd. Het college 
heeft de voorkeur uitgesproken voor variant 2, 
met behoud van de tramrotonde. Verder zijn 
onder andere nog de volgende uitgangspunten 

bestuurlijk vastgesteld:
• Het Weteringpark is een buurtpark, waar men
   elkaar kan ontmoeten en welke bijdraagt aan
   de sociale cohesie in deze buurt.
• Behoud van hoofdfuncties verblijven, 
   ontmoeten, spelen en tuinieren
• Vergroenen van de looproute bij de 
   Stadhouderskade en het gehele weteringpark
• De basis voor de ontwerpprincipes is het
  19e-eeuwse Weteringplantsoen; een stadspark
   met organisch vormgegeven patroon van paden
   met rijk beplante plantsoentjes/perkjes 
   ertussen.

 
Tekening van het park aan de Weteringschans 
uit medio 19e eeuw toen het Weteringplantsoen 
heette. Stadsarchief Amsterdam.

Ontwerpprincipes
De ontwerpprincipes zijn gebaseerd op het 
oorspronkelijke, 19e-eeuwse Weteringplantsoen. 
Vroeger bestond dit gebied uit groene eilanden 
met daartussen half-verharde voetpaden. 
• Groene eilanden vormen de basis voor het 
nieuwe Weteringpark. Een eiland kan bestaan uit 
EHSODQWLQJ�RI�JUDV��PDDU�NDQ�RRN�HHQ�VSHFL¿HNH�
functie herbergen en / of beplanting. De vorm 
van de eilanden is vloeiend en nooit hoekig, ook 
bij de hoeken van het park. Bestaande en nieuwe 
bomen staan in principe ook binnen de eilanden. 
De beplanting is maximaal 1.5 meter hoog zodat 
er altijd overzicht is binnen het park. Door de 

eilanden lopen kleine slingerpaden indien dat 
nodig is.
• De verblijfsruimtes worden met beplanting 
zoveel mogelijk afgeschermd van de drukke 
straten.
• De verkeersstructuur past binnen de 
eilandenvorm van het park en is hiermee een 
integraal onderdeel van het park in plaats van 
een doorsnijding. Het tramcircuit loopt door 
enkele groene eilanden. De stukken waar de tram 
door een eiland rijdt wordt in gras uitgevoerd. 
• De veiligheidszone wordt met beplanting 
gewaarborgd. 
• De waterkant verbindt de Eerste en Tweede 
Weteringplantsoenen met elkaar en de 
groenstrook langs het water in het Tweede 
Weteringplantsoen wordt ingericht zodat deze 
aansluit bij de rest van het park. 
• Kunstobjecten krijgen een plek binnen 
de eilandenstructuur. De banken komen op 
de grens tussen de eilanden en paden. De 
uitgangspunten voor het goed inpassen van het 
Van Randwijkmonument worden opgesteld met 
de buurt, de erfgenamen en Stichting 4 en 5 mei. 
• De Kruidenpluktuin blijft bestaan. 
Deze krijgt een eigen eiland in het ontwerp. 
De Kruidenpluktuin kan worden gezien als het 
voorbeeld hoe de eilanden en slingerpaden in het 
toekomstige Weteringpark eruit moeten komen 
te zien.

Wilt u meedenken over de ontwerpprincipes voor 
het Weteringpark, dan kunt u zich aanmelden bij 
Marieke Nonhebel 

marieke.nonhebel@amsterdam.nl

Ontwikkelingen rondom het Weteringpark kunt 
u volgen op 

www.weteringbuurt.nl

Wetering Verbetering en Wetering Groen

Denk mee over hoe het Weteringpark eruit gaat zien!
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Een dozijn heren in hoge nood wachten op hun beurt bij de 
krul aan de Reguliersgracht. Voor dames zijn er aanzienlijk 

minder openbare gelegenheden om de blaas te legen.

Terrassen zijn inmiddels gelukkig (beperkt) open. 
Bezoekers mogen, met een mondkapje op, binnen betalen, 

naar het toilet en gebruik maken van de garderobe. 

Acties waar je blij van wordt
The Happy Activist is een snel groeiend 
grassroots podium voor parttime 
wereldverbeteraars. Samen helpen we 
duurzame initiatieven aan meer bereik. 
En de rest van Nederland aan een beter 
humeur. https://thehappyactivist.org/

  Pianoles     in balance met je lijf
Ervaren pianodocente (alle stijlen) heeft nog plek. Aan 

het begin van de lessen kunnen 5 tot 10 minuten besteed 
worden aan oefeningen op het Schumann 3D systeem. 

Door de trillingen van het systeem die afgestemd zijn op 
de Schumann resonantie wordt de wervelkolom in een 

neutrale positie gebracht. Dit leidt tot een verbetering 
van de houding en van alle lichaamsprocessen. 

Hierdoor groeit het speelplezier op de piano als vanzelf!

Ook strippenkaart mogelijk 
voor 10 sessies 
op het Schumann 3D systeem

contact en info: 
marjonbar@gmail.com
www.schumann-3D-platte.com

Openbare toiletten
2P�KHW�YHOH�ZLOGSODVVHQ�HQ�SRHSHQ�LQ�GH�VWDG�WH�YRRUNRPHQ�]RX�KHW�]R�¿MQ�]LMQ�PHHU�RSHQEDUH�VFKRQH�WRLOHWWHQ�LQ�GH]H�PRRLH�VWDG�WH�KHEEHQ�

Openbare WC’s voor vrouwen en rolstoelgebruikers Wij willen meer WC-Krullen in de stad voor vrouwen en rolstoelgebruikers.

Iets doen voor uw buurt in Centrum?
Een sportdag voor de buurt, een speeldag voor kinderen 
of een gezamenlijke actie in de openbare ruimte? 
Wie weet kunt u dan gebruik maken van de subsidie voor 
bewonersinitiatieven in stadsdeel Centrum. 

Het stadsdeel helpt zo graag mee aan buurtinitiatieven die 
de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren. Of 
de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners 
versterken. De maximale subsidie is € 5000 per initiatief. 
Voor buurtfeesten tot 100 bewoners wordt maximaal € 500 
verleend. Voor buurtfeesten met meer dan 100 bewoners 
is dat € 1000. Het maximale subsidiebedrag is inclusief 
eventuele btw-kosten. 8 weken voordat de activiteiten 
van start gaan moet de subsidie aangevraagd worden. 
Toekenning en de hoogte van de subsidie worden pas 
GH¿QLWLHI�QDGDW�KHW�EHVOXLW�RS�GH�DDQYUDDJ�LV�RQWYDQJHQ�

Subsidie aanvragen
Uw activiteit moet eenmalig zijn en nog niet hebben 
plaatsgevonden. De kans van slagen is groter als 
buurtgenoten er positief over zijn. Betrek ze daarom bij het 
plan. Wie weet hebben ze meteen al aanvullende ideeën en 
aandachtspunten, waar u samen iets mee kunt in de buurt.
•  Stappenplan. De stappen die u moet zetten om subsidie 
    aan te vragen.
•  Subsidie bewonersinitiatieven.

Coronaproof
Houd er rekening mee dat uw plan ‘coronaproof’ moet zijn. 
Er moet voldoende ruimte zijn om anderhalve meter afstand 
tot elkaar te houden. Activiteiten met grote groepen worden 
extra zorgvuldig beoordeeld. 
Actuele informatie over de coronaregels vindt u op: 
www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/

/www.amsterdam.nl/buurt-centrum/

Kinderen van het licht
In de vroege ochtend groeit de rij met wachtenden op 
het Oudekerksplein. Sommigen nog met een biertje in 
de hand, alsof ze direct vanuit de kroeg naar het concert 
zijn gekomen. De sfeer is bijzonder en sereen; er heerst 
wel een bepaalde opwinding. 
Het zo jonge fenomeen uit Chili maakt immers zijn 
opwachting in dit bijzondere muziekweekend. 
De verwachtingen zijn hoog gespannen. Een voor een 
betreden we de kerk. Het gehele weekend staat in het 
teken van het ‘Playing the Cathedral’ festival.

Hoewel geboren en getogen in Amsterdam liggen 
mijn ‘roots’ - en zeker die van mijn ouders - in de 
Haarlemmermeer. Tot zo’n 35 jaar geleden woonde 
daar mijn opa op een erf met wel 4 generaties. Hij was 
stekeblind, kon alleen het witte doek van passerende 
zeilboten nog onderscheiden, maar hij speelde wel orgel 
als de beste, vroeger ook in de Gereformeerde Kerk van 
Oude Wetering. Van hem moet ik mijn voorliefde voor 
muziek overgedragen hebben gekregen, inclusief die voor 
orgelmuziek. 

In de vroege jaren ’70 bezocht ik al de Oude Kerk om er 
Feike Asma het orgel te horen bespelen. Ik bevond me daar 
in het gezelschap van overwegend oudere mannen, allemaal 
lid van een gezelschap van orgelvrienden. 
De laatste orgelklanken stierven weg en voor mij stond een 
man op onder het uitroepen van: ‘Bravo, Bravo!’ De andere 
aanwezigen sloten zich bij hem aan. Een toegift volgde. 
Heel imposant.

Krap een halve eeuw later zit ik opnieuw in de Oude 
Kerk, nu op ‘n zaterdagochtend, in alle vroegte. Een 
toegangskaartje had ik diezelfde ochtend zo rond half zes 
nog online via ‘Ticketswap’ kunnen bemachtigen. Het 
concert van de Chileens-Amerikaanse organist-componist-
DJ Nicolás Jaar was stijf uitverkocht. Ik had zelf nog nooit 
van hem gehoord, maar een modern muziekspektakel om 
zes uur in de ochtend in de Oude Kerk, dat moest wel 
heel speciaal worden. Het was doodstil in de afgeladen 
monumentale kerk, die vooral gevuld was met jonge lui, 

Verhalen avond in Ons’Lieve Heer op Solder

‘hipsters’. Ik was een van de zeer weinige uitzonderingen. 
Zelden zal een zaterdagochtend op het Oudekerksplein op 
zo’n sfeervolle wijze zijn ingeluid, terwijl het prille zonlicht 
zich een weg baande door de hoge glas-in-lood kerkramen 
heen.

3DV�QD�DÀRRS�EHJUHHS�LN�YLD�0D[��PLMQ�QLHXZH�H[SDW�
buurman uit Londen, hoe bijzonder deze nog zo jonge 
musicus was en wat voor een naam hij zich reeds verworven 
had. En Max zou er zelf ook heel graag bij geweest zijn, 
maar hij had voor hem en zijn moeder alleen 2 tickets 
kunnen bemachtigen voor het concert van Philip Glass, 
dat van datzelfde culturele festival deel uitmaakte. De 
kerk die het jarenlang - vanwege een grondige renovatie 
- zonder orgel had moeten stellen, werd 7 eeuwen na de 
oorspronkelijke opening opnieuw ingewijd. 

Nog heel vaak denk ik terug aan die zeer memorabele 
ochtend in mei 2019. Maar ook aan mijn opa die zijn orgel 
in de woonkamer kon laten klinken als het Vater Müller 
orgel in de Oude Kerk. Hij zou genoten hebben van deze 
bijzondere organist, mogelijk ook van al die hipsters en zeer 
zeker van het fraaie strijklicht dat de kerk binnenviel. Heel 
zachtjes, ver weg, hoor ik hem ‘Bravo’ mompelen ……….

Lennard Roubos
Amsterdam, februari 2021

Tussen Leidsebrug en Hirschgebouw Café Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169

Statiegeld op alles
*HHQ�HQNHOH�YRUP�YDQ�YXLOQLV�YHU]DPHOHQ�LV�]R�H൵HFWLHI�
als met statiegeld. Er is altijd wel iemand die het terug 
komt brengen als het geld oplevert.

Dit zou binnen de hele EU de norm moeten worden, 
ook als voorbeeld voor de rest van de wereld. 

Petitie
Wij, inwoners van Europa constateren: zwerfvuil, plastic 
soup, veel weggooi-verpakkingen, bruikbaar afval waar 
je nergens mee naartoe kan, te weinig recycling en teveel 
vuilverbranding en -stort.
en verzoeken: statiegeld op alle verpakkingen en non-food 
producten in Europa 

https://statiegeldopalles.petities.nl/
Zie ook: 

https://radar.avrotros.nl/columns/item/statiegeld-op-alles-
betalen-voor-je-vuilniszak-of-er-juist-geld-voor-ontvangen/
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 13)

Misschien niet zo bekend, maar zeker niet onbekend is 
de 18e-eeuwse kunstschilder Jacob de Wit (1695-1754). 
De Wit is vooral bekend om zijn religieuze werk en 
de vele deur-, schoorsteen- en plafondstukken die hij 
maakte voor de huizen aan de Heren- en Keizersgracht 
te Amsterdam, maar ook voor de buitenplaatsen van de 
EHWUH൵HQGH�HLJHQDDUV�

In het werk van Jacob de Wit zijn duidelijke invloeden 
van Rubens en Van Dijck te zien, maar ook van Gerard de 
Lairesse, zijn directe voorloper. Hij was bevriend met de 
verzamelaar Gerrit Braamcamp en Jacob Xavery was zijn 
leerling, en ook beschermheer.

De zwaar katholieke kunstenaar Jacob de Wit, geboren 
in de Jordaan, was samen met Cornelis Troost één van de 
meest productieve en best betaalde schilders in Nederland 
in de achttiende eeuw. Zijn clientèle bestond uit de rijke 
Amsterdamse burgerij. In een barokke stijl à la Rubens 
en Van Dijck schilderde hij honderden doeken, zo’n 
tachtig plafondstukken, schoorsteenstukken en maakte 
hij duizenden tekeningen. Jacob De Wit werd, naast de 
vele Rococo plafond-, deur- en schoorsteenstukken die hij 
vervaardigde in de huizen aan de Heren- en Keizersgracht, 
ook beroemd door zijn bedrieglijk echte beeldhouwwerken 
in olieverf in plaats van steen, zijn Grisailles, die in de 
volksmond Witjes zijn gaan heten.

Een mooi voorbeeld van zijn stijl is te zien op Herengracht 
468. Kunsthistorisch gezien is dit één van de meest 
interessante dubbele huizen van de oude stad. 
Inwendig zijn er op de hoofdverdieping vier zalen met een 
hoogte van 4,70 meter. In drie van die stijlkamers zijn maar 
liefst 18 (!) beschilderingen uit 1745-1747, allemaal van de 
beroemde schilder Jacob de Wit (1695-1754). 

De vergaderzaal rechts achter is één van de laatste 
Lodewijk XIV-zalen van de stad. Er zijn drie deurstukken 
in kleur van Jacob de Wit. Heel uitzonderlijk zijn de tien 
zogenaamde penantstukken, als grisaille uitgevoerd met 
scènes uit de Metamorphosen van de Romeinse schrijver 
Ovidius. Grisailles heten ook wel witjes, trompe-l’oeils 
of grauwtjes. Deze beschilderingen - altijd in één kleur, 
maar wel in verschillende nuances - suggereren een niet 
bestaand reliëf. Jacob de Wit was de grote meester van de 
naar hem genoemde ‘witjes’.

Het is onbegrijpelijk dat dit dubbele huis met maar liefst 
achttien beschilderingen zo onbekend is. Voor het publiek 
wordt het misschien op een Open Monumentendag 
opengesteld, maar de beschrijving plus foto’s van dit 
huis zijn te zien op de komende (foto)tentoonstelling 
“Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht”. 

Deze expositie in de Amstelkerk is geopend op 
werkdagen van maandag 13 juli t/m vrijdag 20 augustus 
van 10:00-17:00 uur. Adres: Amstelveld 10, ingang 
Reguliersgracht. De toegang is gratis.

© Hans Tulleners
Schrijver, journalist, binnenstadsbewaker
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Maar het moet niet vergeten worden dat 
de UvA zo een vijftien jaar geleden dat 
negentiende-eeuwse Rijksmonument 
ten prooi had willen laten vallen aan de 
slopershamer. 

Er moest en zou een nieuw gebouw komen 
dat in vorm gelijkenis had met de meest 
verschrikkelijke bedrijvencentra die we in 
RYHUYORHG�DDQWUH൵HQ�DDQ�GH�VQHOZHJHQ��*D�
na, een universiteit die een Rijksmonument 
wil slopen!

Omwonenden en diverse andere 
actiegroepen hebben tot de Hoge Raad 
toe jarenlang geprocedeerd om dat 
indrukwekkende gebouw te redden van de 
vernietiging. Dat is gelukt. VOL BG - de 
Vereniging Openbaar en Leefbaar BG -, 
VVAB en aanverwante actiegroepen konden 
aantonen dat in het monument genoeg 
ruimte was voor boeken en studenten. 

Men zou denken dat de UvA z’n les geleerd 
heeft en zich wel tweemaal bedenkt om 
gebouwen op het BG terrein te slopen. Dus 
niet. Als je vanaf de Grimburgwal het terrein 
ELQQHQNRPW�VWDDW�HU�OLQNV�HHQ�PDJQL¿HN�
tamelijk recent ovalen gebouwtje, dat 
voornamelijk van glas is, van de hand van 
architect Theo Bosch. Het staat er perfect. 

De onverlaten van de UvA willen dat ovalen 
gebouwtje ….. slopen. Daarvoor in de plaats 
moet een gebouwtje komen, met het zelfde 
vierkante meter oppervlak, maar iets anders 
op het plein gesitueerd (wat overigens het 
plein minder veilig maakt). 

Heeft de UvA geld over? 
Wat de universiteit in ieder geval ontbeert 
is gevoel voor schoonheid en respect voor 
architectuur die heel bijzonder is. 

De UvA gaat het nog bonter maken. 
Tegenover het gebouw dat de UB gaat 
worden staat een ander negentiende-
eeuws ziekenhuisgebouw, met twee statige 
vleugels. Zoals dat toen was, de ene vleugel 
voor de vrouwen, de andere voor de 
mannen. Decennia geleden heeft de UvA 
binnen die twee vleugels een monster van 
een piramide-achtig gebouw neer geplompt 
dat moest dienen als mensa. Die mensa is 
niet meer nodig. Dus dat wangedrocht kan 
weg. Dat schept verblijfsruimte op het BG 
terrein, waar duizenden studenten komen en 
gaan. Een beetje ruimte in deze context is 
geen overbodige luxe. 

Wat bedenkt de UvA nu? Binnen die twee 
vleugels moet een groot nieuw gebouw 
NRPHQ��'DDUPHH�ZRUGHQ�WZHH�ÀDWHUV�
in één klap geslagen. De hoognodige 
verblijfsruimte op het BG wordt aanzienlijk 
ingekrompen, en het gebied wordt minder 
veilig. Dat als eerste. 

Als tweede, de pracht van dat negentiende-
eeuwse oude ziekenhuisgebouw met z’n 
karakteristieke vleugels wordt aan het oog 
onttrokken. 

Het moet gezegd, oog voor schoonheid is 
niet de sterkste kant van de UvA. 

Joost Smiers
 emeritus hoogleraar politicologie 

Datum: Amsterdam, 26 april 2021
Inspraakreactie/ zienswijze voor Behoud 
van het gebouw Service & informatie 
centrum / Geesteswetenschappen UvA 
van architect Theo Bosch.

Aan het college van b&w van Amsterdam,

U heeft het concept Strategisch Masterplan 
voor het Universiteitskwartier vrijgegeven 
voor inspraak. 

Ik ben voor behoud en eerherstel van dit 
unieke elliptische ‘Service & Info’ gebouw 
op het Binnengasthuisterrein.
Wat het misverstand ook is om dit unieke 
mens en natuur vriendelijke gebouw 
van Theo Bosch te slopen, het is al lang 
niet meer van deze tijd om achterhaalde 
‘beleidsplannen’ koste wat het kost door te 
duwen.

U bent nu nog in de positie om deze 
misplaatste logica te vervangen door 
besluitvorming in dankbare samenwerking 
met bewoners en belanghebbenden. Pas 
in 1995 kon dit gebouw van Theo Bosch 
worden voltooid in de geest van de nieuwe 
koers in de Nederlandse architectuur, 
door Aldo van Eyck al 36 jaar eerder naar 
buiten gebracht als ’de heilige plicht om 
een menselijke omgeving te creëren. Een 
omgeving die niet alleen functioneel is, 
maar ook mensen nader tot elkaar brengt, 
de stad als interieur van de gemeenschap.’

Daarbij hoort ook de wet van nodeloze 
verspillingen vermijden. Iets wat nog goed 
is, historisch uniek, heel mooi en gezond, 
kan blijven en de ruimte krijgen die het 
verdient.
Ik sluit mij aan bij de standpunten van de 
betrokken bewoners op het BG terrein en de 
12 hedendaagse architecten die voor behoud 
pleitten in het Parool van 15 juni 2020. 
De architecten spreken daarin van:

 ‘een monument voor Poëzie in de 
bouwkunst, het verbeeldt de ontmoeting, 

de essentie van het onderwijs’. 
Laat daarom dit gebouw ook nu een 
ontmoeting worden van binnen en buiten, 
boven en beneden, links en rechts, voor en 
achter, met midden in, het hart dat het hoofd 
inspireert tot tijdloos vrolijke beslissingen. 
Ahoi ! 

(tenslotte zitten we op Aarde in het zelfde 
schuitje, samen voor ons allemaal)

Corina Teunissen van Manen

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM HEEFT 
MOEIZAME VERHOUDING MET “MOOI” 
Het is absoluut waar dat de Universiteit van Amsterdam in hartje stad een campus van 
allure gaat realiseren, op en rond het oude Binnengasthuis. Het centrale punt wordt de 
Universiteitsbibliotheek, in een van de oude ziekenhuisgebouwen van het BG. 
Ik kan verzekeren: die UB wordt een juweeltje. 

Bron:  www.volbg.nl PS
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Verborgen schat onder het Betty Asfalt Complex
Bouwlieden stuitten tijdens hun werkzaamheden in de 
kelders van de Nieuwezijds Voorburgwal 282 op een 
grote verrassing. Onder de kelderverdieping bleek zich 
namelijk een nóg dieper gelegen kelder te bevinden: 
een grote 18e-eeuwse waterkelder. 

Het pand is al een erg opvallende verschijning. Met 
name de gang met zeer decoratieve stucornamenten die 
is vormgegeven in Lodewijk XIV-stijl en als hoogtepunt 
gezien wordt van het werk van Ignatius van Logteren. 

Een leuk aspect van ons werk blijft toch wel dat er 
onverwacht iets bijzonders tevoorschijn kan komen, onder 
de grond bijvoorbeeld bij funderingsherstel. Projectleider 
Kees Benschop: “Je houdt er wel rekening mee, maar je 
weet nooit of, wat, waar, wanneer.”

Onze eerste gedachte was om de waterkelder te benutten 
als kantoor- en keukenruimte, maar Bureau Monumenten & 
Archeologie bepleitte overtuigend om de waterkelder in zijn 
geheel te behouden vanwege haar gaafheid, afmetingen en 
hoge monumentale en cultuurhistorische waarde.
Omdat de kelder los in de ruimte staat is het mogelijk om 
hieromheen met betonbalken te funderen. Hoewel hij in 
zeer goede staat verkeert is het helaas niet mogelijk om de 
waterkelder publiekstoegankelijk te maken.

  www.stadsherstel.nl
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14 Buurt Zes Binnenk

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

De hofdames van het Begijnhof hieven het glas

Heisteeg bij Lanskroon

Ontmoet je buurtgenoten
=HNHU�LQ�GH]H�WLMG�LV�KHW�HQRUP�ZDDUGHYRO�HQ�¿MQ�
om mensen in je eigen buurt te kennen. Als lid van 
Stadsdorp Gracht en Straatjes, dat postcodes 1016 en 
1017 omvat, kom je buurtgenoten tegen door met elkaar 
WH�ZDQGHOHQ��QDDU�GH�¿OP�WH�JDDQ��WH�]LQJHQ��WKHDWHU�WH�
EH]RHNHQ��UHJHOPDWLJ�NR൶H�RI�HHQ�ERUUHO�WH�GULQNHQ��

Allemaal dingen die in het laatste jaar niet goed mogelijk 
waren. Toch hadden veel van onze leden steun aan elkaar. 
In bijna heel Amsterdam vind je Stadsdorpen. Gestart door 
buurtbewoners die de sociale cohesie en het nabuurschap in 
de stad willen bevorderen. In je eigen buurt op vrijblijvende 
manier mensen ontmoeten wordt gemakkelijker als je lid 
bent van het Stadsdorp in jouw buurt. 

Het was een jaar waarin het moeilijk was de sociale 
contacten in de buurt die zo essentieel zijn voor onze leden, 
te onderhouden. Gelukkig blijken veel Stadsdorpers elkaar 
op te zoeken, ook buiten de activiteiten en clubjes. Samen 
wandelen door de lege stad was een geliefde activiteit, net 
zoals samen eten of even langs gaan. 

Lid zijn in Stadsdorp is zeker in deze tijd heel vruchtbaar 
gebleken. Hopelijk gaan we elkaar weer vaker zien, en 
ervaren dat we niet alleen zijn in de stad. 

Wil je meer weten? 

                  Kijk op de website 
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 

                  of mail naar 
Stadsdorpgrenst@gmail.com
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Waar is deze steen te zien?

Het afgelopen jaar werden de tramrails vervangen van Koningsplein langs Singel over Spui tot en met de Nieuwezijds Voorburgwal.

The Happy Boekieman  HERENGRACHT 267
%LM�EHWUHGHQ�YDQ�GH�ERHNHQZLQNHO�ZRUGW�MH�JHWUR൵HQ�GRRU�GH�HQRUPH�KRHYHHOKHLG�ERHNHQ�
in alle staten: Nieuwe nog niet uitgepakte boeken, oude boeken, botanische boeken, 
scheur-kalenders. Je komt ogen te kort. Waar kan ik zitten en even rustig kijken? 
Maar Stephan vertelt vrolijk over van alles. Over de leuke bezoekers die langs komen en 
de vele contacten die hij daardoor over de hele wereld heeft. 
Hij schildert ook. Altijd leuk en vrolijk: portretten. UW

In een ondiepe nis hangt het portret 
van Paus Pius X (de tiende). Het is 
KHHO�YHU¿MQG�JHVFKLOGHUG��=LMQ�IDPLOLH�
naam was SARTO. Hij was afkomstig 
van het platteland uit de omgeving van 
VENETIE. Zijn familie was arm. 
Om zijn schoenen te sparen liep hij op 
blote voeten naar de kerk. 
Sarto was een paus van de armen. 

Heel bijzonder om oog in oog met deze 
paus te staan in boekwinkel 
The happy Boeker Herengracht 267 
op een regenachtige zaterdagmiddag.



                       Wa
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https://kabouters.nu

Sinds 3 mei rijden de trams weer.   Nog even geduld en we zijn ook verlost van die eindeloze rijen hekken © APD

De Knopenwinkel    HERENGRACHT 383 – 389
Behalve knopen ook sieraden, schilderijen, vintage kleding, meubels en verlichting
Thea de Boer begon 35 jaar geleden in de Wolvenstraat de ‘Knopenwinkel’. 
Het is een plezier om daar het juiste knoopje uit te zoeken. Want het is daar te vinden. 
Van haar vele reizen bracht zij bijzondere dingen mee: zijden tasjes, kettingen van gezaagde en gekleurde schelpen 
of mooie kralen. De collectie is prachtig van kleur. 
Het is te zien op haar website https://knopenwinkel.net/ en kan besteld worden info@knopenwinkel.net. 
Nu hangt er ook kleding in de winkel en kan er kleding voor de kringloop bij haar afgegeven worden.

UW
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Gemeente Amsterdam
 Algemeen nummer        14 020
   • Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911

De Binnenk   ant  Verspreidingsgebied
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Oplage: 11.000 Verschijnt 4x per jaar

C O L O F O N
Redactie

&OL൵�YDQ�'LMN��8OULNH�:HOOHU�
Paul Spoek, Esther Heijster,

Corina Teunissen van Manen
Cartoon Petra van Driest 

Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #95
verschijnt rond 30 augustus
kopij-stop 4 augustus

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

Lood zien is lood verwijderen – ook 
onder de norm
Begin maart was er een nieuwe doorbraak 
in de rechtspraak over loden leidingen. De 
rechter vindt bij een woning in Amsterdam 
Zuid een waarde boven de 5 microgram 
lood per liter een gebrek. De huurder krijgt 
een huurverlaging van 40% tot het moment 
van vervangen van de loden leidingen. 
Het vonnis komt voor huurders en 
!WOON op het juiste moment. Vorige 
week nog -ná de recente uitspraken van 
de huurcommissie- weigerde verhuurder 
Rappange in de Indische buurt aanwezige 
loden leidingen te vervangen. Rappange 
had met een meting de laagst denkbare 
waarde bepaald. Deze lag onder de huidige 
wettelijke norm van 10 ug/l, maar boven de 
5 ug/l.  Dat duidt na volledige doorspoeling  
op een probleem door loodafgifte. 
De nieuwe uitspraak maakt dan ook 
duidelijk dat verhuurders beter snel  actie 
kunnen ondernemen. Spoor de  loden 
leidingen op en laat ze verwijderen.

Marktconforme huurverhoging 
vrije sector huur aan banden gelegd
Eind maart heeft de Eerste Kamer 
een wetsvoorstel aangenomen dat de 
marktconforme huurverhoging van 
geliberaliseerde huurovereenkomsten aan 
banden legt. Voor de duur van minimaal 
3 jaar mag de huur met niet meer dan 1% 
ERYHQ�LQÀDWLH�ZRUGHQ�YHUKRRJG��$OV�HU�LQ�
het huurcontract een lagere huurverhoging is 
overeenkomen, dan blijft die van toepassing. 
Geschillen kunnen door de Huurcommissie 
getoetst worden. Deze nieuwe wet is op 1 
mei jl. in werking getreden.

Geen huurverhoging per 1 juli 
voor veel huurders
In februari heeft minister Ollongren gehoor 
gegeven aan de wens van een meerderheid 
in de Tweede Kamer om de huren in de 
sociale sector per 1 juli 2021 voor één jaar 
te bevriezen. De huurbevriezing geldt niet 
alleen voor woningcorporaties, maar voor 
alle niet geliberaliseerde huurcontracten, dus 
ook in de particuliere sector. De minister 
verwacht dat het de huurder gemiddeld € 6 
per maand bespaart. Voor sommigen minder, 
voor anderen meer. Het is voor het eerst in 
vele jaren dat er geen huurverhoging komt. 
In de afgelopen tientallen jaren stegen de 
PHHVWH�KXUHQ�VQHOOHU�GDQ�GH�LQÀDWLH�
Mocht uw verhuurder u dit jaar toch een 
huurverhoging voorstellen, dan kunt u met 
succes bezwaar maken. Doe dat dan wel 
vóór 1 juli. Let wel: in de vrije sector gelden 
andere regels over de huurverhoging. 

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

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

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

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

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

Buurt  Rinke Oostra              06 1264 1995    r.oostra@amsterdam.nl
Zes  Olivia Somsen            06 3808 1708    o.somsen@amsterdam.nl
  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
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Vrouwe Fortuna staande op een wereldbol

Opinie 1: Den-Haag draagt 1½ miljard euro bij 
voor doortrekken van de Noord/Zuid-lijn naar 
Schiphol en Hoofddorp. Regio Amsterdam moet 
dan wel ook nog eens 1½ miljard betalen. (Ruim 
1.000 per inwoner). Via CS, Amstelstation, Rai, 
Zuid, Lelylaan en Sloterdijk is Schiphol al prima 
bereikbaar. Is het een kwestie van capaciteit? 
Meer of langere treinen? Groeit Schiphol de pan 
uit? Deze uitgave (3 miljard!) kan beter besteed 
worden aan herstel van onze bruggen en kades. 
Een kwestie van urgentie. Het geld gaat dan 
evengoed naar de weg- en waterbouw. 

Opinie 2: “Zuurstof tekort in Brazilië en India”. 
Ja, dank je de koekoek. Hele bossen verdwijnen 
in de Amazone voor soja/veevoer of voor 
traditionele crematies. Ook hier in Nederland 
en Amsterdam daalt de natuurlijke zuurstof 

productie schrikbarend. Bomenkap vanwege 
weguitbreiding, kadevernieuwing, veiligheid, 
worteldruk, bedrijventerrein, zichtlijn, open 
weidelandschap, nieuwe zandverstuiving of 
wat dan ook, zonder behoorlijke compensatie 
bladoppervlak. Behalve voor zuurstof zijn bomen 
RRN�HVVHQWLHHO�YRRU�EHSHUNLQJ�YDQ�¿MQVWRI�

Opinie 3: Sport: Combineer gezond bewegen met 
nut. Bezet niet de klimrekken van de kinderen, 
maar houdt de omgeving schoon. Buk, strek, 
UDDS�EOLNMHV��ÀHVMHV��EDNMHV��EHNHUWMHV��%HYULMGW�
rozenstruiken van plastic zakjes. Hengel drijfvuil 
uit de kikkerslootjes. Bevrijd bomen van 
punaises. Raap peuken en kroonkurken. Geniet 
van de natuur. Leef!
Kortom: Ga er op uit, met een afvalzakje. 

PS

Vrijheid
Stel je eens voor: een plek zonder inspraak, waar 
rijke zakenlieden de dienst uitmaken. Overal zijn 
drugscontroles, zelfs al gebruikt vrijwel de gehele 
bevolking. Eén keer met drugs gepakt en je wordt 
verbannen, hetzelfde geld voor alcoholgebruik 
onder minderjarigen. De hele bevolking leeft 
in tenten en het toeristenvisum om binnen te 
komen is beperkt verkrijgbaar en kost zo’n twee 
honderd euro. Op deze plek betalen ze niet met 
euro’s en alles kost het dubbele van wat het in 
Amsterdam zou kosten. Een stadstaatje waar 
JODV�HQ�ÀHVVHQGRSMHV�VWUHQJ�YHUERGHQ�]LMQ��
met de hele tijd tassencontroles, zodat je echt 
genoodzaakt bent je drankjes in de dure horeca 
te kopen. Het is gegarandeerd een van de duurste 
bestemmingen waar je kan komen, een strikte 
dictatuur met een kasten-systeem, gebaseerd op 
hoeveel je betaalt en wie je kent. Je kaste-status 
en je toeristenvisum worden verplicht om je pols 
genaaid, zodat die op elk moment doorgeknipt 
kan worden als je een bewaker niet aanstaat. 
Als troost voor deze zware onderdrukking zorgen 
ze wel voor wat entertainment in de vorm van 
concerten. Toch komen er elk jaar weer zo’n 
vijftigduizend mensen voor zoveel geld tijdelijk 

hun vrijheid opgeven om een weekend op dit 
festival: Lowlands, door te brengen. Menig 
dictator zou er nog wat van kunnen leren.
 
Na zolang onderdrukt te zijn door corona-
maatregelen zou je denken dat mensen liever 
de vrijheid opzoeken in een bezwete dampende 
discotheek op een echte camping, dan zich weer 
in een regeltjes-paradijs op te sluiten. Maar de 
illusie van vrijheid is er in ieder geval wel op 
zo’n groot festival. Iedereen doet lief en open en 
vriendelijk tegen elkaar. Dat kan ook wel daar. 
Immers heeft iedereen op Lowlands genoeg 
vermogen om dat dure armbandje te kunnen 
betalen. In een gated community is het niet 
moeilijk om aardig tegen je buren te zijn. 
 
Ik ben in Syrië en Turkmenistan geweest en 
wegens corona kon helaas mijn vakantie naar 
Noord Korea niet doorgaan. Daarom zoek ik het 
nu maar wat dichter bij huis. Dus heeft u nog 
twee Lowlands-tickets over? Ik koop ze graag 
over! Dan krijgt u van mij achteraf een kritisch-
cultureel reisverslag.

Leeuw van Moerkerken

leeuwcolumn@gmail.com

Zwemmen in Amsterdam
$PVWHUGDP�WHOW���R൶FLsOH�
zwemlocaties in open water: Strand 
IJburg, Diemerpark, Sloterstrand, 
Nieuwe Meer: West en Noordoever, 
Gaasperplas: Zuid en Noord, 
De Hoge Dijk: Speelsloot en Strand. 

Hier wordt de kwaliteit van het zwemwater 
regelmatig getest. Op andere plekken 
wordt zwemmen misschien dan gedoogd, 
maar let op: het is geheel op eigen risico. 

Wij verklappen deze plekken niet. 
Hier wordt bijvoorbeeld de waterkwaliteit 
niet getest. In stilstaand water ligt het 
gevaar van blauwalg altijd op de loer.

En dan nog iets: de 1,5 meterregel geldt 
ook bij zwemmen en zonnen. Zoek bij 
grote drukte een andere plek op.

maps.amsterdam.nl/zwemwater          
www.zwemwater.nl


