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Groot verzet tegen
biomassacentrale
Amsterdam heeft ambitieuze plannen om duurzamer te
worden. ‘Voor 2022 willen we minstens 250 megawatt
zonne-energie en ongeveer 17 megawatt windenergie
plaatsen’, meldt de gemeentelijke website. Maar in de
tussentijd is er een vervuilende biomassacentrale pal
naast IJburg gepland. Hoe is dat met elkaar te rijmen?
TEKST: JOERI PRUYS - FOTO: ARJEN POORTMAN

D

e nieuwe biomassacentrale van Nuon
Vattenfall, de grootste van Nederland,
wordt gebouwd naast de bestaande
gascentrales op het PEN-eiland, ten zuidoosten
van Haveneiland. Op grondgebied van Diemen
dus, maar daar trekken fijnstof en schadelijke chemicaliën zich niks van aan. Die landen
straks in de tuinen van IJburg, de kinderrijkste
wijk van Europa.
De Diemer gemeenteraad bleek begin dit jaar
unaniem tegen. Ook stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost sprak zich onlangs fel uit tegen
de plannen. ‘Het RIVM heeft vorig jaar aangegeven dat verbranding van biomassa meer
uitstoot geeft van fijnstof dan steenkool’, zo berichtte de commissie aan het dagelijks bestuur
van Oost. Ook GGD Amsterdam is kritisch: zeven ton fijnstof gaat er jaarlijks de lucht in en
‘dat is veel’, aldus de GGD. ‘Ter vergelijking:
alle particuliere houtkachels in de gemeente
Diemen stoten bij elkaar 1 ton fijn stof uit.’ Samen met alle andere uitstoot in de regio ‘veroorzaakt dit stof ziekten en zelfs sterfgevallen.’
Toch lijkt de centrale er gewoon te gaan komen. De gemeente verschuilt zich er vooralsnog achter dat de uitstoot binnen de geldende
normen zal blijven en dat het uiteindelijke besluit een provinciale aangelegenheid is. De gemeente Amsterdam stelt zich op als een klant
van Nuon waarmee ze hoogstens een niet-bindend convenant kan sluiten.
Nuon vertelt intussen op informatiemarkten
een positief verhaal. Ze noemen biomassa
hun ‘route naar een CO2-vrije stadswarmte’.
Biomassa is volgens Nuon een schone tussenstap die nauwelijks invloed heeft op onze

leefomgeving. Als antwoord op kritische vragen vertellen ze dat we nog niet klaar zijn om
helemaal over te schakelen op écht duurzame
oplossingen zoals wind- en zonne-energie, en
dat klimaatexperts ‘sterk ontraden’ te wachten
op ‘andere duurzame bronnen’.

Verzet van bewoners
Bewoners van Amsterdam-Oost en Diemen
beginnen in verzet te komen. Bijvoorbeeld
Jildert Huitema en Maaike Hillebrand, die samen optrekken om bewoners en gemeenten
te informeren over de gevolgen van biomassa
stoken voor onze omgeving (zie het interview
van IJopener Magazine met Jildert Huitema
elders in dit nummer). De petitie die Maaike
Hillebrand in gang zette, is bijna 5.000 keer
ondertekend en onlangs organiseerden zij een
debatavond in Lolaland. Ook helpen ze bewoners een kritische ‘zienswijze’ op de plannen
in te dienen bij de gemeente.
Of het zal helpen? Niemand die het weet. Wat
we wel weten: het oude IJmeer is door industriële vervuiling, onder meer van de huidige
gascentrales van Nuon, al onherkenbaar veranderd. Jac. P. Thijsse schreef een eeuw geleden in het Verkade-album Langs de Zuiderzee:
‘Ik zou dat buitenlandje niet graag willen missen en verheug er mij zeer over, dat dit heele
stuk van Amsterdam tot Muiderberg toe onveranderd zal blijven, wanneer binnen korter of
langer tijd de Zuiderzee wordt drooggemaakt.’
Van dat toekomstbeeld is weinig overgebleven. Des te meer reden voorzichtig te zijn met
wat er nog is. 

Redactioneel
Beste lezer van de IJopener,
De lente is gekomen, het neerslagtekort is
verdwenen, voor u ligt weer een nieuw magazine. Elk jaar blijkt de liefde onverwoestbaar; we hoeven alleen maar te wachten tot
het zich voor onze ogen ontrolt. In de oostelijke wateren voert een verliefd futenstel elke
ochtend zijn schitterende verleidingsdans
op; ze schudden hun hoofden, wapperen
met hun donkere oorpluimen, ze knikken
hun halzen en walsen met het vederen lijf.
Het kan niet op. En dat zo maar een half uur
lang. In de stromende regen. In de mist. Zij
zijn present en voeren in grote harmonie hun
baltsritueel op.
Ook in dit aprilnummer zijn onze vaste rubrieken present: een fijn recept, goede uitgaanstips, een interessant boek over onze
buurt. Maar we gaan ook op verjaarsvisite
bij onze OBA aan het Javaplein, we gaan
schaken, kickboksen en lindyhoppen, we
spreken jonge startende ondernemers en
voorzien u van het laatste, politieke buurtnieuws.
We maken deze keer ook een uitstapje naar
onze noorderburen. Aan de andere kant van
het IJ is in mei namelijk grootse kunst te
zien. Wel zesentachtig kunstenaars openen
dan hun atelierdeuren. Speciaal voor ons.
Wij interviewden vast de organisatoren voor
de nodige achtergrondinformatie.
Veel lees- en kijkplezier!
Namens de redactie,
Lisa Scheerder

Wil jij weten wat
er te doen is in
de Indische Buurt?
Kijk op
www.indischebuurtbalie.nl
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25 jaar Piraeus,
een dijk van een gebouw

•

Woongebouw Piraeus geldt in de hedendaagse architectuur als zeer invloedrijk

Piraeus, het markante woongebouw op het KNSM-eiland, is precies een kwart eeuw
oud. IJopener Magazine sprak voor deze gelegenheid met een van de architecten en
een aantal bewoners. Wat maakt Piraeus bijzonder? Zijn de inwonenden tevreden?
Verslag van een jubilerend pand dat geldt als een van de indrukwekkendste architectonische creaties van het hele Oostelijk Havengebied.
TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: MARCEL DE CNOCK

W

at is goede architectuur? Op die
vraag zijn zó veel antwoorden mogelijk, dat een paginaatje in de IJopener niet volstaat om ze allemaal weer te geven.
Wat is invloedrijke architectuur? Het antwoord op die vraag kan het beste aan de hand
van een voorbeeld worden gegeven. Woongebouw Piraeus op het KNSM-eiland in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied, ontworpen
door de Duitse architecten Hans Kollhoff en
Christian Rapp, geldt algemeen als een van de
gebouwen van de laatste decennia die werke-
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lijk betekenis hebben gehad. Voor architecten, uiteraard, maar ook voor bewoners en
bezoekers. Kortom, voor gewone mensen die
misschien niet precies onder woorden kunnen
brengen waarom Piraeus zo bijzonder is, maar
die heel goed beseffen dat de scheppers ervan
iets uitzonderlijks hebben neergezet.
Deze lente is het precies 25 jaar geleden dat
de eerste huurders het Kollhoff-gebouw, zoals
Piraeus ook wordt genoemd, introkken. Reden
voor een feestje (zie kader). Reden ook voor
de IJopener om uitvoerig stil te staan bij dit
woongebouw met zijn even kolossale als tijdloze uitstraling. Een kwart eeuw oud, maar
opmerkelijk fris gebleven. Door vakbroeders

een ‘kantelpunt’ in de architectuur genoemd.
In het handzame gidsje Ontdek het Oostelijk
Havengebied heet Piraeus ‘een van de absolute
hoogtepunten van het hele gebied’.

Verliefd op Berlage
Piraeus-bewoner van het eerste uur is een van
de architecten zelf, de nu 56-jarige Christian
Rapp. Geboren in de Zuid-Duitse deelstaat
Beieren, een man die de essentie van bouwen
kent: hij leerde ooit het vak van metselaar. Dat
puur ambachtelijke aspect, het gevoel voor
materialen, is medebepalend geweest voor
de totstandkoming van het jubilerende woongebouw. Kollhoff en Rapp lieten met Piraeus

zien dat je met materiaal als baksteen, hout
en staal, en met de juiste dosis vakmanschap
en een “sculpturale” aanpak een pand kunt
ontwerpen dat de tijd met gemak weerstaat.
In Nederland en in Amsterdam – nota bene de
stad van Berlage en de Amsterdamse School –
was dat door de naoorlogse geïndustrialiseerde woningbouw een beetje uit zicht geraakt.
Dat twee Duitsers, geïnspireerd door Berlage,
de Nederlanders op hun eigen bouwtraditie
moesten wijzen, is veelzeggend. ‘We zijn destijds verliefd geworden op Berlage en de Amsterdamse School’, zegt Christian Rapp nu. Net
als bij Berlage en zijn tijdgenoten, die voor
woningbouw vrijwel uitsluitend baksteen gebruikten, zijn het volgens Christian Rapp de
materialen geweest die ‘dat grote ruimteschip
een vertrouwd menselijke maat hebben gegeven’. De voor Piraeus gebruikte donkere baksteen is afkomstig uit de buurt van de Duitse
stad Münster en is onder hoge temperatuur
keihard gebakken om hem waterdicht te maken. De warm-houten ingangen, in alles het
tegendeel van de in Nederland veelgebruikte
‘punaisebouw’ van kunststof platen, zijn vervaardigd van knoestvrij oregon pine, een Amerikaanse naaldhoutsoort. De buitendeur-krukken zijn van brons, met de nodige moeite stuk
voor stuk geproduceerd door een Berlijns bedrijf.

Uitheemse verschijning
Juist die aandacht voor het materiaal maakt
het Pireaus-gebouw bijzonder. Je zou het typisch Duits kunnen noemen, dit ambachtelijke
aspect. Immers, bij onze oosterburen staan ambacht en handwerk, anders dan in Nederland,
nog steeds in aanzien. Rapp wijst er bovendien
op dat het verschil in bouwcultuur tussen Nederland en Duitsland groot is. In Duitsland is
de architect degene die eindverantwoordelijkheid draagt voor een bouwwerk. Hij of zij bepaalt de materialen en de constructie.
Het zijn deze zaken – het sculpturale of beeldhouwkundige ontwerp, het gebruikte materiaal, het onderscheid in bouwcultuur – die
van Piraeus welhaast een exoot hebben gemaakt, een uitheemse verschijning. Maar wel
een exoot die op de een of andere manier in
z’n omgeving past. Journalist en architectuur-

kenner Bernard Hulsman noemde Piraeus
ooit een Duits monster en een donkere, zware
kolos. Maar hij vond het ook ‘het indrukwekkendste woningblok op het KNSM-eiland’.

‘We zijn destijds verliefd
geworden op Berlage en
de Amsterdamse School’
Nog steeds is Piraeus, net als bij zijn oplevering in 1994, grotendeels een woongebouw
bestemd voor de sociale huursector. Het bevat
304 appartementen, waarvan een vijftiental
extra groot is door gebruik van een zolderetage. Zo’n type bewoont Rapp zelf. Ook hij is
gewoon maar huurder, al is het niet voor de
prijs die gangbaar is in de sociale huursector.
Het gebouw van 170 bij 57 meter kent een grote
variatie in plattegronden van de appartementen die het herbergt. Kollhoff en Rapp hebben
jaren moeten ontwerpen om het allemaal rond
te krijgen, deels nog zonder computer. Een
van de opmerkelijke aspecten is dat het om
een oud havenpand is neergezet. Het hele blok
heeft twee binnenplaatsen, een binnentuin en
een onderdoorgang van de KNSM-Laan naar
de Levantkade. De brutovloeroppervlakte bedraagt 43.000 vierkante meter. Markant zijn
het geleidelijk oplopende dak, een heuvel van
zink, en de schuine gevels die de daklijn elegant volgen. Dit eerder genoemde ‘sculpturale’ ontwerp heeft overal in Nederland en ook
daarbuiten navolging gekregen. Woongebouw
Piraeus bleek een architectonische piketpaal
waar niemand omheen kon.

Puntje onderhoud
De bewoners van Piraeus zijn over het algemeen tevreden over hun appartementen.
De plek, de bereikbaarheid, het uitzicht, de
grootte van de woningen, het gevoel niet ‘opgepropt’ te zitten – het draagt allemaal bij aan
een zekere woonvreugd. Alles koek en ei dus?
Nee, dat ook weer niet, laat een bewoner van
de hoogste etage weten. Het onderhoud is een
punt van zorg. Een bewoner van een lagere
etage vindt de verticaal-houten sleuf waarin
post en kranten moeten ‘een misser’ in het ontwerp. ‘De dikke zaterdageditie kan er helaas

niet in.’ Kritiek is er ook op de loggia’s met hun
sterk kierende afdichting die regen en wind
min of meer vrij spel geeft. Mooi, met die stalen harmonicaramen, maar niet erg praktisch.
Als het regent, staat het balkon blank en loopt
het water niet altijd naar het afvoerputje.
En dan de huur. Die is in een kwart eeuw fors
gestegen. Een enkele oudgediende herinnert
zich nog precies hoeveel hij in 1994 betaalde
voor een appartement van 70 vierkante meter
met drie à vier kamers: 317 gulden per maand.
De woningen gaan nu richting de 900 euro. Piraeus is een financiële melkkoe geworden.
Rapp heeft begrip voor ontwerpkritiek, maar
over huur en onderhoud is hij gedecideerd:
dat zijn zaken waarvoor woningcoöperatie De
Key verantwoordelijk is. En over De Key is hij
niet erg te spreken. Hij noemt de verhuurder
na alle fusies en overnames ‘kapot gefuseerd’.
Wat onderhoud betreft vindt hij De Key niet
alert genoeg.

‘Christian go!’
Rapps collega Hans Kollhoff was destijds,
bij het verkrijgen van de Piraeus-opdracht,
de leidende architect. Hij was net veertig geworden. Rapp was z’n jongmaat, een getalenteerde twintiger met een paardenstaart. Dat
maakt benieuwd naar hoe de werkverdeling
was. Rapp geeft genereus alle eer aan Kollhoff, maar hij zegt ook: ‘Het ontwerp van dit
gebouw viel ruwweg samen met de Val van
de Muur in Berlijn, een periode die een ongekende bouwhausse in de Duitse hoofdstad
ontketende. Kollhoff kreeg opdrachten in Berlijn, onder andere voor de bouw van wat nu
de Kollhoff Tower aan de Potsdamer Platz is.
Tegen mij zei hij: Christian, go!’
Anders gezegd: Rapp moest in het Oostelijk
Havengebied met Piraeus aan de slag. In Duitsland, dat een veel hiërarchischer arbeidsstructuur dan Nederland kent, zou het ondenkbaar
zijn geweest dat een jonge architect als Rapp
zo veel had kunnen doen zonder zijn baas
voortdurend te raadplegen. Hij is dankbaar
voor de kans die hij in Amsterdam kreeg en
die hij met beide handen aangreep. Gevraagd
naar een oordeel over Piraeus nu, 25 jaar later,
zegt Christian Rapp glimlachend en met gevoel
voor understatement: ‘Nou, niet slecht.’ 

Een gebouw viert feest
25 jaar woongebouw Piraeus: dat is reden voor een
feest. De bewonersvereniging Kollhoff bepaalde dat
Piraeus eind mei uit z’n (nieuwe) dak mag gaan. Bewoonster Loes van Duijkeren, die sinds dertien jaar
in Piraeus woont, en Jacques van Room, de volle
kwart eeuw hier woonachtig, zochten namens de
feestcommissie contact met de buren en de buren
van de buren, etc. Ze gingen naar winkels en bedrijven voor mogelijke sponsoring, want een buurtfeest
is duur. Verhuurder De Key beloofde een aanzienlijk
bedrag; winkels in de omgeving sponsoren meest in
natura. De pizzeria levert pizza’s, de wijnboer wijn,
de sportschool geeft een maandabonnement weg
en de supermarkt van alles en nog wat. Dat is wat je
tegenwoordig ‘verbindend’ noemt. Het feest, met live
muziek en onder andere een apart kinderprogramma, vindt plaats in het aanpalende Mien Ruys-plantsoen. Kortom, de buurt zal weten dat dit icoon van
de moderne bouwkunst jubileert.

Mede-architect en bewoner van het eerste uur
Christian Rapp in het trappenhuis van zijn eigen schepping
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‘Stadsdeelcommissie
moet serieuze rol krijgen’
De nieuwe stadsdeelcommissies zijn nu één
jaar aan het werk. Hoe gaat het? IJopener
Magazine spreekt met Stijn Nijssen (VVD),
voorzitter van stadsdeelcommissie Oost. Sinds
enkele maanden loodst hij de leden van de
commissie en van het dagelijks bestuur door de
maandelijkse vergaderingen op het stadsloket.
Hij liet meteen al van zich horen: in een
ingezonden brief in Het Parool riep hij het
college in de Stopera op goed te luisteren naar
de stadsdeelcommissies.
TEKST: LISA SCHEERDER - FOTO: ARJEN POORTMAN

W

at was ook al weer het idee van
het nieuwe stadsdeelstelsel?
‘De bedoeling van het nieuwe stelsel was dat de stadsdeelpolitiek zou worden
ontdaan van politiek gedoe: het heen en weer
gepingpong tussen college en stadsdeel dat
tijd en energie kost maar weinig voor de burger oplevert. Daarom konden ook burgers die
niet waren verbonden aan een politieke partij
meedoen aan de laatste stadsdeelverkiezingen. Maar de kiesdrempel bleek te hoog. Er zitten toch weer politici in de stadsdeelcommissies en hiermee heeft het weer de allure van
een volwaardig politiek orgaan.’

VVD’er Stijn Nijssen over
handhaving: is de buurt
schoon, heel en veilig?
Hoe pakt het nieuwe stelsel uit?
‘We zijn nu een jaar in de nieuwe setting bezig
en ik moet concluderen dat het echt nog beter
kan. Ik sta daarin niet alleen. Samen met een
aantal commissievoorzitters uit andere stadsdelen en diverse raadsleden uit de Amsterdamse gemeenteraad hebben we een werkgroep gevormd die een oplossing probeert te
vinden voor de negatieve bijeffecten van het
nieuwe stelsel. Los van deze werkgroep gaat
de wethouder Democratisering het stelsel nog
evalueren. Dat gaat vanaf 2020 gebeuren. Dat
duurt te lang. Komende drie jaar moeten we

zo goed mogelijk besteden, uitgaande van het
huidig stelsel moeten we een serieuze rol krijgen en echt iets kunnen betekenen voor de
burger.’
Wat zijn de grootste problemen van het
nieuwe stelsel?
‘De problemen spelen op verschillende niveaus. Nu kunnen we alleen maar luisteren
naar de burgers en de ondernemers in het gebied. Luisteren en de boodschap aan het dagelijks bestuur doorgeven. Als wij dat doen,
bijvoorbeeld bij de problemen die de ondernemers van de Van Swindenstraat hebben met
de herinrichting van de straat, dan zegt het dagelijks bestuur: we hebben alle belangen al in
een eerder stadium meegewogen, die van de
ondernemers ook. Als stadsdeelcommissielid
heb je dan geen enkel instrument om iets te
wijzigen aan deze plannen. Voor voortschrijdend inzicht is geen plek in dit systeem. Het
dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft geen
enkele prikkel om iets met onze bevindingen
te doen. Zij zijn benoemd door het college en
zij worden afgerekend op de wijze waarop ze
de collegebesluiten uitvoeren. Waar moeten
de burgers zich nu melden, als wij niets voor
ze kunnen doen? Onze rol zou toch faciliterend moeten zijn, maar dat zijn we op geen
manier. Vervolgens blijkt de gemeenteraad
ook niet op de hoogte te zijn van het standpunt
van de stadsdeelcommissie, terwijl zij er wel
over moeten beslissen. Met allemaal informele
communicatielijnen proberen we die leemte te

vullen. De gemeenteraadspartijen die niet vertegenwoordigd zijn in de stadsdeelcommissie
hebben het helemaal lastig om een beeld te
vormen van wat er op stadsdeelniveau speelt.
De gemeenteraad zou toch altijd kennis moeten nemen van het standpunt van de stadsdeelcommissie, ook de minderheidsstandpunten in het stadsdeel.’
En de gebiedsbijeenkomsten dan, waarin burgers kunnen meespreken, werkt dat beter?
‘In de gebiedsvergadering is weliswaar weinig politiek gekonkel, daar spreken bewoners
echt mee, maar het is tegelijk een op consensus
gericht overleg. Gebiedsmakelaars en gebiedsmanagers van het stadsdeel hebben een grote
rol. Die weten precies binnen welke marges ze
kunnen opereren. Veelal luidt het antwoord:
“Wij kunnen er niets aan doen, een ander
heeft dit al bepaald.” Wat is de meerwaarde?
Niet groot.’
Hoe zou je dat kunnen oplossen?
‘Om als stadsdeelcommissie iets te kunnen
doen, blijkt dat je een bestuursopdracht nodig
hebt. Dat betekent dat je het dagelijks bestuur
overhaalt tot afdwingbare afspraken. Ik denk
dat we tot dit soort afspraken moeten komen.
We zouden thema’s moeten benoemen waar
we harde afspraken over willen maken. We
moeten ons focussen, keuzes maken. En ervoor zorgen dat de afspraken worden nagekomen. Ouderwetse zaken zoals een termijnagenda, een jaarplanning moeten in ere worden hersteld. Waar moeten we ons mee bezig
houden? Niet met individuele casuïstiek. Maar
met overstijgende thema’s. Zijn er voldoende
sportvoorzieningen bijvoorbeeld? Of worden
de juiste effecten bereikt in het sociale domein, worden de juiste initiatieven genomen?
Over handhaving: is de buurt schoon, heel en
veilig? De burger echt faciliteren, dat is wat we
als stadsdeelcommissie zouden moeten doen.’
We spraken Stijn Nijssen op persoonlijke titel,
als burger van Amsterdam-Oost. 
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Startup Village: jonge
ondernemers in Oost
Ingeklemd tussen de ringvaart en het spoor voelt het Science Park als een enclave in de stad.
Binnen deze enclave, in de schaduw van het kolossale zilveren data centrum van Equinix, ligt
Startup Village. Een klein dorpje opgebouwd uit zeecontainers, alleen te bereiken met buslijn
240. Meteen springt een hoogwerker in het oog; het dorp breidt uit met nieuwe containers.
Het dorp dat al dertig bedrijfjes huisvest barst namelijk uit zijn voegen.
TEKST EN FOTO: RUBEN CARDOL

IJ

opener Magazine wordt ontvangen
door Bert Rap, de eventmanager van
Startup Village. Bert legt uit dat een
aantal jaar geleden de UvA een bestemming zocht voor het stuk braakliggend
terrein achter de universiteitsgebouwen. Het
moest een plek zijn waar wetenschappelijke
kennis toepasbaar werd, maar bovenal moest
er meer leven in de brouwerij komen tussen
de betonnen flats. Inspiratie werd opgedaan
in het Zuid-Londense Brixton. Een buurt met
veel leegstand die sinds enkele jaren is opgeleefd door het grote aantal jonge ondernemers. Aangetrokken door tijdelijke, goedkope
bedrijfsruimte.

Zeecontainers
Met dit idee in het achterhoofd begint Startup Village in 2016 met de eerste omgebouwde zeecontainers. Jonge ondernemers krijgen
hier de mogelijkheid om in alle vrijheid aan
ideeën te werken. De organisatie ACE Incubator ondersteunt studenten en ondernemers in
deze startup fase. Bijvoorbeeld met een crash
course ondernemen. ‘Je kan natuurlijk een
goed idee hebben, maar het moet ook uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar zijn’, legt Bert
uit. Het doorgroeien naar een echt bedrijf is
waar het vaak fout gaat. Financiering, personeel aannemen en samen goede afspraken maken zijn de grote struikelblokken.

Vliegtuigmotoren checken
De aanpak in het twee jaar oude dorp kent al

grote successen. Aiir Innovations bijvoorbeeld.
Bert vertelt dat studenten Artificial Intelligence na een studieopdracht hun idee pitchten
aan KLM met de vraag: ‘Waarom doen jullie
het eigenlijk niet zo?’ KLM was onder de indruk en de studenten mochten aan de slag.
Aiir Innovations ontwikkelt nu tools die het
mogelijk maken om vliegtuigmotoren sneller
te checken. ‘Als ze de opdracht tot een succes
maken, dan zou je al met recht van een multinational kunnen spreken’, zegt Bert. ‘De implementatie van de technologie zal dan over de
hele wereld plaatsvinden.’

Studenten starten nieuwe
bedrijven op
Studenten en statushouders
Tijdens de rondleiding over het terrein stuiten
we op Suzanne Hansen, die als projectleider
sinds het begin betrokken is bij Startup Village. Hansen vertelt, net als de andere mensen
die we tegenkomen, vol enthousiasme over
alle activiteit op het dorp. Ze is verantwoordelijk voor de uitbreiding en kijkt verwachtingsvol uit naar de ontwikkelingen op het
aangrenzende Spark Village. Rochdale bouwt
hier tijdelijke huisvesting voor studenten en
statushouders. Tussen de woningen en Startup
Village wordt nu drukt gewerkt aan een dorpsplein die de twee met elkaar moet verbinden.
Ook nu vindt al verbinding plaats. Studenten

nemen de statushouders op sleeptouw en ook
hier worden alweer de eerste plannen voor eigen ondernemingen uitgewerkt.
Dat roept de vraag op of Startup Village ook
iets voor stadsdeel Oost kan betekenen. Volgens Bert gebeurt er op dit vlak nu nog weinig. Startup Village is gericht op ondernemers
in de bètatak en er wordt met name gewerkt
aan toepassingen op het gebied van informatietechnologie. Daarnaast geniet het dorp ook
niet veel bekendheid. ‘Het ligt zo weggestopt,
dat zelfs studenten van het Science Park niet
altijd van het bestaan af weten’, vertelt Bert.

BIT Academy
Onze rondleiding eindigt in de zeecontainers
van de BIT Academy. Daar ontmoeten we de
twintigjarige student Ties Noordhuis. In samenwerking met ROC’s in Flevoland, Amstelveen, Amsterdam Zuid-Oost en Almere biedt
BIT Academy hier MBO studenten lessen aan
in coderen die direct aansluiten op de praktijk.
‘Wij geven hier zelfstandig onderwijs aan studenten van ROC’s uit Amstelveen en Amsterdam Zuid-Oost’, vertelt Ties trots. ‘In kleine
groepen krijgen zij les in coderen. Wij ontwikkelen zelfstandig het lesprogramma en verzorgen de toetsing en beoordeling.’ Er wordt
daarnaast verbinding gelegd met het bedrijfsleven. Ties legt uit dat het lesgeven voor hem
een hele nieuwe ervaring is. ‘Soms komen de
leerlingen meerdere keren te laat. Dan moet ik
straf geven. Ze helpen dan na afloop de zaal
opruimen.’ 
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Bier hier

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: MARCEL DE CNOCK

Op weg naar huis met de auto lopen we vast
op het kruispunt van de Oostelijke Handelskade met de Van Eesterenlaan. Voor de ingang
van de parkeergarage van winkelcentrum Brazilië staat een bierfiets overdwars. Voor wie
het fenomeen niet kent: een tandemfiets met
toog en tap waarop een groep al fietsend biertjes hijst, onder het motto: drink met maten,
nooit alleen. Meestal zijn het toeristen. Of een
vrijgezellenfeest. Teambuilding komt ook voor.
Nu zijn het Engelsen aan het gerstenat. Dat
ze moeten trappen om in beweging te blijven,
zijn ze vergeten. Al snel is het chaos. Van vier
kanten komt verkeer. Niemand kan verder. Ik
heb geen haast en zie het hilarische schouwspel lachend aan. Mijn volwassen zoon niet.
Hij vindt het maar een gevaarlijke toestand.
Sowieso is hij geen fan van alcohol.
‘Mensen gaan er vreemd van doen’, stelt hij
ferm. ‘Belachelijk, die drankcultuur. Overal
moet een borrel bij. Die vanzelfsprekendheid
is toch raar? En de reacties als je zelf niet
drinkt! “Doe gezellig”, zeggen mensen dan.
Alsof het zonder alcohol niet leuk is.’
‘Kijk ze zitten’, zegt hij. ‘Stomdronken op een
fiets. Dat is toch idioot? Oké, ze sturen niet
zelf, maar ze nemen wel deel aan het verkeer.
Leuke attractie voor toeristen, maar zoiets
hoort niet thuis op de openbare weg. Die gasten zitten lekker van “holadijee, feesten!” panja
te worden, maar een ander heeft er last van.’
‘Panja’ vereist enige uitleg, maar blijkt straattaal voor dronken. Zat. Lam. Kachel. Lazarus.
‘Het concept is
leuk hoor’, voegt
hij toe, ‘maar de
mensen erop niet.
Het is zó niet chill:
bezopen gasten
op een fiets. Vroeger stuurden ze
ook nog zelf’, weet
hij. ‘Dat scheelt
een slok op een
borrel. Maar Amsterdam is smal.
Op de grachten vroeger stond het verkeer ook
stil. En nu blokkeren ze fietspaden. Want al
sturen ze niet, trappen doen ze ook niet fanatiek. Het is meer tappen dan trappen. Lekker
exporteren naar Rotterdam, dat ding. Daar is
alles breed.’
Mijn zoon heeft gesproken. Ik lig dubbel. Om
hem, om de bierfiets, om de lallende Engelsen die een clublied aanheffen, om geïrriteerde voorbijgangers – van de categorie: ‘rot op
met die kutfiets’ – en om alle toeterende auto’s
op het kruispunt. Het toeteren helpt overigens
niet. De heren, want ja, er zit geen dame op,
zijn zelf toeter.
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Eenmaal thuis duik ik in de materie. Mijn zoon
heeft gelijk. Het gebruik van de fiets is aan
banden gelegd. De fiets komt mét nuchtere
chauffeur. Het schenken is beperkt. Wildplassen mag ook niet. Tien tot zeventien personen
kunnen mee op de fiets, die maximaal twintig
liter serveert in anderhalf uur. Gemiddeld heb
je dan toch ruim een liter in je sodemieter. Of
twee. Over de voorschriften is goed nagedacht.
Binnen anderhalf uur met een gewicht van 75
kilo, blijft het promillage onder de norm. Tenminste, bij nuchter opstappen. Op indrinken
voor vertrek zijn de cijfers niet berekend. Of op
sneller innemen dan één bier per kwartier. Ook
gelijk verdelen is nodig. Anders is het resultaat
alsnog: zat dan wel ladderzat. Zelfs voor een
stevige gewoontedrinker. Het blijft vechten tegen de bierkaai. Dat Amsterdam de rijdende
bar liever ziet gaan dan komen, is dus niet zo
gek. Eerst moest hij weg uit de drukste delen
van de binnenstad. Maar met het verplaatsen
van de overlast, breidt het verbod zich verder
uit in oostelijke richting. Dit kan niet zomaar.
De fiets is een wettig vervoersmiddel. Een
algeheel verbod kan al helemaal niet. Alleen
als er sprake is van onevenredige overlast en
hinder, kan plaatselijk verbieden in een gebied
met voldoende klachten. Handhaving van de
openbare orde komt dan in het gedrang. In
stadsdeel Oost is het aantal meldingen groot.
Die gaan vooral over: wildplassen, openbaar
dronkenschap, geschreeuw en het versperren van fietspaden. De exploitanten tappen uit
een ander vaatje.
Zij stellen dat er
amper overlast is.
En joelen? Joelen is gewoon een
grondrecht,
zo
voerden hun advocaten al in 2016
aan. Het aantal
meldingen
destijds was 79 in het
hele jaar. Een jaar
later verdubbelde
dat ruim naar 181. Vorig jaar kwamen er 284
klachten binnen. Over de hele stad is dat niet
veel. Alleen heeft een drukke dag zo’n vijftig
ritten. Op dezelfde route. Dat is geen klein bier.
Niemand wil zo vaak een bierfiets langs horen
komen. De ondernemers vinden ergernis en
hinder niet voldoende reden voor een verbod.
Maar dat blijkt bier naar de tap dragen. De klagers winnen het van de schreeuwers. Vanaf 1
juli is de bierfiets ook in het Oostelijk Havengebied verboden. Een beetje leven in de brouwerij moet kunnen. Maar de buurt is ‘bier hier’ zat.
De bierfiets stopt dus hier. En niet meer alleen
op de rijweg. 

Schaakschool Indische Buurt
Schaken. Al meer dan 2000 jaar een
edele sport. De hele wereld schaakt:
van Oost tot West, boven en onder
de evenaar. Je schaakt met vrienden
thuis of met onbekenden in een café.
Bij uw verslaggever thuis stond het
schaakspel naast de kerstboom om
dreigende ruzies tussen broer en
zwager in de kiem te smoren. Een
spel voor volwassenen? Zeker. Maar
ook kinderen vinden het fantastisch. IJopener Magazine bezoekt de
schaakschool van Mustapha.
TEKST: HANNIE RAAFF - FOTO: KEES HOOGEVEEN

V

an huiskamer naar schaakschool

Woensdagmiddag in de Batjanzaal, Indische buurt. Twaalf kinderen, tussen
de vijf en veertien jaar, zitten aan tafels met
een schaakbord tussen hen in. Meester Mustapha Eljarmouni verdeelt zijn aandacht tussen de kinderen, de vijf vrijwilligers en de
gloednieuwe kleine laptops, een geschenk van
het bedrijfsleven.
Meester Mustapha begon met het idee van een
schaakschool in 2005 in zijn eigen woonkamer
die al heel snel te klein werd. Drie jaar later
kwam hij in buurthuis de Meevaart. Mustapha
bood basisscholen aan om kinderen op school
te leren schaken buiten schooltijd. Anno 2019
doen elf scholen mee en niet alleen meer in
Oost. Inmiddels kunnen kinderen als ze zin
hebben om te schaken terecht in de Batjanzaal, waar een echte schaakschool is. Wekelijks komen hier 30 kinderen schaken. Op de
scholen schaken ruim 300 kinderen per jaar.

Schaken verbindt en geeft zelfvertrouwen

van Meester Mustapha schaaklessen aangeboden als ze vrijwilliger worden en assisteren
bij de schaaklessen aan kinderen. Overigens:
er zijn veel vrijwilligers, de kinderen krijgen
allemaal voldoende hulp om het spel te leren.

Door schaken leren kinderen problemen oplossen

beter en schaken ook. Fabio neemt de schaakpuzzels die hij van de schaakschool meekrijgt
mee bij een lange trein- of autorit.’
De vader van Bryce (7) schaakt zelf en daarom wil Bryce het ook leren. Temu (5) houdt gewoon heel veel van de mooie schaakstukken.
En de kinderen vinden het allemaal leuk op
schaakles. En na een uurtje schaken hebben ze
zin om lekker buiten te rennen.

Wat kost het?
Wat vinden de kinderen zelf?
Schakende kinderen moet je niet storen, dat
wordt me al snel duidelijk. Geen tijd. Aan het
eind van de les, bij de limonade met een koekje, gaan ze nog even snel een paar zetten met
elkaar uitproberen. ‘Schaken is cool, nee niet
leuker dan een computerspelletje, anders’, is
het enige antwoord dat ik krijg. Ik zoek mijn
toevlucht tot de paar vaders en moeders die de
kinderen komen halen.
De moeder van Fabio (7) is blij met haar schakende zoon. ‘Computerspelletjes zijn populair
maar je moet dat inperken. Buiten spelen is

Volwassenen zijn ook welkom in de schaakschool. Je hoeft hier niet echt goed te
kunnen schaken, het is geen schaakvereniging. De gemeente Amsterdam geeft
subsidie. Eén les kost €5 – met stadspas
€1 – dus het is geen dure sport. En een schaakspel als verjaardagscadeau is een stuk goedkoper dan een spelcomputer. En het staat ook
nog mooi op het zijtafeltje. Al dan niet naast
een kerstboom. 
www.batjanzaal.nl. Behalve schaken zijn op
deze site meer leuke activiteiten te vinden.

‘Schaken is een ideale sport’, legt El Jarmouni
uit. ‘Schaken verbindt. Afkomst, cultuur, leeftijd, sekse en beroep, het speelt allemaal geen
rol. Schakers vinden elkaar vanwege de liefde
voor het spel en ze willen winnen. Maar er
komt geen agressie bij kijken. Dat is voor kinderen ook heel fijn. Sporten is goed voor kinderen, maar niet alle kinderen vinden het leuk.
Alle kinderen houden wel van een wedstrijdje
en willen ook graag de beste zijn. Het mooie
van schaken is dat een kleine jongen kan winnen van een stoere jongen, een meisje van een
volwassen man, een stratenmaker van een
professor. Kinderen met een handicap kunnen
hier op de schaakschool gewoon meedoen. Ze
doen niet onder voor de andere kinderen en
zitten niet apart. En ze winnen niet omdat ze
snel en sterk zijn, maar omdat ze slim zijn geweest. En dat geeft veel zelfvertrouwen. Door
schaken leren kinderen om zich goed te concentreren en vooruit te denken. Ze leren problemen oplossen en geduld te hebben.’
Kinderen op het voortgezet onderwijs krijgen
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FOTO: ARJEN POORTMAN

Wat voor de een het grootste geluk is
– wandelen met de hond in het Diemerpark – kan voor de ander ergernis opleveren: in de poep trappen of een loslopende
hond achter je aan krijgen. Hondenbezitters op IJburg hebben nu de koppen bij
elkaar gestoken voor een schoon en veilig Diemerpark voor iedereen. Naast elkaar genieten in plaats van door elkaar
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heen. Meer prullenbakken en duidelijke
afbakeningen van routes en stroken waar
mensen wandelen, fietsen of rennen
en waar plek voor de honden moet zijn
om onaangelijnd hun energie kwijt te
raken. Er is overleg hierover met het
stadsdeel. Op de foto: hondeneigenaars
en hun geliefde huisdier poseren in het
Diemerpark.

Complete ecosystemen
gaan in de versnipperaar
Als het aan Nuon Vattenfall ligt, komt er bij IJburg een
nieuwe centrale voor stadswarmte. Eentje die biomassa verbrandt in plaats van gas. Amsterdam en Diemen zijn er niet
blij mee, want biomassa is lang niet zo schoon als het lijkt.
Toch drukt Nuon het plan door. Een interview met Jildert
Huitema, een IJburger die in actie is gekomen. ‘Ik werd door
Nuon uit de informatiemarkt gezet.’

S

de biomassacentrale in Nijmegen tegengehouden. We proberen zo druk uit te oefenen op de
politiek. De luchtvervuiling is nog nooit goed
besproken in de gemeenteraad.’

amen met Maaike Hillebrand uit Diemen
probeert Jildert Huitema de betrokken
gemeenten te overtuigen de komst van
de centrale te dwarsbomen. De gemeenten
zeggen dat ze weinig kunnen doen: op papier
voldoet Nuon aan alle eisen. En uiteindelijk
besluit de provincie. Die stemt in juli over de
komst van de centrale en alles wijst erop dat
die er gewoon komt.

Ga je ook in gesprek met Nuon?
‘Op de informatiemarkt op IJburg heeft Nuon
me de deur uitgezet omdat ik een flyer stond
uit te delen. Ze hebben me later toch weer binnen gelaten omdat zoiets natuurlijk geen goeie
PR voor ze is. In Europese regelgeving staat
namelijk dat bij zo’n grote centrale burgerparticipatie moet plaatsvinden. Dat dekken ze af
met zo’n informatiemarkt. Terwijl onafhankelijke informatie ontbreekt.’

Wat wordt er straks gebouwd, als Nuon
zijn zin krijgt?
‘Het wordt de grootste biomassacentrale van
Nederland, die zo’n 90.000 huishoudens van
stadswarmte gaat voorzien, in Amsterdam,
Diemen en Almere.’
Wat is de herkomst van het organisch materiaal?
‘Wat Nuon ons wil laten geloven is dat het restafval is. Maar ze gaan hele boomstammen
versnipperen. Door de komst van biomassacentrales is de vraag naar hout in Europa
verdubbeld, en er is niet genoeg restafval en
FSC-gecertificeerd hout om aan de vraag te
voldoen. In Amerika gaan er al complete moerasbossen aan, oude ecosystemen.’
En die bomen worden dan per boot naar Europa verscheept, op dieselolie, om hier in de
versnipperaar te gaan?
‘Ja. Omdat we hier met elkaar een hele gekke afspraak hebben gemaakt dat biomassa
CO2-neutraal zou zijn. Dat klopt alleen op papier. Het duurt zeventig jaar na de aanplant
voordat een boom de CO2 van een opgestookte
boom weer heeft gecompenseerd. Ook levert
biomassa drie keer zoveel CO2-uitstoot als gas.
En fijnstof en allerlei giftige stoffen. Dat wordt
onder het tapijt geveegd.’
Je bent goed op de hoogte, maar dit is niet
jouw expertise, toch?
‘Klopt, ik werk bij Randstad. Ik kreeg de petitie tegen de centrale doorgestuurd en ben me
toen gaan verdiepen. Ik ben naar de informatiemarkt van Nuon in Diemen geweest, waar
ze vertelden dat biomassa een groen alternatief was. Het was allemaal heel gelikt. Dat is het
probleem: als mensen het woord ‘biomassa’
horen, geloven ze meteen dat het duurzaam is.
Totdat je ontdekt dat er jaarlijks 18.000 voetbalvelden bos ingaan en dat de centrale 300
miljoen euro aan subsidie krijgt.’

TEKST: JOERI PRUYS
FOTO: ARJEN POORTMAN

‘Luchtvervuiling is nog
nooit goed besproken in
de gemeenteraad’
Jildert Huitema: fijnstofuitstoot gaat flink omhoog

Waarom krijgt Nuon die subsidie?
‘Dat is door Den Haag bedacht. Op je energienota staat een bedrag dat je meebetaalt aan de
energietransitie, en dat gaat naar windmolenparken en zonne-energie, maar dus ook naar
biomassa.’
Hoe is biomassa op dat lijstje met duurzame energiebronnen terecht gekomen?
‘Door het werk van lobbyisten, ook op Europees niveau. Alle grote kolencentrales in Nederland gaan nu biomassa bijstoken om die
subsidie binnen te harken. Daarmee gaat de
fijnstofuitstoot flink omhoog. En Nederland
staat al op plaats vier in de Europese ranglijst
van landen met de slechtste luchtkwaliteit.’
Wat ondernemen Maaike Hillebrand en jij
tegen de plannen?
‘We helpen bewoners een zienswijze in te
dienen bij de gemeente tegen de komst van
de centrale. En op 29 maart hadden we een
bijeenkomst om mensen te informeren, met
hoogleraar Martijn Katan, Anne Knol van Milieudefensie en Johan Vollenbroek, hij heeft

Is dat ook waarom de beleidsmakers zich
zo passief opstellen, omdat ze het gewoon
niet weten? Of speelt er meer?
‘Dat kan ik niet inschatten. Wel valt het op dat
er in de nieuwe Sluisbuurt op Zeeburgereiland
weer voor stadswarmte is gekozen. Het belang
van Nuon is in ieder geval duidelijk: zoveel
mogelijk warmte verkopen. Stadswarmte is
een gegarandeerd monopolie.’
Want je kan als bewoner niet overschakelen naar een andere leverancier.
‘Inderdaad. En woningbouwverenigingen
hebben zich verplicht stadswarmte te gebruiken. Dus als je dan een foto ziet met de directeur van de Amsterdamse corporaties samen
met iemand van Nuon die samen champagne
drinken... Die verwevenheid is zorgwekkend.’
Welke volgende acties zijn gepland?
‘Dat laten we weten op onze Facebook-pagina.
En je kan je altijd bij ons melden als je wil helpen of je kennis wil delen.’
Wat nou als de biomassacentrale er toch
komt?
‘Ik wil er nog niet aan denken. Misschien ga ik
zelfs wel verhuizen.’ 
Protestacties op https://www.facebook.com/
geenbiomassacentraleinDiemen
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KO RT BUU RTNI E U W S
van een eigen gedicht, het vertellen over een
literaire locatie en vertoning van een filmpje
van 1 minuut. Inzenden kan tot 31 mei. Er is
een jurywinnaar en een publiekswinnaar. Beiden mogen meedoen in de tien Amsterdamse
en de tien Drentse voorstellingen. Je wordt ondersteund door professionals. Zie www.spetterendeletteren.nl 

Zo hopen Rens en Dolf hun bijdrage te leveren,
hoe klein ook, aan de biodiversiteit. De mens
kan niet zonder natuur en in de huidige tijd
kan de natuur niet zonder de mens. De plattegrond met de deelnemende tuinen vindt u
vanaf 10 mei op www.facebook.com/tuinentoer. Meer info bij Rens (06-44502785) of Dolf
(06-27544308), of via tuinentoer@gmail.com 

Foto’s uit Oost gezocht

Joodse Begraafplaats
4 mei-herdenking
IJburg
Vele duizenden joden probeerden in november 1938, na de ‘nacht van de gebroken ruiten’,
uit Hitler-Duitsland te vluchten naar toen nog
vrije West-Europese landen. Maar juist toen
de nood acuut was gingen overal de grenzen
dicht. Met verhalen, muziek, zang en stilte
staat IJburg op 4 mei stil bij het lot van vluchtelingen en andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij het programma zijn vele
IJburgers betrokken zoals het IJburgkoor, de
IJburg Fanfare, IJburgTV en een groep jongeren die naar Westerbork is geweest en daarover zal vertellen. Bezoekers van de herdenking zijn na afloop welkom voor een hapje
en een drankje, zowel in kerk De Binnenwaai
(waar ook een expositie over vluchtelingen is)
als in de moskee op IJburg. (Foto: beeldbank
NIOD, vluchteling eind jaren dertig) 

Elke eerste zondag van de maand, van april t/m
oktober, is de Joodse Begraafplaats Zeeburg geopend voor het publiek. Van 11.00 tot 17.00 uur
is iedereen van harte welkom. Er zijn gidsen
aanwezig die toelichting kunnen geven. Om 12
uur start een rondleiding van drie kwartier.
Op deze monumentale begraafplaats uit 1714
liggen 70.000 mensen begraven. Daarmee is
het de grootste joodse begraafplaats van Nederland. Bezoekers kunnen de gerestaureerde
grafstenen bezichtigen of een wandeling maken over het verstilde, aan de natuur overgelaten terrein. Het is aan te raden stevig schoeisel
en een lange broek te dragen. De ingang is via
het hek in de muur aan de Valentijnkade (naast
het Flevopark). Zie www.eerherstelzeeburg.nl.
(Foto: Anita Neefjes) 

Dag van het Flevopark

Andere herdenkingen
Amsterdam-Oost kent op meer plekken 4-meiherdenkingen, zoals op het Ceramplein, op de
kop van het Java-eiland, op het Kastanjeplein,
in het Keesje Brijdeplantsoen en aan de Tugelaweg. Ook zijn er op 4 en 5 mei Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet, waar nabestaanden
of andere betrokkenen in een kleinschalige
setting een persoonlijk verhaal over de Tweede
Wereldoorlog vertellen. Zie voor alle locaties
en tijden www.4en5meiamsterdam.nl 

Spetterende Letteren
Doe mee aan Spetterende Letteren, een literaire veldtocht door Mokum en Drenthe. Het thema is ‘Onderweg zijn. Op zoek naar je roots’.
De wedstrijd heeft vier categorieën: het zingen
van een zelfgeschreven lied, het voordragen
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De spreekkamers in de Flevopoort worden opgeknapt. Daarom is Civic op zoek naar twaalf
mooie foto’s uit Amsterdam-Oost. De naam
van de fotograaf en een korte beschrijving van
de foto worden erbij opgehangen. Het gaat om
een foto die je zelf hebt gemaakt én die Civic
Amsterdam gratis mag gebruiken; een foto die
gemaakt is in Amsterdam-Oost; een foto waar
mensen niet herkenbaar op staan (dit heeft te
maken met de privacy); en een hoge resolutie
digitale foto. Als je een mooi verhaal hebt bij
de foto, dan horen wij dat ook graag. Insturen
kan tot 22 april naar communicatieteam@
bagroep.nl. Meer informatie of vragen?
Mijntje Zaat, 020-6658001 of m.zaat@civicamsterdam.nl 

TuinenToer Indische
Buurt
Voor de tweede keer stellen eigenaren van tuinen in de Indische Buurt hun bloemenrijkdom
open voor bezoekers. De Open TuinenToer is
op zondag 26 mei tussen 14.00 en 17.00 uur.
Rens van der Linden en Dolf Mol organiseren
dit: ‘Wij willen graag dat meer buurtbewoners
samen genieten van de pracht en de afwisseling van de tuinen in de Indische Buurt. En wie
weet raken sommige bezoekers geïnspireerd
om iets aan hun tuin te gaan doen. Of als ze
geen tuin hebben, dan mogen ze misschien bij
een goede buur hun groene vingers inzetten.’

Op zondag 26 mei tussen 11.00 en 16.00 uur
bruist het Flevopark van de activiteiten. De
gemeente laat samen met allerlei bewonersorganisaties zien hoeveel mensen op een creatieve manier van het park gebruik maken.
Er zijn drie natuurexcursies, waaronder een
slootjesexcursie voor kinderen. Verder zijn er
allerlei sportactiviteiten zoals handboogschieten, een springkussen, een poi workshop, een
workshop schilderen in de natuur, een rondleiding over de Joodse Begraafplaats, vermoedelijk ook een stiltemeditatie en een activiteit
met varen op het water. Het definitieve programma zal onder meer te vinden zijn op de
website van de Vrienden van het Flevopark,
www.vriendenvanhetflevopark.nl. (Foto: Goos
van der Sijde) 

SA M E N ST E LLI N G:
H A N SJE GA LE SLOOT

Kickboksen en
persoonlijke groei
TEKST: YVONNE SCHREUDER - FOTO: ARJEN POORTMAN - ILLUSTRATIE: MOHAMED HASSAN

‘Ik zie het al, jullie hebben van het weekend treuzelaars
gegeten. Dat kan makkelijk tien secondes sneller!’ Hier en
daar een glimlach, nog snel wat zweetdruppels uit het gezicht vegen, een diepe zucht als de pieper weer gaat. ‘Kom
op! Lopen! Sneller! Dat kunnen jullie!’
hij en zijn moeder dankbaar
zijn, ik ben hen juist dankbaar.’
Dit is meer dan alleen kickbokstraining volgen, of niet?
‘Het gaat bij mij om het hele
pakket. Ik probeer als trainer
het beste uit mijzelf over te
brengen op mijn pupillen. Zelfdiscipline, zelfrespect en zelfvertrouwen; zaken waarmee ze
de wereld in kunnen. Dat geldt
ook voor buiten de ring. Het is
ook een stukje opvoeding. En
dat doe ik niet alleen, daar helpen andere volwassen leden
ook bij. Dat is hoe de groepsdynamiek hier werkt.’

Z

o hard als hij is als trainer, zo zachtaardig reageert Kenneth Sances als ik hem
vertel dat de redactie van de IJopener getipt is. ‘Een sociaal bewogen man, een fantastische kickbokstrainer en iemand waaraan mijn
zoon veel te danken heeft’, aldus een dankbare en trotse moeder. Een interview met deze
trainer en een inkijkje in zijn kickboksschool
waar het om zoveel meer dan alleen kickboksen draait.
Kun je wat meer vertellen over deze leerling, wiens moeder ons gemaild heeft?
’Als ik eraan denk, word ik een beetje emotioneel. Want deze jongen kan boksen dat zeg
ik je, maar nog veel indrukwekkender is de
persoonlijke groei die hij heeft doorgemaakt.
Toen hij bij ons binnenkwam was hij verlegen
en onzeker. Daarom heb ik hem vanaf moment
één duidelijk gemaakt dat hij hier zichzelf kan
zijn. We lachen elkaar hier niet uit, oordelen
niet, pesten niet en duwen mensen hier niet
in hokjes. Hij werd opgenomen in de groep en
ik zag dat hij eigenlijk meteen opbloeide. Zijn
zelfvertrouwen nam toe en hij kwam beter in
zijn vel te zitten. Geweldig om daar een rol in
te kunnen spelen. Hoe lief ik het ook vind dat

En tussendoor scout je ook
nog eens talent?
‘Ja dat klopt en dan in de breedste zin van het woord. Vaak zie
ik na drie trainingen wel of iemand talent heeft en na een
half jaar of het iets is waarmee
we verder kunnen. Het kan namelijk ook heel goed zijn dat iemands toekomst bij een andere
sport ligt. Iemand die bijvoorbeeld goed kan
boksen, maar een nog veel betere looptechniek heeft, stimuleer ik om na te denken over
een switch naar atletiek. Er komen ook regelmatig kleine voetballertjes voor een proeftraining. Als ik zie dat voetbal ze beter ligt, dan
adviseer ik de ouders om ze gewoon op voetbal te houden.’
Jij begon ook met voetbal, maar uiteindelijk
bleek kickboksen je passie?
‘Ja absoluut. In 1979 maakte ik kennis met de
sport. Een vriend zei dat het iets voor mij was.
Mijn moeder wilde er alleen niks van weten.

Gelukkig was het dicht bij mijn huis en kon ik
doen alsof ik ging buitenspelen, terwijl ik in
werkelijkheid stiekem aan het trainen was.
Dat ging een paar jaar zo door totdat mijn trainer het tijd vond voor wedstrijden. We haalden mijn moeder over en zo stond ik als zeventienjarige al op wedstrijden in Frankrijk.’
Je bent meermaals Nederlands kampioen
geweest en hebt vele internationale wedstrijden gevochten en hebt uiteindelijk de
overstap gemaakt naar het trainersvak.
Ook daarin heb je behoorlijk wat successen
geboekt toch?
‘In 1993 heb ik Sances Gym opgericht en in de
afgelopen jaren heb ik een aantal grote namen
uit de kickbokswereld mogen trainen. Mike
Passenier is er eentje van. Hij is een succesvol
trainer en eigenaar van Mike’s Gym, eerst in
Amsterdam-Noord en inmiddels in Oostzaan.
Deze sportschool heeft kampioenen als Melvin
Manhoef, Joerie Mes, Björn Breggy en Badhr
Hari voortgebracht. Een andere oude bekende
is Ronald ‘Ropie’ Adriaans. Ook hij is inmiddels zelf een succesvolle kickbokstrainer bij
Ropie Gym in Almere-Buiten.’
Hoewel misschien niet iedereen deze namen kent, wordt kickboksen wel steeds populairder. Toch heersen er ook nog steeds
vooroordelen over de sport. Wat vind jij
hiervan?
‘Natuurlijk hoor ik mensen zeggen dat het
agressieve sport is, maar wat die mensen niet
weten is dat het juist draait om het beheersen
van agressie. Voorbeelden zoals Rico Verhoeven, Remy Bonjasky en Ernesto Hoost geven
de sport gelukkig wel een andere vibe. Vroeger moesten sportscholen niks van kickboksen
hebben, mocht ik met pijn en moeite een proefles geven. Dat is nu wel anders. Zelfs kinderen
vinden het leuk en stoer. Ik train momenteel
ruim dertig kinderen.’ 
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Naar een aardgasvrij Amsterdam

Woningdelen

De gemeente Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn, een behoorlijke opgave. Amsterdam kent veel soorten woningen. Voor
elk type woning moet bekeken worden welke warmte-oplossing
de beste is (denk aan een warmtepomp of warmtenet). Sinds
kort kunnen naast eigenaren ook huurders in Amsterdam subsidie aanvragen voor het verbouwen van hun woning tot Nul op
de Meter (NOM) of aardgasvrij. Het gaat om bestaande bouw.
Men kan subsidie aanvragen voor de meerkosten van de verbouwing en voor de kosten om de woning volledig en definitief
af te sluiten van het gasnet.
Subsidieaanvragen moeten
vóór de start van de
verbouwing ingediend zijn.
Toestemming van de
verhuurder is verplicht.
Het maximale subsidiebedrag
is voor NOM € 8.000 en voor aardgasvrij € 5.000.
Op www.amsterdam.nl leest u meer over de voorwaarden. Als u
vragen heeft, kunt u terecht bij !WOON. Wij denken graag met
u mee.

In Amsterdam is een omzettingsvergunning vereist als een woning door
meerdere mensen wordt bewoond.
Dat geldt niet als deze mensen samen een huishouden vormen of als er sprake is van inwoning.
Een huishouden omvat een alleenstaande of twee personen met
of zonder kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding
voeren. Bij inwoning (hospitaverhuur) verhuurt een hoofdbewoner een deel van zijn woning aan een onderhuurder.
De hoofdhuurder moet zelf exclusief de beschikking hebben
over minimaal 50% van de woning.
In alle andere gevallen moet de eigenaar of verhuurder een
omzettingsvergunning aanvragen. Daarbij gelden voorwaarden
zoals geluidseisen en de aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte (tenminste 11 m2). Bij vijf of meer onzelfstandige woonruimtes gelden nog meer eisen. Wilt u weten wat
deze regels betekenen voor uw situatie? Kom dan naar ons
spreekuur: maandag van 9.30 tot 11 aan de IJburglaan 727; en
maandag van 18.30 tot 20 en woensdag van 9 tot 12 aan de 2e
Boerhaavestraat 46. Bellen of mailen kan ook: 020-5230150 of
oost@wooninfo.nl.

Scheidingspunt IJburg en Zeeburgereiland

Elke dinsdag om 14.00 uur én om 15.00 uur is het mogelijk een
gesprek te voeren met de advocaat en een maatschappelijk
werker. U mag zelf bepalen of u alleen of met uw (ex-)partner
komt. Het gesprek is gratis en vrijblijvend. U bepaalt zelf na het
eerste gesprek of u vervolgafspraken wilt maken met de advocaat of de maatschappelijk werker.

Scheiden of de relatie verbreken leidt vaak tot vragen over
financiën, huisvesting en kinderen. Ook kunnen stressklachten
en persoonlijke vragen ontstaan. Bij het Scheidingspunt van
Dynamo kunt u terecht met alle mogelijke
vragen, ook als u nog niet zeker weet of
u wilt scheiden.
Meld u aan voor een gratis gesprek
U gaat in gesprek met een maatschappelijk werker en een familierechtadvocaat. Indien nodig werkt
het Scheidingspunt samen met het
Sociaal Raadswerk en het Ouder- en
Kindteam. De maatschappelijk werker
kan u ondersteunen met praktische
hulp en bij persoonlijke vragen, tijdens
én na het gesprek. De advocaat kan
informatie geven over de procedure en
zaken als de kosten van een scheiding,
alimentatie en omgangsregelingen.

Dynamo helpt buurtbewoners met:

Bel of mail voor een (gratis en vrijblijvende!) afspraak naar Dynamo IJburg: 020 49 52 263 of aanmeldingen_ijburg@dynamoamsterdam.nl

• Buurtkamer IJburg,
Ed Pelsterpark 8
• Buurtpunt Zeeburgereiland
vrijdag 9.30-11.00 uur

Buurtkamer Zeeburgereiland, John Blankensteinstraat 1
Meer informatie? 020 49 52 263 of aanmeldingen_ijburg@
dynamo-amsterdam.nl
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www.dynamo-amsterdam.nl

Scheidingspunt IJburg en Zeeburgereiland
Heeft u informatie, advies of ondersteuning nodig bij uw scheiding óf het verbreken van de relatie? Ook als u het nog niet
zeker weet, kunt u al uw vragen stellen tijdens een gesprek
met een familierechtadvocaat en een maatschappelijk werker.
U krijgt informatie over verschillende zaken (bijvoorbeeld procedure, kosten, alimentatie en omgangsregelingen) en wordt
ondersteund met praktische hulp en persoonlijke vragen, tijdens
én na het gesprek. U bepaalt zelf of u alleen of met uw (ex-)
partner komt.

Dynamo helpt buurtbewoners
met: informatie en advies bij
persoonlijke, ﬁnanciële en
juridische vragen, mantelzorg,
buurtactiviteiten, vrijwilligerswerk en actief meedoen.
Het complete aanbod staat op
www.dynamo-amsterdam.nl.
Kom langs op één
van onze inloopspreekuren:
• Buurtpunt IJburg
maandag, 9.30-11.00 uur
SAG Haveneiland,
IJburglaan 727
• Budgetpunt IJburg
woensdag, 9.30-11.00 uur
Buurtkamer IJburg,
Ed Pelsterpark 8
• Buurtinfo IJburg
donderdag, 10.00-12.00 uur

Afspraak maken?
Bel of mail naar Dynamo IJburg voor het maken van de afspraak: 020 49 52 263 of aanmeldingen_ijburg@dynamo-amsterdam.nl.
Let op: aanmelden kan tot de voorafgaande vrijdag 17.00 uur.

Nederlandse taallessen IJburg en Zeeburgereiland
Wilt u de Nederlandse taal leren of verbeteren? Er zijn verschillende lessen en groepen op verschillende dagen. Het kost slechts
€1,- per keer. Aanmelden of meer informatie? Bel Maurien
Voortman van Dynamo 020 49 52 277 of mail naar mvoortman@
dynamo-amsterdam.nl
www.dynamo-amsterdam.nl
Facebook Dynamo IJburg en Zeeburgereiland

Jubileumjaar
Open Ateliers
Noord

Rogier Allebas (links) en Maurice Niemel
bij pont Oostveer

Dit jaar wordt op 25 en 26 mei voor de dertigste keer Open Ateliers Noord gehouden. Een
jubileumjaar dat gevierd gaat worden. Omdat Amsterdam-Noord dichtbij is en het een hele
mooie kunstroute belooft te worden, besteedt IJopener Magazine hier volop aandacht aan.
De route voert door heel Noord: van Molenwijk en Kadoelen naar de NDSM-werf, Zamenhofstraat en Durgerdam.
TEKST EN FOTO: LIDA GEERS

R

ogier Alleblas en Maurice Niemel, zelf
ook deelnemend kunstenaars, trekken
de kar. Geholpen door een groep mensen die hand-en-spandiensten verrichten.
Open Ateliers Noord (OAN) wordt georganiseerd door de deelnemende kunstenaars zelf.
Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij
actief zijn in een werkgroep om de OAN van
de grond getild te krijgen. Wat de financiën
betreft: de gemeente Amsterdam-Noord steunt
de OAN met een jaarlijkse subsidie. Dan is er
de eigen bijdrage van de kunstenaars van 75
euro. Daarnaast is de OAN afhankelijk van
fondsen en van sponsoring door bedrijven
en particulieren. En dat is gelukt. Naast het
geld was de grootste zorg kunstenaars zo ver
te krijgen dat zij hun atelierdeuren voor publiek open zetten. Maar liefst 86 kunstenaars
doen mee en dat is niet niks. De disciplines zijn
zeer uiteenlopend: schilderen, fotografie, tekenen en grafiek, glaskunst, beelden, keramiek
en sieraden. Iedere kunstenaar die aan Open
Ateliers Noord meedoet, mag één groot en één
klein object tentoonstellen in de centrale expositiehal in het SBK-gebouw, Asterweg 1-a.

SBK-gebouw trapt af
De centrale expositie in het SBK-gebouw begint eerder. Vanaf woensdag 22 mei kunnen
belangstellenden er van 12.00 tot 18.00 uur
terecht. Rogier vertelt dat geïnteresseerden
zo vooraf al een kijkje kunnen nemen. Aan
de hand van wat ze gezien hebben kunnen
ze hun route voor het weekend samenstellen
of een afspraak maken met een kunstenaar.

Trouwens, in twee dagen alle 86 kunstenaars
bezoeken lijkt wat veel.
Naast de ateliers zijn er ook groepen die meedoen, zoals de dichtersclub die zowel op zaterdag als op zondag optreedt. Ook Atelier ‘Bijzonder Amsterdams’, Gedempt Hamerkanaal
27, is voor het derde jaar van de partij. Hier
wordt kunst geëxposeerd van Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In
de verschillende ateliers – grafisch, keramiek
en textiel – kan worden gekeken hoe er gewerkt wordt en wat er gemaakt wordt.

tie van een van de rafelranden van de stad.
Je vindt er nog veel oude meuk die gewoon
is blijven staan, zoals bijvoorbeeld een oude
tram. Achter elke garagedeur zit ook weer
een atelier. Bovendien is elk gebouw rond de
Zamenhofstraat anders. Er valt hier heel veel
te ontdekken’, aldus Rogier. En dan de oude
en mooie Nieuwendammerdijk niet te vergeten. Hier ging dertig jaar geleden de kunstroute van start. Richting Durgerdam, dat ook
meedoet aan de OAN, kan je de dijk volgen.
Onderweg kom je ook nog ateliers tegen.

Volop informatie

Zesentachtig kunstenaars
openen hun deuren
Ontdek je plekje
In het oude politiebureau, Klimopweg 2, exposeren tien kunstenaars. In ’t Buro is een klein
bedrijvencomplex gevestigd of, zoals Maurice,
het noemt ‘een soort flexplek’. Rogier: ‘Wij zijn
nog volop bezig leuke bedrijven erbij te betrekken, waardoor de kunsttocht door Noord nog
leuker wordt. Bijvoorbeeld: de Verbroederij,
een interessante vrijbuitersplek vlakbij pont
Oostveer. Of Roetz, dit is een fietsenfabriek
waar gerecyclede fietsen worden gemaakt.
Roetz is dit jaar speciaal in dit weekend open
als expositieplek. Kunst tussen de fietsen! In
expocafé Zamen wordt muziek gemaakt, poëzie voorgedragen en kunst geëxposeerd. Het
terrein halte Zamenhofstraat is een illustra-

Op de middenpagina van deze IJopener is de
plattegrond van de open atelierroute afgedrukt. Haal ’m er uit en neem hem mee als je
op pad gaat! Om iedereen die wil komen kijken uitvoerige informatie te verschaffen is er
ook een website, waarop alle kunstenaars een
eigen pagina hebben om hun werk te etaleren.
Vervolgens kan je besluiten een kijkje te nemen op hun eigen website. Daarnaast zijn er
Youtube-filmpjes waarin kunstenaars vertellen waar ze mee bezig zijn. De kaart waar alles
te doen is kan gedownload worden en zodra
er nieuwtjes zijn, wordt de website aangepast.
Ook worden er boekjes gedrukt die tegen een
kleine bijdrage bij de kunstenaars of in de centrale expositieruimte kunnen worden gekocht.
Kortom, het wordt een druk weekend 25 en 26
mei. 
www.openateliersnoord.nl
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25/26 MEI

12:00
18:00

Open Ateliers Noord viert dit jaar haar 30-jarig
bestaan. Een recordaantal van 88 kunstenaars
zetten dit jaar de deur van hun atelier open!
Op de Centrale Expositie bij het SBK wordt
werk tentoongesteld van elke kunstenaar, te
bezichtigen van woensdag 22 mei tot en met
zondag 26 mei van 12:00 tot 18:00 uur.
Ook op een aantal andere bijzondere plekken
is werk van kunstenaars te zien, zoals bij De
Verbroederij, Roetz-Bikes, Atelier Bijzonder
Amsterdams, Halte Zamenhofstraat en ‘t Buro.
Kom langs in het weekend van 25 en 26 mei
tussen 12:00 en 18:00 voor heel veel kunst en
inspiratie!
Kijk op www.openateliersnoord.nl voor het
overzicht van de deelnemende kunstenaars,
het programma en meer informatie.

WWW.OPENATELIERSNOORD.NL
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Lindy hop in de
Kompaszaal
Een goed bewaard geheim: iedere vrijdagavond wordt er
in de Kompaszaal volop gedanst. En wel de lindy hop.
Swingend, meeslepend en als dans steeds populairder.
IJopener Magazine ging kijken en... nee, danste niet mee,
maar had wel een paar mooie uurtjes.
TEKST: JOOST VAN DER VAART - FOTO: MARCEL DE CNOCK

V

rijdagavond, regen en wind. Uit de
openstaande deur van etablissement de
Kompaszaal aan de KNSM-laan in het
Oostelijk Havengebied klinkt onweerstaanbare muziek. Een paar trappen op – kijk even
om je heen: dit is een mooi pand – en je bent
boven. Een big band en een zangeres spelen
Count Basie. In de zaal deint een massa mensen op de met overtuiging uitgevoerde swing
jazz. Veel jongeren, een paar vijftigers. Sommigen zien eruit alsof ze uit de jaren dertig zijn
gestapt: een rok of pak uit die tijd, platte schoenen, bij de heren zelfs een enkele das.
Hier wordt gedanst – en hoe. Het is de lindy
hop, in de jaren twintig de opvolger van de
charleston. Een dans die het in Amerika volhield tot na de oorlog en daarna door de teloorgang van de swing jazz en de opkomst van
rock en beat in vergetelheid raakte. Maar de
lindy hop werd herontdekt en begint weer populair te worden.
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Soms heel druk
Een massabeweging is het nog niet en wat hier
in de Kompaszaal gebeurt, is in feite een goed
bewaard geheim. Maar dat de lindy hop mensen trekt, staat vast. ‘Het is hier iedere vrijdagavond druk tot heel druk. Als de lindy hoppers
een groter evenement hebben, kunnen er zomaar driehonderd dansers zijn’, zegt eigenaar
Diederik Janssen van de Kompaszaal.
De sfeer tijdens die avonden is informeel, er
wordt veel gelachen maar ook serieus gedanst.
Wat ontbreekt is het keurslijf van stijldansen
à la de wals, foxtrot of tango. ‘De lindy hop is
een geïmproviseerde dans. Er is een basispas
en je danst op acht tellen. De rest is improvisatie’, vertelt lindy hopper Isanne Damen. ‘En
vergeet het showmanship niet’, vult haar partner Theodoor Koelewijn aan. ‘Met de lindy hop
laat je zien dat je er bent. Het is deels techniek,
deels performance.’
Je verwacht het niet, zo’n vrijdags swingfeest

in de Kompaszaal. Maar des te mooier de sensatie, zeker voor de argeloze bezoeker die hier
een borrel drinkt of uit eten gaat. De verrassing is dan groot: een band speelt de sterren
van de hemel, dansers werken zich in het
zweet. En zo wordt het een hele leuke avond.
Hoe is dit tot stand gekomen, vragen we aan
Diederik Janssen van de Kompaszaal. ‘Simpel’,
zegt hij, ‘tot tien jaar terug hadden we hier
zondagmiddag live jazzmuziek. Op een goed
moment kwam er iemand naar me toe die zei:
perfecte locatie, kunnen we hier met een groep
mensen de lindy hop komen dansen? Van mij
mocht het, en vanaf toen is het gaan rollen. We
verschoven de jazz naar de vrijdagavond en
maakten de ruimte vrij voor lindy hoppers.’

‘Lindy hop is verslavend’
Veel evenementen
En zo kan het gebeuren dat je op de klanken
van de Compass Ballroom Stompers of het Happy Feet Orchestra ineens getuige bent van een
partijtje dansen waarbij fysieke inspanning
schijnbaar moeiteloos samengaat met de gracieuze bewegingen die de swing jazz oproept.
De vijfentwintigjarige Isanne, student architectuurgeschiedenis, en Theodoor (31), specialist duurzaam bouwen, zijn gevorderde dansers. Er gaat haast geen weekend voorbij of ze
gaan wel ergens in Nederland of daarbuiten
naar een lindy hop-evenement. Een wedstrijd
in Montpellier; een dansshow in Zweden. ‘Lindy hop is verslavend’, zegt Isanne. Ze zag het
een paar jaar geleden voor het eerst in Gent.
‘Ik wist meteen: dit is iets voor mij.’ Ze ging
in Amsterdam op les (in Oost kan dat ook) en
danst nu tweemaal per week. ‘Het is vrolijk en
inspirerend.’
En waar komt de curieuze naam lindy hop
vandaan? Daar zijn verschillende theorieën
voor, maar de aardigste is die over de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles Lindbergh,
kortweg ‘Lindy’, die als eerste piloot in 1927
solo en non-stop van New York naar Parijs
vloog. Midden in de gouden jaren van wat toen
nog de jitterbug-dans heette, kopten de kranten ‘Lindy Hops the ocean’. Mythe of niet, een
nieuwe naam was geboren. Anno 2019 bekt
die nog best lekker. 
Wie de lindy hop wil dansen kan op vrijdagavond naar de Kompaszaal. Toegang voor
dansers: 5 euro. Meer info: kompaszaal.nl

Koken met Neeltje
Maïs krab soep

TEKST & ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Soep
1 liter kippenbouillon
2 blikjes maïs
250 gram krabvlees
2 eieren
peper, zout en maïzena
citroengras
bosui
Voor deze soep zijn blikjes maïs echt het
beste, de maïs is zachter en dus gemakkelijker te pureren. Voor de krab is verse krab lekkerder. Maar het uithalen
van een pond krabbenpoten is een stevig karwei, dus als u er niet voor voelt,
gebruik dan twee blikjes.
Zet de bouillon op met het citroengras
en de maïskorrels. Als de bouillon goed
getrokken is, haalt u het citroengras uit
de pan en zet de staafmixer erin. Bind de
soep met maïzena opgelost in wat water, tot
de door u gewenste dikte is bereikt. Voeg nu
de krab toe en kruid met zout en peper. Sla de
eieren los en giet die in een dunne sliert bij de
soep, en roer tot het ei gestold is. Bestrooi met
ringetjes bosui en serveer direct.

Terrine van drie groentes
500 gram spinazie
500 gram knolselderij
500 gram worteltjes
6 eieren
300 ml geslagen room
Maak de groenten schoon en kook ze
apart gaar. Pureer ze apart en voeg aan
elke groente twee eieren toe, en 100 ml
geslagen slagroom. Kruid met peper en
zout. Vet een patevorm (of cakeblik) in
en vul hem met drie lagen groente (de
selderij in het midden). Zet de vorm
in een bak water in de oven, voorverwarmd op 150 C. Laat de terrine een
uur garen. Stort de driekleurige groente terrine en snij er plakken van.
Lekker met een stuk stokbrood.
PS: dat nephert van vorige keer was smakelijk, maar geen hert eerlijk gezegd. Het
marineren maakt de lam wel iets feestelijker,
maar ja, wild is niet echt te vervangen. Van de
Oostvaardersplassenherten heb ik nooit meer
iets gehoord dus ben ik maar naar de Sligro
gegaan voor het echte spul. Heerlijk.

Hier had ook úw
advertentie kunnen
staan. Interesse?
Voor meer info zie
pagina 2 en 30
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De honderdjarige die met z’n tijd
maandag
Maandag is de drukste dag voor het team. Er worden veel boeken geruild. Er komt
een nieuwe aanwinst boeken binnen. Nederlandse en Arabische kranten moeten op
de leestafels. En na het weekend willen veel mensen even rust. Lekker chillen met
een mooi tijdschrift.

OBA is honderd geworden! Wie? De Openbare
Bibliotheek Amsterdam, beter bekend als ‘de
Bieb’. En wat zo mooi is: De 100jarige Bieb is altijd
zichzelf gebleven én toch helemaal van deze tijd.
Vanaf het eerste begin wilde de OBA Amsterdammers leren lezen, want van leren word je wijs. Ze
leende boeken uit. Dat doet ze nog steeds, twee
keer per week komen nieuwe boeken binnen.
Maar er zijn nieuwe manieren van wijs worden
bijgekomen. Computers, kranten, tijdschriften,
spelletjes, knutselen, lezingen.
Amsterdammers zijn de afgelopen honderd jaar
ook veranderd. Ze zijn mooier geworden. Ze spreken alle talen maar met een Amsterdams accent.
Ze willen leren maar niet de les gelezen worden.
Ze zoeken gezelschap of rust. Het kan allemaal
in de OBA op het Javaplein. IJopener Magazine
ging een week lang op verjaarsvisite. En dit is ons
cadeau.

woensdag

dinsdag

Woensdag van 11-12.30 uur worden colleges gegeven voor Turkse
55-plussers. In het Turks. Want ze spreken weliswaar Nederlands, maar
onderwerpen als Nederlandse geschiedenis, kunst, Amsterdamse politiek en autisme leer je toch veel beter begrijpen in je eigen moedertaal.

Dinsdag: Veel hulp bij leren vandaag. Nieuwkomers en taalmaatjes
ontmoeten elkaar en gaan aan de grote tafels met elkaar in gesprek.
De taalcoach houdt spreekuur. En kinderen krijgen huiswerkhulp van
StudieMax. Nuttig maar ook heel gezellig!

Lezen
en knutselen,
traditie
op woensdagmiddag.
Vooral
met juf
Raisa, die
ook mooi
kan voorlezen.

donderdag

woensdag

Op donderdag om half vier worden de problemen van de 21e eeuw
besproken door een docent van de Volksuniversiteit. ‘Veel fijner dan
in de schoolbankjes’, zegt een deelneemster. ‘En na afloop even samen
naar een van de cafés op het Javaplein. Gezellig.’
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mee ging
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donderdag

17 uur: OBA live! In samenwerking met Javaboekhandel en Amsterdamse omroep Salto worden interviews gehouden met bekende
schrijvers. Leuk om bij te zijn, maar je kan het dus ook thuis volgen.
Zie voor programma www.obalive.nl

vrijdag

Vrijdag.
Misschien
heb je
thuis
geen computer.
Ook in de
bibliotheek
mag je
niet langer dan
één uur
achter de
computer. Hoe
dan ook:
samen
spelen is
veel gezelliger!

De OBA is gratis
voor kinderen
van 0 t/m 18 jaar
en stadspashouders. Zie voor
andere tarieven
www.oba.nl

zaterdag
Zaterdagochtend. Mamma mag uitslapen. Of pappa mag uitslapen.
Dan ga je als wakkere ouder met je kleintje naar de Bieb. Om 10 uur
is er voorlezen voor baby’s, om 11 uur voor peuters. Neem na afloop
kinderboeken en een boek voor de slapende ouder mee naar huis en
het weekend kan beginnen!

Boeddha off the record
Hindoeïsme voor Dummies
en de Ethica van Spinoza
ze staan gebroederlijk
naast elkaar
Bij de OBA
op het Javaplein
is groot en klein,
man, vrouw of allebei
wit, zwart of bruin
welkom en kan zichzelf zijn
Het is een thuis
een fijne plek
om elkaar te ontmoeten
of juist even in een hoekje
met een reis- of luisterboekje
een andere wereld op te zoeken
Want in vrijheid lezen
is de wereld ontdekken
daarvoor hoef je geen verre oorden te betreden
reizende kunststreken
of rebelse voorleesweken, wat
een pret
En met de press reader app
zit je zo
op het World wide web
Ook de allerjongsten doen hier
mee
ze worden bereikt
via de goede relatie
met de Bureaus van consultatie
Huiswerkbegeleiding
en een inburgerbar
OBA live en Op de stip
leren over de maatschappij
en in een wip een gratis inwijding
in hoe je kan participeren
Het kan er allemaal
en hopelijk nog vele jaren
alle Amsterdammers spinnen
daaruit garen!
JOYCE HES
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Van eilandjescultuur naar
Cultuureiland
Op IJburg gebeurt een hoop op cultureel gebied. Maar dat is niet altijd even zichtbaar. Onder
de noemer Cultuureiland IJburg heeft een aantal organisaties de handen ineen geslagen. Het
doel: zichtbaar maken wat IJburg aan cultuur te bieden heeft. Op verschillende locaties zijn
daarvoor digitale videoschermen neergezet.
TEKST: JOERI PRUYS - FOTO: ARJEN POORTMAN

H

et initiatief is geboren uit frustratie.
‘Het is heel moeilijk nieuwe mensen te
bereiken’, vertelt Joris Vermeulen, oprichter van de Flexbieb en mede-initiator van
Cultuureiland IJburg. Bij de Flexbieb worden
geregeld informatieve avonden en debatten
georganiseerd, Flex Night Live genaamd, met
gevarieerde thema’s en soms prominente sprekers, maar nieuw publiek aanboren is elke
keer weer een opgave. ‘We promoten via sociale media en op de website Hallo IJburg, maar
dan zit je toch altijd in je eigen bubbel te werven. Onze flyers met kwartaalagenda werken
ook niet altijd even goed want veel mensen
hebben een nee/nee-sticker.’

Nieuw publiek

Samen met Theater Vrijburcht, IJburg TV,
Jeugdtheaterschool TIJ en Rightaboutnow Inc.
is Joris naar de gemeente gestapt, om een idee
in te dienen voor het nieuwe Gebiedsplan:
nieuw publiek aanboren met een verenigd
cultuuraanbod voor IJburg. De gemeente zag
wel wat in het idee, aangezien eerdere grotere
plannen op dit gebied ook al gestrand waren.
‘We hebben jaren geleden al met culturele
partijen en een projectontwikkelaar om tafel
gezeten’, vertelt Fred Scheepmaker, gebiedsmakelaar IJburg en Zeeburgereiland bij de
gemeente. ‘Het plan was om een gezamenlijke multifunctionele theaterzaal te realiseren,
op het lege kavel aan de haven waar nu het
gebouw Jonas gaat komen. Maar die projectontwikkelaar heeft de tender niet gewonnen.’
Wel komt er op Centrumeiland een jongerenvoorziening met onder meer repetitieruimtes voor jonge
muzikanten. Maar een echt
cultuurhuis gaat dat ook niet
worden. ‘Hopelijk gaat het
wel lukken op Strandeiland,
over acht of tien jaar.’

Gezamenlijke promotie

Toen het grote plan voor een
cultuurhuis op Haveneiland
stukliep, was het tijd voor
andere, kleinere plannen.
Het idee voor gezamenlijke
promotie werd geboren. ‘We
hebben een plan ingediend
dat uit meerdere onderdelen

Het digitale scherm in de Flexbieb
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bestond’, zegt Joris Vermeulen. ‘Videoschermen met een cultuuragenda, tv-reclames in de
cultuurblokken op AT5, filmpjes op de schermen in tram 26 en grote borden langs de weg.
Daarvoor hebben we wat geld gekregen.’
‘Deze plannen wilden wij vanuit het Stadsdeel
graag ondersteunen’, vertelt Fred Scheepmaker, ‘want als bewoner wil je gewoon kunnen
zien wat er te doen is. Want er gebeurt veel,
en vaak van een kwalitatief hoog niveau. Als je
samen promotie maakt kun je veel meer aandacht krijgen.’
De eerste stap, het plaatsen van de videoschermen, is inmiddels genomen. De vijf schermen
staan op prominente locaties op IJburg, en
eentje op Zeeburgereiland. Ook Lolaland is
inmiddels aangehaakt als partner. En op de
schermen is niet alleen het cultuuraanbod te
zien. ‘De partijen waar we schermen hebben
geplaatst mogen het scherm deels ook voor eigen promotie gebruiken’, vertelt Vermeulen,
‘dan hebben zij er ook iets aan.’

High-tech oplossing

Scheepmaker ziet nog meer mogelijkheden
voor de schermen. ‘Misschien dat in de toekomst ondernemers reclametijd kunnen inkopen. Dan krijgen de culturele instellingen wat
extra inkomsten voor betere promotie, betere
programmering, dat soort dingen.’ Technisch
is dat in ieder geval mogelijk, want de kennis
is voorhanden. ‘Wat dat betreft is IJburg een
bijzondere wijk in Amsterdam, dat zo’n hightech oplossing zomaar mogelijk is. In een an-

dere wijk zou het misschien wat traditioneler
gedaan zijn, met folders en een uitladder.’
Mogelijke extra reclame-inkomsten zijn, ondanks de bijdrage van de gemeente, hard
nodig. Vermeulen: ‘Wat we kregen van de gemeente was niet zo heel veel. Dus adverteren
op AT5, tramreclames en borden langs de weg,
die gaan er nog niet komen.’ En voorlopig komt
er geen extra geld van de gemeente bij. ‘We
hebben dit jaar weer een indiening gedaan
voor het Gebiedsplan maar niks gekregen. Andere partijen zijn dit jaar ondersteund.’

‘Er gebeurt veel, en vaak
van een kwalitatief hoog
niveau’
Onbekende gezichten

De digitale schermen staan er nog niet zo lang,
maar zijn er misschien al positieve effecten
merkbaar? ‘Dat is moeilijk te zeggen’, zegt Vermeulen, ‘maar ik merk wel dat ik de afgelopen
weken in de Flexbieb meer onbekende gezichten zie dan normaal. Maar goed, we gaan over
een paar maanden pas echt evalueren.’ Fred
Scheepmaker is in ieder geval positief: ‘Op
IJburg 2 kunnen we straks nog meer schermen
neerzetten, en op Zeeburgereiland ook, als het
daar wat meer ontwikkeld is. We hebben nu
in ieder geval een mooie basis om mee voort
te kunnen.’ 

Op Cruquius zijn
dieren welkom

Je denkt er niet iedere dag aan, maar de stad herbergt ook
beesten: insecten, vogels, vleermuizen – noem maar op. Met
nieuwbouw dreigen die maar al te vaak in het nauw te raken. IJopener Magazine keek met andere ogen naar Cruquius
in het Oostelijke Havengebied. Daar wordt behalve aan de
mens ook wat ruimte gegund aan kleine diersoorten.
TEKST: CORRY ZOLL
ILLUSTRATIE: MAIKE VAN STIPTHOUT

O

veral in Amsterdam, en dus ook in Oost,
wordt veel en hard gebouwd om te voldoen aan de haast niet te stillen vraag
naar woningen. Maar bij de uitbreiding van
de stad wordt nauwelijks rekening gehouden
met andere levensvormen. Zoals vogels, insecten en vleermuizen die gebruik maken van het
gebied. Het bureau van landschapsarchitecte
Maike van Stipthout, DS landschapsarchitecten, maakt zich sterk voor wat in vakjargon
‘natuur-inclusief bouwen’ heet, een vorm van
nieuwbouw waarbij rekening wordt gehouden met mens én dier. Het bureau is al in een
vroeg stadium betrokken geraakt bij het natuur-inclusief maken van Cruquius, het laatste

eiland van het Oostelijk Havengebied dat nu
in hoog tempo van voormalig industrieterrein
verandert in woon- en werkgebied.
‘Met een biodiverse bril op ziet Cruquius eruit
als een rots tussen land en water’, zegt Maike
van Stipthout. Ze noemt het ‘een ideale omgeving’ voor veel diersoorten om zich er te vestigen. ‘Het is niet alleen voor de mens een aantrekkelijk woon- en werkgebied.’ Volgens haar
moeten we ons aanwennen om naar de stedelijke omgeving te kijken vanuit de blik van
vogels, die de stad als een berglandschap zien.
‘Zo beoordelen zij veiligheid, voedselbeschikbaarheid en nestelmogelijkheden. Als de mens
daar rekening mee houdt, kan de toekomstige

stad een natuurlijke en gezonde biotoop zijn
voor zowel mens als dier.’
In het Cruquiusgebied komen diverse groenvoorzieningen voor vogels, vleermuizen en
insecten.
Natuur-inclusief bouwen kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Concreet: aan de gezondheid van bewoners, de bevordering van sociale contacten, het
temperen van de temperatuur in een stad en
vermindering van de luchtvervuiling. Of, zoals
het in de gebiedsagenda van het Oostelijk Havengebied staat: ‘Iedere ontwikkeling en elk
gebouw kan bijdragen aan de biodiversiteit in
de stad. Wanneer stadsdeel en ontwikkelende
partijen samenwerken op dit thema biedt de
perceelsgewijze verandering van dit gebied
kans op een natuur-inclusieve leefomgeving.’
Ook de stadsbewoner die zich verantwoordelijk voelt voor de natuur kan iets doen.
Beplanting aanpassen aan diverse diersoorten, nestkasten voor vogels en vleermuizen
in gevels aanbrengen, insectenhotels in de
openbare ruimte neerzetten. En kinderen betrekken bij de natuur in hun eigen omgeving.
Voor bestaande bouw kunnen bewoners zelf
kiezen voor allerlei maatregelen als tuintegels vervangen door gras of planten, vogel-,
vlinder- en bijvriendelijke bloemen en struiken planten en uiteraard ook weer nestkasten
e.d. ophangen. Haast iedereen kan meedoen:
op balkons, het dak en in gemeenschappelijke
tuinen. Ook gemeentelijke beheerders kunnen
zich richten op het vergroten van biodiversiteit, door bijvoorbeeld het aangepast benutten
van de ruimtes rond gebouwen, de wegen, de
kades en de pleinen.
Het maatschappelijk debat over duurzame
ontwikkeling van stedenbouw en de openbare
ruimte is nog maar net begonnen. Het bureau
van Maike van Stipthout hoopt er nauw betrokken bij te blijven. ‘We blijven ons inzetten
om kennis en voorbeelden met enthousiasme
over te dragen’, zegt ze. 
groenbouwen.nl, met een checklist van de
Vogelbescherming
nextcity.nl, waarvan ook DS Landschapsarchitecten lid is.
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Als je 43 bent zoals Stan Postmus, behoor je tot de oude garde
van de skaters. Dat wil niet zeggen dat je te oud bent om deze
sport te beoefenen. Wel dat je ervaringsdeskundige bent die
weet hoe een goede skatebaan eruit moet zien. En zo’n skatebaan wordt gebouwd op Zeeburger-eiland.

Stans perfecte skatebaan op
Zeeburgereiland
S

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS EN ZES X ZES VISUELE COMMUNICATIE

tan houdt zich beroepsmatig bezig met
het adviseren over de bouw van goede
skatevoorzieningen. Ook organiseert
hij skate-evenementen. Hij wordt steeds vaker door gemeenten uitgenodigd om mee te
denken. Hij is op zijn twaalfde begonnen met
skaten en was er meteen aan verslingerd. Met
zijn studenten-ov-kaart reisde hij het hele land
af, op zoek naar de mooiste skateplekken. Die
waren vaker in de kleinere dan in de grote gemeenten te vinden. Meteen na de middelbare
school vertrok hij naar Californië, omdat daar
de skateplek bij uitstek is. Hij heeft er meer
dan een jaar gewoond. Weer terug in Nederland was het contrast met Amerika wat dat
betreft wel heel groot. Er waren wel voorzieningen maar vaak erg verouderd en slecht onderhouden. Stan: ‘Dat was voor mij heel frustrerend omdat ik weet hoe het wel kan en hoe
succesvol het kan zijn. Hier in Nederland leek
het erop dat de fabrikant van de wipkip en de
peuterglijbaantjes ook een skatebaan in zijn
portefeuille had. Dat leverde in bijna iedere
gemeente een zelfde soort skatebaan op, een
ongeïnteresseerde en ongeïnspireerde standaardbaan.’

Blauwe ogen

Volgens Stan komt dat doordat opdrachtgevers,
in dit geval gemeenten, vaak onvoldoende verstand hebben van deze sport en de kwaliteit
van de middelen niet kunnen beoordelen. Hij
is van mening dat het beter is de doelgroep bij
een dergelijke aanschaf te betrekken in plaats
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van de leverancier op zijn blauwe ogen te geloven. Het vinden van de doelgroep is volgens
hem niet zo heel ingewikkeld. ‘Bijna iedere
stad heeft op z’n minst één skatewinkel. Amsterdam bijvoorbeeld heeft maar liefst tien
winkels voor de urbansports skateboarden,
inline skaten en BMX-en, en nog eens zes skateboard winkels. Daar kan je vragen wie wil
meedenken over de aanleg van een skatebaan.
Dat wil bijna iedere skater of BMX fietser.’ En
dan kom je volgens Stan tot de keuze van een
goede en degelijke baan. Een voorbeeld daarvan is de skatebaan in de Marnixstraat. De
Marnixbaan is dertien jaar geleden gebouwd
en volgens Stan een baan met weinig onderhoud en bovendien dé baan van Amsterdam.
Een slecht voorbeeld was de skatebaan op het
Museumplein. Die was ondeugdelijk en moest
uiteindelijk vervangen worden. De huidige
baan is prima, toch staan er nog genoeg slechte voorbeelden in de stad.

Amsterdam, waarom niet

Tijdens een internationaal skate-evenement
ontmoette Stan een Zweed die in Malmö een
gigantisch skatepark uit de grond mocht stampen. Het oppervlak ervan was meer dan 3000
vierkante meter, dat later zelfs is uitgebreid
naar 4300 vierkante meter. Hij werd uitgenodigd voor de opening en kwam helemaal geïnspireerd terug in Nederland. Een ding was
hem duidelijk: dit moest ook mogelijk zijn in
Nederland, sterker nog: in Amsterdam. De
vraag was hoe. In 2012 besloot Stan, nadat

hij de vereniging Skatemates had opgericht,
namens de vereniging te gaan inspreken bij
de commissie Kunst, Sport en Zorg. Daar had

Een skatepark van
3000 m2 op
Zeeburgereiland
hij drie minuten de tijd om zijn verlanglijstje
neer te leggen. Op een A4’tje stond zijn verhaal, dat hij precies in drie minuten kon vertellen. Na zijn betoog kwamen er veel vragen
vanuit de commissie en sportwethouder Erik
van der Burg beloofde zich hard te maken
voor een dergelijk project. Voordat hij besloot
in te spreken bij de gemeente had hij op eigen
initiatief een tijdelijk skateparkje gebouwd
in de Houthavens. Op de fundering van een
oude loods heeft hij betonnen skate-toestellen geplaatst. ‘Er is heel veel stampij omheen
gemaakt. Wij hebben een crowdfunding opgezet om geld in te zamelen om de toestellen
te bouwen. Ongeveer 130 mensen hebben geld
geschonken.’ Hij begon in zijn eentje en al snel
kwamen mensen hem helpen. Hij kreeg veel
publiciteit en is op tv geweest. Dat heeft heel
positief uitgepakt.

Ideale plek

Amsterdam ging om, waarna een lang traject

Je eigen shirt
supersnel klaar

Kom met je eigen idee of ontwerp
of laat je door onze designs inspireren !

volgde naar onder andere een geschikte locatie. In eerste instantie werd gekozen voor
IJburg. Toen kwam plotseling Zeeburgereiland
in beeld als een nog betere locatie. Er kwam
een gepland voetbalveld vrij; de voetbalvereniging had behoefte aan drie velden en vond
één veld te weinig. De perfecte skatebaanlocatie was gevonden. De gemeente en de stadsarchitecten bogen zich erover hoe de plek moest
worden ingericht. Voordat er ook maar een
paal in de grond ging, zijn eerst de bewoners
van Zeeburgereiland betrokken bij de plannen. ‘Daar heeft de gemeente echt heel veel
energie in gestoken. Er waren toen nog niet
zo heel veel bewoners, maar genoeg om tegengas te krijgen. Uiteindelijk is alles heel goed

gegaan. Er komt op het binnenterrein in de
Sportheldenbuurt een skatepark van ongeveer
3000 vierkante meter, ingebed in een parkachtige omgeving. Hierin komen speeltoestellen,
trampolines, glijbanen en een kabelbaan. Uiteraard komen er ook heel veel bankjes.’

Ambitieus plan

Amsterdam is heel tevreden met het hele project en het is voor Nederlandse begrippen het
meest ambitieuze skatepark. De bouw is inmiddels begonnen. Er zijn heel veel palen de
grond in gegaan en er is tot op de tweede zandlaag geheid. ‘De fundering is best technisch
omdat hij trillingvrij moet zijn. De toestellen
worden van piepschuim, licht en drukvast, en

U vindt ons vlak bij winkelcentrum Brazilië,
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.
C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam, 020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl

beton, onderhoudsvrij en sterk, gemaakt. Er
wordt geen staal gebruikt omdat het niet het
ideale materiaal voor een skatebaan is. Het
wordt een skatebaan waarbij de doelgroep
duidelijk inspraak heeft gehad. Hij wordt sterk
en onderhoudsarm.’ 
www.skatemates.nl

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade
Democratisch experimenteren: beroepsburgers opgelet!
TEKST: LISA SCHEERDER

Ons stadsdeel heeft een naam hoog te houden als
het gaat om het experimenteren met participatie:
het betrekken van bewoners bij hun lokale bestuur
en bij het stadsdeel. In de vorige bestuursperiode
is daarmee voor het eerst in Oost geëxperimenteerd. Misschien weet u het nog: de inrichting
van het Diemerpark (moeten er meer sportvelden
komen of heeft de natuur het zwaarste belang),
het tijdelijke afvalpunt op Zeeburgereiland (is dit
wel een geschikte locatie) en Waterhart/Brazilië
(een groep ondernemers doet voorstellen waar
de buurt bedenkingen bij heeft) waren enkele van
de participatieve experimenten. Zoals dat gaat bij
experimenten worden deze geëvalueerd, zeker
als het zoiets precairs betreft als ingrijpen in de
lokale democratie. De stadsdeelcommissie boog
zich deze keer dan ook over de ‘lessons learned’
bij een aantal participatieve projecten. Het blijkt
niet eenvoudig te zijn om echte invloed aan de
burgers te geven: bij het Diemerpark is de uitkomst van het experiment niet door het college
gevolgd (er komen vier sportvelden bij), hetzelfde
geldt bij het tijdelijk afvalpunt op Zeeburgereiland

(dat komt er ook, besluit was al genomen door de
centrale stad) en bij de hondenuitrenstrook op de
Bert Haanstrakade (verhuizing van de strook gaat
niet door) loopt het ook anders dan gewenst. De
stadsdeelcommissie vraagt zich daarom af of er
wel geparticipeerd moet worden als de centrale
stad de ruimte voelt om de resultaten naast zich
neer te leggen. Een ander punt is dat participatie
erg veel capaciteit vergt, van de bewoners maar
zeker ook van de ambtelijke organisatie. Een
gebrek aan capaciteit is de reden dat het participatieproject rondom Waterhart/Brazilië al lange
tijd stil ligt. Ook belangrijk is dat de burgers en
partijen die mee willen doen met de participatie,
representatief vertegenwoordigd moeten worden:
alle belanghebbende partijen moeten een plek
krijgen. Want anders wordt de participatie het
domein van de ‘beroepsburger’: de burger die in
staat is om onevenredig veel belang te claimen
bij een bepaalde zaak. De andere bij de zaak betrokken belangen hebben dan het nakijken en dat
leidt in het ergste geval tot teleurgestelde bewoners die afhaken bij de lokale politiek.
De dagelijks bestuurder is een stuk positiever en
benadrukt een paar keer dat het belangrijk is dat

we nieuwe dingen proberen en natuurlijk gaan er
ook wel eens zaken mis. Hij stelt voor om in navolging van een inspiratiesessie die hij eerder heeft
georganiseerd een technische sessie te organiseren om daar de experimenten die er zijn geweest
goed met elkaar door te spreken. In de tussentijd worden de leden van de stadsdeelcommissie
opgeroepen om nieuwe projecten aan te dragen
waar participatief geëxperimenteerd kan worden.
Maar dan wel graag op een inclusievere en bredere manier dan tot nu toe. En wellicht kan de
wethouder Democratisering dan ook een bijdrage
leveren aan de discussie. Het gerucht gaat dat hij
met een brief gaat komen. Afgesproken wordt dat
zodra de brief geschreven is, de stadsdeelcommissie verder praat over de participatieve aanpak
in ons stadsdeel.
Elk nummer doet IJopener Magazine kort
verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de
vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.
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BO E KE N

Woningnood: toen en nu
TEKST: TINEKE KALK

‘H

elpt U zelven’, luidde in 1868 de oproep aan de Amsterdamse arbeiders
om een einde te maken aan hun erbarmelijke woningsituatie. In Het begon met
dubbeltjes heeft Jos van der Lans de geschiedenis van de Bouwmaatschappij tot Verkrijging
van Eigen Woningen tot en met haar verre
nazaat, Woonstichting De Key, opgetekend.
Samen met de vele illustraties en verluchtigd
met saillante anekdotes is dit goed geschreven
boek ook een hedendaagse oproep om te blijven strijden voor goede huisvesting.

Een te groot succes

Op 2 november 1868 tijgen honderden, meest
geschoolde, arbeiders naar veilinglokaal De
Zwaan. Daar luisteren ze naar een plan om
door onderlinge bijdragen ‘gezonde en doelmatige arbeiderswoningen te doen bouwen’.
Voor 10 cent per week kan men lid worden
van de Bouwmaatschappij tot Verkrijgen van
Eigen Woningen. De nog te bouwen woningen
zullen eerst verhuurd worden, loting bepaalt
wie de gelukkigen zullen zijn, maar na afbetaling worden ze ter zijner tijd eigendom van
de huurder.
Het onverwacht grote succes, 1400 leden, samen met een gebrek aan ervaring en het missen van een voorbeeld, nekt het bestuur dat
geheel uit arbeiders bestaat. Bovenop hun
twaalfurige werkdag moeten zij een organisatie uit de grond stampen. Binnen een jaar gaat
het dan ook mis. Nadat bekend wordt dat er
100 gulden uit de kas is verdwenen, eist een
fors aantal leden hun geld terug.
Het tekent de vastberadenheid van de oprichters dat zij doorgaan: binnen twee jaar betrekken de eerste huurders vier van de beoogde
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zesenvijftig dubbeltjespanden in een zijstraat
aan de Mauritskade, toen nog Buitensingel
geheten. Wel haalt de Bouwmaatschappij op
twee punten bakzeil: er wordt hulp gezocht bij
de gegoede burgerij, bij de ‘bazen’, voor zowel
financiële als bestuurlijke ondersteuning én
na verloop van tijd laat men ook het oorspronkelijke doel, eigen woningbezit, varen. Het
zorgt er voor dat in Nederland, in vergelijking
met de omringende landen, het eigen woningbezit veel lager zal uitvallen.
In 1901 is de Bouwmaatschappij met 940 woningen de grootste woningbouwvereniging
van Amsterdam. Tot 1964 wordt het gerund
door vrijwilligers. Een van de eerste vrijwilligers, Johannes van Buuren, wordt nog gedreven door de wens om het lot van eerlijke
werklieden, zoals hijzelf, te verbeteren. Voor
zijn zonen Hendrik en Lucas is de Bouwmaatschappij al een instrument geworden om zich
aan het arbeidersbestaan te ontworstelen.

van de afgrond. Een kwart van het personeel
moet verdwijnen, de exoten, waaronder het
Lloyd hotel en Loods 6, worden verkocht net
als het tafelzilver, de dubbeltjes panden in de
Czaar Peterstraat, en, daarbovenop, nog eens
een record aantal van zo’n 400 woningen.

Tegenstrijdige belangen

Na een periode van bezinning richt De Key
zich op een nieuwe doelgroep: starters. Het
bestuur van huurdersvereniging Arcade lijkt
mee te gaan met deze koerswijziging, totdat
het tot haar leden doordringt wat de consequenties van deze koerswijziging zijn en er

Tafelzilver en exoten

Hoe uniek ook de ontstaansgeschiedenis van
de Bouwmaatschappij, haar geschiedenis staat
niet los van die van de volkshuisvesting in Nederland. Als we even doorspoelen naar 1989,
de muur is gevallen en het neoliberale denken
heeft gezegevierd en de woningcorporaties
mogen, nee moeten, niet alleen ondernemer
worden, maar ook hun doelgroep uitbreiden.
De nazaten van de arbeiderscorporatie gaan
bouwen voor zowel het duurdere huur- als
koopsegment. De Principaal, een zelfstandige
poot van Lieven de Key, verzamelt een keur
aan veelbelovende architecten die zich mogen
uitleven in het Oostelijk Havengebied. Door
hun aansprekende en eigenzinnige bouwprojecten worden ze gezien als de VPRO-jongens
onder de ontwikkelaars. In diezelfde tijd worden corporaties niet alleen geacht om mee
te denken met de ontwikkeling van nieuwe
gebieden, maar ook met het hergebruik van
monumentale panden zoals bijvoorbeeld het
Lloyd hotel en Loods 6. Daarnaast doet men
een beroep op de corporaties bij het verbeteren van de leefbaarheid van de buurten.
Na de eeuwwisseling breekt er een tijd aan
van huizenhoge ambities en ongebreidelde
koopzucht: er worden grondposities, bijzondere gebouwen en een niet onaanzienlijke vastgoedportefeuille onder de titel van maatschappelijk ondernemerschap verworven. De ‘Van
Buuren’ norm, gratis al je vrije tijd opofferen
aan een socialistisch ideaal, wordt vervangen
door riante salarissen, dikke auto’s en eten in
vijf sterrenrestaurants.
Maar dan gaat het mis. De eerste vrouw aan
de top, Helen van Duin, ruikt onraad. Hoewel
er geen sprake is van derivatenhandel noch
opzichtige zelfverrijking brengen meerdere
verliesgevende projecten De Key aan de rand

onrust ontstaat. Het nieuwe standpunt van
De Key betekent namelijk dat in principe alle
vrijkomende woningen naar starters gaan,
dat grote woningen bestemd worden voor
‘woningdelers’ in plaats van grote gezinnen,
dat een aantal woningen daarvoor in de vrije
sector wordt getrokken en dus onttrokken
aan de voorraad sociale huurwoningen. Als
gevolg daarvan wordt het verhuizen binnen
de woningvoorraad van De Key naar een geschiktere woning wellicht moeilijker omdat
alle woningen al aan starters vergeven zullen
zijn. En hoe zit het met de mogelijke lawaaioverlast van studenten of jongeren als buren?
Is de keuze voor starters trouwens ook niet ingegeven door minder idealistische motieven?
Want meerdere huurders op een geliberaliseerde woning betekent ook meer inkomsten.
Zijn de flexcontracten – de starters huren voor
maximaal vijf jaar – niet een aantasting van
het huurrecht? Maar hoe zit het met de starters? Waar is hun stem? Net als destijds voor
de arbeiders, is het voor hen bijna onmogelijk
om een geschikte woonruimte in Amsterdam
te veroveren. Wanneer komen zij in opstand?
Is het geen tijd voor een ‘Starters verenigt u’? 
Het begon met dubbeltjes, de geschiedenis van
woonstichting De Key 1868-2018, Jos van der
Lans, Amsterdam, 2018 is in een oplage van
slechts 1000 exemplaren verschenen.
Gelukkig is de inhoud ook digitaal te lezen via
www.dekey.nl/150 jaar

OOS T I N C IJF ER S

Steeds meer alleenwonenden
in onze buurt
Wonen in Amsterdam. Hoe
dramatisch wil je het hebben? Vraag en aanbod liggen
mijlenver uit elkaar. Het
begint al met het gigantische
aantal woningzoekenden. En
het eindigt met gezinnen die
de stad uit gaan. Onlangs ontstond er ophef over de verkamering, ook wel ‘friendscontracten’: jongvolwassenen
die met elkaar een woning
delen. In een overspannen
markt leidt zo’n ontwikkeling
meteen tot scheve gezichten.
IJopener Magazine inventariseert hoe er in de stad gewoond wordt.
TEKST: LISA SCHEERDER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

O

m maar met de deur in huis te vallen:
er zijn in Amsterdam 221.794 ingeschreven woningzoekenden. Hoe veel
dat is, merk je als je je realiseert hoe veel (of
weinig) woningen er in Amsterdam zijn: onze
stad telt 428.035 woningen. Daarvan is 52%
sociale verhuur, 15% vrije sector verhuur en
33% een koopwoning. Tien jaar geleden was
het percentage sociale verhuur 68%, was er in
de stad maar 6% vrije sector huur en waren er
26% koopwoningen.

Er zijn de afgelopen tien jaar dus meer koopwoningen en meer vrije sector huurwoningen
bijgekomen en het aandeel sociale verhuur is
gedaald. In ons stadsdeel zien we deze ontwikkeling terug. Nu is in Oost 54% van de woningvoorraad sociale verhuur (was 67%), 15% is
vrije sector verhuur (was 5%) en 31% is koopwoning (was 28%). Bij ons stadsdeel zie je dus
vooral een toename van het aantal vrije sector
huurwoningen en een afname van het aantal
sociale huurwoningen. Landelijk is het beeld
heel anders: 29,6% van de woningvoorraad
bestaat uit sociale verhuur en 56,5% uit koop.

Veel alleenwonenden

Wie wonen er nu in deze woningen; welke
huishoudens zijn er in Amsterdam? Er zijn
462.329 huishoudens in Amsterdam. In onze
stad wonen relatief veel alleenwonenden en

“Zou u liever meer liefhebben en meer lijden
of minder liefhebben en minder lijden?”
Julian Barnes

020 - 419 3023 – boekhandel van Pampus – KNSM-laan 303

deze woonvorm zal alleen maar toenemen, is
de verwachting. De afgelopen vijf jaar is het
percentage alleenwonenden met 6,4% gestegen. Nu woont 47% van de huishoudens alleen. 22% van de huishoudens bestaat uit een
stel zonder kinderen, 8% is een eenoudergezin
en 19% is een stel met kinderen.
Er zijn veel alleenwonenden en relatief weinig huishoudens met kinderen in Amsterdam.
Landelijk is het beeld anders: 37% van de huishoudens bestaat uit een persoon, 33% uit twee
personen en 30% uit meer dan twee personen.
Hoe groter het percentage alleenwonenden,
hoe meer woningen er nodig zijn. Dit maakt
de zaak er niet simpeler op. In Oost bestaat
45% van de huishoudens uit één persoon. In
Centrum 56%. Het laagste aantal eenpersoonshuishoudens is in Noord: 39%.
En de verkamering: welke ontwikkeling is
daar te zien? Gemiddeld bestaat 4% van de
huishoudens in Amsterdam uit drie of meer
volwassenen. Hier zitten de verkamerde huishoudens in, maar ook de woongroepen. In de
Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied
wordt op 626 adressen de woning gedeeld. In
IJburg/Zeeburgereiland op 169 adressen. Afgemeten naar het aantal woningen gaat het
om 2,7% van de woningen. Stedelijk wordt in
de Pijp/Rivierenbuurt het meeste woning gedeeld, 5,5%, met op de tweede plek Oud-West/
De Baarsjes met 5%. Is dat veel? Nee, in een
gewone markt niet, maar in zo’n verstoorde
markt als die van onze stad is het genoeg om
moord en brand te schreeuwen. 
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Wat bieden wij?
Geen salaris, maar wel een inspirerend blad waarover de bestuursleden in goede harmonie waken. Buurtnieuws begint bij de voordeur. Aan de geloofwaardigheid ervan kunt u als toekomstig bestuurder van de IJopener wezenlijk bijdragen door uw kennis met
de redactie en de lezers te delen.

Word digitaal abonnee van IJopener
Meer informatie en aanmelding:
Lisa Scheerder, 06-57900439, ldscheerder@gmail.com

Sticker
‘JA IJopener Magazine’
De mogelijkheid bestaat nu
om
een nee/nee-sticker
digitaal abonnement
te nemenen wil
Heb
je een
op je brievenbus
op IJopener. Dit is een oplossing
als
je
buiten
het
verspreidingsgebied
je toch IJopener ontvangen?
woont, of als je een nee-nee-sticker
want dan mogen wij de
Bestel dan hebt
via bezorging@ijopener.nl
hetkrant
hierbij
niet in de bus doen.
afgedrukte stickertje van 3 x 3 cm.
Bij de eerstkomende bezorgronde plakt de bezorger deze sticker dan keurig naast de nee/nee-sticMeld je aan via nieuwsbrief@ijopener.nl.
ker (formaat
en lay-out
sluiten
op elkaar
aan).
Vermeld in het onderwerpsveld
‘Nieuwe
abonnee’,
verder
kan de
mail
Voortaan
krijg
je
dan
IJopener
in
de
bus.
leeg blijven.
Vijfmaal per jaar ontvang je dan bericht dat een nieuwe IJopener verschenen is, met de pdf van het nummer als bijlage.

IJtjes
Bent u op zoek naar iets of iemand, of
heeft u iets in de aanbieding?
Plaats hier uw regeladvertentie voor
€ 0,60 per woord. Stuur uw tekst naar
adverteren@ijopener.nl
Volgende deadline 23 mei 2019

IJopener zoekt bestuursleden
IJopener Magazine verschijnt 5x per jaar in een oplage van 25.000
exemplaren in het Oostelijk Havengebied, IJburg, Zeeburgereiland
en de Indische Buurt. De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers,
die trots zijn op hun onafhankelijke buurtblad. De IJopener heeft
een reputatie van kwaliteit en geloofwaardigheid hoog te houden.
Voor zijn stichtingsbestuur, dat uit een voorzitter en vier leden
bestaat, zoekt IJopener Magazine nieuwe bestuursleden. Het bestuur vertegenwoordigt het blad naar buiten, onderhoudt contacten met de subsidiegever (het stadsdeel) en andere (buurt)organisaties, bemiddelt bij conflicten, stelt jaarlijks een verantwoording
van de binnengekomen gelden op en maakt de begroting en de
subsidieaanvraag voor het volgend jaar. Het betreft hier vrijwilligersfuncties.
Tijdsinvestering:
1x per jaar bijwonen van een speciale redactievergadering, 3x per
jaar bestuursvergadering. Daarnaast zal een bestuurder gemiddeld
zo’n 3 uur per maand kwijt zijn.
Vereisten:
woonachtig in het verspreidingsgebied van IJopener Magazine,
affiniteit met lokaal nieuws en het belang daarvan inzien. Kennis
naar gelang de functie waarop gesolliciteerd wordt.
Wat bieden wij?
Geen salaris, maar wel een inspirerend blad waarover de bestuursleden in goede harmonie waken. Buurtnieuws begint bij de voordeur. Aan de geloofwaardigheid ervan kunt u als toekomstig bestuurder van de IJopener wezenlijk bijdragen door uw kennis met
de redactie en de lezers te delen.

IJtjes

IJtjes

IJtjes

IJtjes

IJtjes

Meer informatie en aanmelding:
Lisa Scheerder, 06-57900439, ldscheerder@gmail.com

Sticker
‘JA IJopener Magazine’
Heb je een nee/nee-sticker op je brievenbus en wil
je toch IJopener ontvangen?
Bestel dan via bezorging@ijopener.nl het hierbij
afgedrukte stickertje van 3 x 3 cm.
Bij de eerstkomende bezorgronde plakt de bezorger deze sticker dan keurig naast de nee/nee-sticker (formaat en lay-out sluiten op elkaar aan).
Voortaan krijg je dan IJopener in de bus.
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IJtjes

IJtjes

Bugs Out: uw HORREN en raamdecoratie tegen scherpe prijzen.
Altijd gratis inmeten en monteren.
Nu 15% kennismakingskorting op
horren. Voor meer informatie:
www.bugsout.nl
Website Deviant met kritische
visies op de ggz (www.tijdschriftdeviant.nl) zoekt REDACTIESECRETARIS. We bieden geen geld, wel
een leuk team om in te werken.
Ca. halve dag per week.
Info: deviantdigitaal@gmail.com,
06-83593850 (Annelies).
Weer eens op bezoek bij een verre
vriend? Naar het strand? Of een
museum? Ik RIJD EN BEGELEID.
Vergoeding €16 p/u + 16 c p/km.
Bel Wim, 06 46152281. Punctueel,
betrouwbaar en vriendelijk.
Joyce Hes, buurtdichter voor
IJburg en omgeving, heeft een
DICHTBUNDEL Nestgeur uitgebracht, waarin zij het kind in
zichzelf verbindt met de moeder en
grootmoeder. Een levensverhaal in
gedichten.
Te verkrijgen via www.boekscout.nl
TREKHARMONICA spelen? Zondag 12 mei workshop van Auke Eringa voor gevorderden: Swingend
balfolk met klezmer, in Q-Factory
Oostpoort. Of wil je beginnen met
trekzak spelen?
Informeer naar de mogelijkheden,
www.trekharmonica-adam.nl,
06-44818950 (Mariek).
HARDLOPEN in je eentje niet
leuk? Kom bij ZOEV in Oost lopen!
Loop 2 weken gratis op proef
onder leiding van ervaren trainers.
Nieuwe cursussen starten weer in
mei. Zie www.zoev.net
BEDRIJFSNAMEN: je komt hele
vreemde tegen zoals Snot BV,
groothandel in cosmetica. Voor
een artikel over bedrijfsnamen is
IJopener op zoek naar grappige,
originele, maar ook rare of zelfs
afstotende namen in ons verspreidingsgebied.
Tips graag naar info@ijopener.nl

@
@
HEEFT U OOK IETS TE
MELDEN AAN DE BUURT
OF WILT U REAGEREN?
info@ijopener.nl

@

I NGE ZOND E N B R IEV EN

@

De zusjes
Als je vaak in het ziekenhuis komt, maak je kans

@

iets op te lopen. Er heerste een griepepidemie.
De week daarop kreeg ik het ook te pakken. Na

jongen recht aankijkt. Hij stamelt iets,
maar krijgt er geen woord tussen. De tram-

Tram 26

machinist wel. ‘Laat maar dame’, roept hij om,

buiten te gaan. Eerst een natuurbroodje kopen,

Drukker wordt het niet dan in tram 26 van

Ik wrik me los en stap op de vrouw af. ‘Ben

om dan in de zon op mijn tuin te ontbijten en te

IJburg naar Amsterdam Centraal net na half

je oké?’, vraag ik zacht. Ze knikt. ‘Het is ge-

genieten van de eerste lentebloemen. Ik wacht-

negen ’s morgens. Buiten staat een rij en bin-

woon niet oké wat hij doet, hij moet zich dat

te op de pont uit Noord, het Oostveer. Opeens

nen verdringen mensen elkaar. Een oudere

realiseren.’ Ze zucht. ‘Maar het heeft geen zin,

voelde ik een wonderlijke trilling door mijn lijf

vrouw houdt zich nauwelijks staande naast

de machinist heeft gelijk.’ Ik schud mijn hoofd.

gaan en even later viel ik pontificaal flauw. Een

een bezette mindervalidenstoel. Een jongen

‘Iedereen heeft het gehoord’, zeg ik. ‘Dus wie

vrouw boog zich over me heen, zei dat ze be-

die net is ingestapt, spreekt boos tegen de

even dacht dat deze jongen voor een hele be-

drijfsarts was en dat ze me wilde helpen. Een

trammachinist. Ik sta tussen twee rugzakken

andere mevrouw had 112 gebeld. Ik zei meteen:

ingeklemd en zucht. Gezellig is anders.

nee nee nee, a.u.b. geen 112. Ik wil nu met de

Ineens begint iedereen door elkaar te roepen.

pont mee. Krabbelde overeind en reed mijn fiets

‘Je waagt het niet’, schreeuwt iemand. ‘Geen

op de pont. Twee zusjes namen aan iedere kant

geweld in de tram’, roept een ander. Ik draai

van mij plaats en vertelden dat ze een wande-

mijn hoofd en pak een glimp van de boze jon-

ling gingen maken over de Nieuwendammerdijk

gen op. Trainingspak, zwarte krulletjes, een

verderop reageert verontwaardigd. ‘Je weet

en verder. Ik ademde zwaar en rilde over mijn

jaar of vijftien. Hij roept opgefokt kanker-dit en

niet wat zijn achtergrond is. Je weet niets van

hele lijf. Ze namen ieder een hand van mij om

kanker-dat. Iemand roept: ‘d’r uit jij!’, maar de

die jongen. Wat hij deed was fout, daar moet

op te warmen. De pontschipper vroeg of ik een

deuren sluiten en de tram begint te rijden.

je hem op aanspreken.’

glaasje water wilde. De zusjes vertelden me over

Een vrouw achter mij laat het er niet bij zit-

De jongen stapt uit bij de middelbare school.

hun wandeling. En ik zag mezelf al in m’n tuin

ten. Ze roept tegen de jongen: ‘Weet je wat

‘Mijn ouders komen uit Portugal’, zegt de eerste

zitten. Maar toen we bijna aan de overkant wa-

mensen nu allemaal denken? Daar heb je er

vrouw. ‘Maar mijn man is donker en die zegt:

ren, bedacht ik dat het beter was om naar huis te

weer zo één. Jij verpest het voor een hele be-

ik heb twee keer zo hard moeten werken, zo

gaan. Een verstandig besluit! De zusjes gingen

volkingsgroep. Realiseer je je dat?’ Mijn maag

zit de maatschappij nu eenmaal in elkaar.’ Een

mee om me te begeleiden. Ik zag er schijnbaar

krimpt ineen.

lange, zwarte vrouw is bij ons komen staan en

nog beroerd uit. De zusjes namen ieder een arm

Hoezo is deze jongen verantwoordelijk voor

knikt. ‘Ik heb dat tegen de jongen gezegd net’,

en met ons drieën gingen we in het wachthuisje

de beeldvorming over een hele groep? De

zegt ze glimlachend, ‘misschien komt het aan.’

zitten. Of ik iemand kende die me op kon halen?

vrouw gaat verder: ‘Jouw ouders hebben hard

Dan zegt de blonde vrouw: ‘Hij heeft het wel

Nee. Een van de zusjes stelde voor haar auto te

gewerkt toen ze hier naartoe kwamen. Be-

voor elkaar hè, die jongen. Volslagen vreem-

halen. Maar ik zei dat ik tien minuten lopen van

dank jij ze zo?’

den zijn met elkaar in gesprek geraakt.’ ‘Van-

huis was. Zo liep ik met de ene zus gearmd naar

Hou nou maar op, denk ik bij mezelf. Het

avond met elkaar eten?’, zegt de man. ‘Goed

huis, terwijl de andere mijn fiets mee nam. Thuis

zweet staat in mijn handen. Maar dan zegt

idee. Sushi?’, zegt de vrouw van Portugese

gekomen vroegen de zusjes of ik de trap op kon,

ze: ‘Mijn ouders zijn veertig jaar geleden naar

komaf. ‘Gezellig’, zeg ik. Maar bij CS gaan we

en zo liepen wij achter elkaar naar boven. Nog

Nederland gekomen. En ik ben dankbaar voor

elk onze eigen weg.

een trap te gaan. Maar voordat ik die op ging, zei

de kansen die ik kreeg.’ Nu draai ik me naar

ik beleefd dat ze hun wandeling moesten her-

haar toe. De vrouw zit omgekeerd op haar

vatten voordat de zon weg was. Ze gingen naar

stoel terwijl ze, tussen de mensen door, de

drie dagen rust was ik zaterdag koortsvrij. Zon-

‘het heeft geen zin.’

dag was het prachtig weer. Ik had zin om naar

volkingsgroep staat, weet nu dat dat niet zo is.’
Een man naast haar valt me bij: ‘Ik kom vaak
in moskeeën, voor mijn werk – ik ben geen
moslim ofzo. Alleen maar aardige mensen.
Maar door zo’n voorval… Iedereen denkt dan
dat dit is hoe moslims zijn.’ Een blonde vrouw

Maaike Warnaar

beneden. Boven vlijde ik me op bed, dat was het
beste wat ik kon bedenken. Even later ging de
bel. Mijn buurman. Hij had een briefje gevonden
dat ik was flauwgevallen en of hij wilde gaan kijken of alles goed met me ging. Ik kon hem geruststellen en vertelde over de goede hulp van
de zusjes die zich als engelen over me hadden

Een uitvaart die bij u past,
met veel respect voor allen.

ontfermd. Wat een ervaring om zoveel hulp te
ontvangen uit het niets! Ik hoop dat de zusjes
die wandeling over Noord hebben kunnen maken. En ik hoop dat, als ze dit verslag lezen, nog
eens bij me langs komen. Ik wil jullie beiden heel
hartelijk bedanken.

Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
anne-marie@funeralquest.nl
www.funeralquest.nl

Emmy de Ruyter
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UI TTIP S
Maandag 15, woensdag 17 en vrijdag 19 april
OBA Oosterdok: Pact&Dans eindexamenproject
Urban Dance van de sterren van morgen. Verschillende stukken en verschillende dansers.
Mooie grote thema’s en intieme momenten.
20 uur, Oosterdokskade 143
€ 10
Vrijdag 19 april
New Werktheater: Woman at War
De Volkskrant noemt deze film ‘Een gemoedelijke
maatschappijkritische komedie met het hart op
de juiste plaats.’ Een vijftiger met goede klimaatbedoelingen trekt met pijl en boog ten strijde tegen de aluminiumindustrie. Voor de film is er een
diner en een inleiding door Gaby van Wonderen
van Love not Waste.
Diner 18 uur, film 20:30 uur, Oostenburgergracht 75
Meer info en reserveren: www.resetfilms.nl

Donderdag 18 april
Muziekgebouw: Café Zimmerman + Vox Luminis,
Johannes Passion
In de paastijd mag een uitvoering van een van de
passies van J. S. Bach niet ontbreken. Deze is in
het Muziekgebouw aan ‘t IJ, volgens uw redacteur
de mooiste zaal van de stad.
20:15 uur, Piet Heinkade 1
€ 12,50 - € 43
Vrijdag 19 april
Vrijburcht: Buddy
Heddy Honigmann onderzoekt de hechte band
tussen mens en dier in dit portret van een zestal
geleidehonden en hun eigenaren. Is het liefde,
loyaliteit of simpelweg een werkrelatie? De antwoorden verschillen, maar dat de band bijzonder
en onvoorwaardelijk is, daar zijn ze het allemaal
over eens.
20:30 uur, Jan Olphert Vaillantlaan 143
€ 6,50
Diverse data
Zoldertheater: Nederlands Marionettentheater
Veel verschillende voorstellingen en speeldata, in
de vakantie is er altijd wel een moment om naar
het Marionettentheater te gaan.
Bijvoorbeeld op 20 en 22 april: Ariadne en
Pegasus. 28 en 29 april: Repelsteeltje. 30 april
en 2 mei: De heks en de sinaasappelprins. 3 en 4
mei: Aladdin en de wonderlamp.
Meer data vind je op www.nlmarionetten.nl
14:30 uur, Derde Oosterparkstraat 144/3
Reserveren 06-48892210
€ 8. Pinnen niet mogelijk

Zaterdag 20 april
Amstelstation, CS, OBA: Gospelkoor Deliverance
– Van piano naar piano
Om het twintigjarig bestaan te vieren zingt het
veertigkoppige koor Deliverance bij drie openbare piano’s. Verwacht swingende gospel, r&b en soul.
14 uur: Amstelstation, 15 uur: Centraal station, 16
uur: OBA
gratis
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Zaterdag 20 april
Vrijburcht: Fanny Valentine
Zangeres Fanny Valentine zingt sfeervolle jazz en
soul, met eigen Nederlandse teksten. Ze wordt
begeleid door pianist Leo Bouwmeester.
20:30 uur, Jan Olphert Vaillantlaan 143
€ 7,50
Vrijdag 26 april
Vrijburcht: The Wife
Joan Castleman is een opvallende schoonheid
met onberispelijke referenties. Veertig jaar heeft
ze haar eigen talent, dromen en ambities opgeofferd voor haar charismatische man Joe en zijn
succesvolle literaire carrière. Aan de vooravond
van de uitreiking van Joe’s Nobelprijs voor de
Literatuur confronteert ze hem met het grootste
offer van haar leven en het geheim van zijn carrière.
20:30 uur, Jan Olphert Vaillantlaan 143
€ 6,50
Zondag 21 april
Vrijburcht: Janneman Robinson & Poeh
De oude speelkameraadjes Janneman Robinson
& Poeh keren terug naar het Bunderbos in deze
film vol met geestige oneliners en filosofische levenslessen.
14:30 uur, Jan Olphert Vaillantlaan 143
€ 5,50
Donderdag 25 april
Plein theater: Oord (Transit 1, 2 & 3)
Saber heeft tevergeefs geprobeerd zijn vader in
Hebron te begraven. Na maanden wachten bij de
grensovergang is zijn vrouw Anouk hem komen
zoeken. Zij haalt hem over mee terug te gaan naar
Nederland, naar de kinderen, met achterlating
van zijn vader in een kist. Bij aankomst op Schiphol wordt hij gearresteerd en moet nu in detentie
zijn rechtszaak afwachten. Na drie maanden bezoekt Anouk hem in de gevangenis. Spel: Ibrahim
Moussa en Sytske van der Ster, regie: Gerard-Jan
Reijnders
20 uur, Sajetplein 39
€ 11 - € 14
Zaterdag 27 april
Oostelijke Handelskade: Oranje Handelsfeest
Feesten zijn er op koningsdag uiteraard óveral.
Van jong tot oud komt aan zijn trekken. We lichten deze er uit omdat ’ie nieuw is. Met een vrijmarkt, zweefmolen, suikerspinnen, buitenbar en
muziek. Georganiseerd door Bombarie, Lloyd en
Puerto Pata Negra. Gratis
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Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een email naar adverteren@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over adverteren op onze
website www.ijopener.nl.

Bezorging
Heeft u een nee-nee-sticker op de deur en wilt u
toch de IJopener lezen?
Op onderstaande adressen kunt u een exemplaar
ophalen (zolang de voorraad strekt).

Indische Buurt

• Buurthuis Archipel, Makassarplein 1
• Buurthuis Meevaart, Balistraat 48a
• Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs
• Cybersoek, Timorplein 22
• Flevohuis, Kramatplantsoen 263
• Jansen Vintage, Javaplein 31
• Java Bookshop, Javastraat 145
• Openbare Bibliotheek, Javaplein 2
• Studio/K, Timorplein 62
Oostelijk Havengebied

• Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
• Borneo Architectuur Centrum,
R.J.H. Fortuynplein 4

• Boulevard Café, Cruquiusweg 3
• Bruna, Oostelijke Handelskade 1061
• De Eester, Van Eesterenlaan 266
• Fit aan ’t IJ, KNSM-laan 1113
• JavaBlend, Tosaristraat 1
• Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5
• Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
• Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179
• New York Gym, Veemkade 598
• Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231
• Wijnkoperij Hermitage, KNSM-laan 293
• Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage
IJburg

• Bruna, IJburglaan 561
• FlexBieb, Talbotstraat 46
• Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727
• Mad Men Bicycle Café, IJburglaan 444
• Openbare Bibliotheek, Diemerparklaan 79
• Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29
Zeeburgereiland

• Buurtkamer, John Blankensteinstraat 1
Oost

• Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2
• Post Oost, Wijttenbachstraat 36
• Q-Factory, Atlantisplein 1
• Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2

W oor

dk

P U Z Z EL

raker

Alle opgaven zijn kleine puzzeltjes over de buurt.
Vul de antwoorden in op de rij met gelijk nummer. Gelijke cijfers in de vakjes
betekent gelijke letters. De verticale grijze balk levert een buurtactiviteit op.

di c h te rb i j & sc h e rp

Mail de oplossing vóór 12 mei 2019 naar ijopener@gmail.com.
De gelukkige winnaar van de puzzel kan een mooie Bushnell 16x32 PowerView
ter waarde van € 79,00 met 16x vergroting op komen halen bij Photofactory. Dat
wordt de hele zomer in de verte kijken!

8

1

6

10

T. Wemel
Hoorn

Kleur +
Hoofdeksels +
Opslaggebouw
Straatnaam

Vogel +
Toegang
Scheepsraam

2

9

11

Rails +
bekken
Haven

- eiland
- straat
- laan
- kade
- steiger

7

4

12

3

Alcohol +
vervoersmiddel

Vispijp-dijk

Dijk van
spijtige
luchtverplaatsing

Postcode
stadsloket

k

e

a

m

t

v

r

e

5
J. U. Leins
Azoren

1
2

2

3

4

4

5

3

r

p

i

l

c

1

4

5

6

15

13

10

4

1

15

17

8

7

2

2

12

13

13

17
16

12

18

15

13

16

15

13

10

7

5

12

13

17

8

9

12

2

5

4

5

7

13

18

15

2

19

9

12

6

3

9

5

3

15

5

10

4

15

7

8

12

15

5

12

15

20

2

15

6

7

5

11

20

8

4

5

13

15

4

3

7

20

5

12

18

2

3

4

7

5

10

12

3

15

19

6

6

5

16

12

18

11

14

15

10

11
1

12

13

16

18

7

15

020 - 419 72 00

De oplossing van de puzzel uit het
vorige nummer is:
‘Jongens waren we - maar aardige
jongens, al zeg ik ’t zelf’.
De openingszin van het boek
Titaantjes van Nescio.
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De winnaars zijn: Jetta Bun, Tobias
Kutzewski en Tine Leeuwerink.
Gefeliciteerd! Jullie kunnen je prijs
ophalen bij de Photofactory.
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Puzzelmaker en fotograaf: Kees Hoogeveen
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AMSTERDAM - ROTTERDAM

Welcome in
our backyard
ons terras is geopend

120 zitplaatsen
ontbijt | lunch | diner

Café Jakarta / Javakade 766 / 1019 SH Amsterdam

