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Ook in een interview met het Parool 
van 8 september verwees Tjeerd Her-
rema, voorheen wethouder van Zeeburg 
maar nu van de hele stad, de auto als de 
grootste Amsterdamse luchtvervuiler aan. 
Vandaar ook dat hij allerlei maatregelen 
van stal wil halen om de emissie van dit 
vervoermiddel te reduceren: van drast-
ische verhoging van de parkeertarieven 
en de verdubbeling van de P+R terreinen 
aan de rand van de stad tot het ’s nachts 
langer doorrijden van de trams. Allemaal 
mooie voornemens, maar zelfs als al deze 
voornemens tot uitvoering gebracht wor-
den is het nog maar de vraag of de lucht-
kwaliteit van Amsterdam ook echt ver-
betert. Want over de andere grote boos-
doener, de uitstoot van de scheepvaart, 
heeft Herrema het niet.

Terwijl iedereen zich bezig houdt met het 
– soms succesvol - verminderen van emis-
sies van zwaveldioxide op het land, neemt 
de emissie op zee en waterwegen en in de 
havens geweldig toe door de groei van het 
waterverkeer. De Stichting De Noordzee 
heeft onlangs de brochure ‘Luchtvervuil-

ing door zeescheepvaart’ uitgebracht. Zij 
stellen daarin dat bij ongewijzigd beleid 
de scheepvaart in ieder geval als het om 
zwavel gaat de grootste vervuiler van 
Europa wordt.  Omdat scheepsbrandstof 
300 tot 900 keer zoveel zwavel bevat 
als vrachtwagendiesel is het nu al zo dat 
ongeveer driekwart van de totale fijnstof 
uitstoot in havens veroorzaakt wordt door 
scheepsactiviteiten. Niet alleen neemt de 
groei op water explosief toe, ook worden 
bijvoorbeeld de tankers hoe langer hoe 
groter. Tankers tanken in de Rotterdamse 
haven jaarlijks meer stookolie dan alle 
personen en vrachtauto’s in Nederland bij 
elkaar aan diesel en benzine. Milieude-
fensie stelt dat als er geen maatregelen 
worden genomen de scheepvaart in 2010 
de helft van alle luchtvervuiling in Ned-
erland voor haar rekening neemt. Uit een 
onderzoek van de Vrije Universiteit van 
Amsterdam van september 2004 ge-
naamd ‘De prijs van een reis’ blijkt dat de 
smerigste lucht in de Randstad te vinden 
is en dan met name langs de snelwegen, 
rond de havens en Schiphol. 

Het Oostelijk Havengebied heeft veel 
met scheepvaart te maken. Al die bin-
nenvaart op het IJ produceert ontzettend 
veel luchtvervuiling. Op zich kan de 
gemeente Amsterdam aan al die passer-
ende vrachtschepen weinig doen. In 
tegenstelling tot het Westelijk Havenge-
bied heeft het Oostelijk Havengebied 
niets te maken met tankers. Maar hoe 
zit het met de Jewel of the Seas, de Saga 
Ruby, de Blue Moon en de Silver Wind, 
die prachtig smetteloze, meestal in wit 
getooide cruiseschepen die aan de Pas-
senger Terminal afgemeerd liggen en 

drijvende roetfabrieken zijn. Ook die tak 
van scheepvaart groeit gigantisch. Nu al 
doen 105 cruiseschepen met 200.000 
passagiers de Piet Heinkade aan. En de 
drijvende paleizen worden hoe langer 
hoe groter. The Navigator of the Seas 
– het grootste cruiseschip dat tot nu toe 
de Amsterdamse haven aandeed - had 
een lengte van 312 meter, 14 dekken en 
vervoerde 3840 passagiers. Maar het is bij 
lange na nog niet het grootste cruiseschip 
ter wereld. De Queen Mary 2 heeft bi-
jvoorbeeld een motorvermogen van 117 
megawatt en verbruikt evenveel stroom 
als een stad van 200.000 inwoners. In 
februari van dit jaar meldde der Spiegel 
dat Hamburg zich mogelijk genoodzaakt 
ziet om deze drijvende stad de toegang 
tot de Elbe te ontzeggen vanwege de hoge 
emissie zwaveldioxine, stikstofdioxine en 
roetdeeltjes.                    Vervolg op pagina 4 

Wonen aan de IJ-snelweg
De gemeente Amsterdam or-
ganiseerde in de maand sep-
tember debatavonden over de 
luchtkwaliteit. Onder druk van 
de Europese regelgeving op dit 
gebied moet Amsterdam voor 
2010 de uitstoot van fijnstof met 
15 procent reduceren anders 
gaat de stad op slot. Als Am-
sterdam de Europese norm niet 
haalt, kan zij niet meer verder 
bouwen in bijvoorbeeld IJburg. 
Dus werden er overal in de stad    
luchtkwaliteitsdebatavonden 
georganiseerd. Op de flyer van 
het Stadsdeel Zeeburg waarin 
zij Zeeburgers uitnodigde om 
het debat op 12 september bij te 
wonen, stonden de belangrijkste 
maatregelen voor gezonde lucht 
vermeld: Minder autoverkeer, 
beter openbaar vervoer en een 
milieuzone binnen de ring A10.

Tekst en foto’s:Tineke Kalk
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Marco is bijna klaar met deze zeer 
intensieve verkorte opleiding. Hij ziet er 
goed uit in zijn koksbuis en zo’n hoofd-
tooi die meer lijkt op wat chirurgen 
dragen in ziekenhuisseries dan op de 
klassieke koksmuts. 

Hoe ben je hier terechtgekomen?
Via het Internet kon je solliciteren. En ik 
kwam door de selectie. De eerste keer heb 
ik er geen gebruik van gemaakt. Ik kon 
een baan krijgen in een supermarkt en 
dus heb ik een jaar geld verdiend. Maar 
na een jaar ben ik er op teruggekomen. 
En nu heb ik het opleidingsjaar bijna 
achter de rug. 

Wat ga je hierna doen?
Ik ga een opleiding ICT doen om vervol-
gens te gaan studeren: Voedingstechniek 

men. Daarna begint het echt. Eerst doe 
je op een mise en place alleen onderdelen 
(de mises en place zijn de werkruimten 
waar ingrediënten van de voorgerech-
ten, hoofdgerechten en desserts worden 
voorbereid).
Daarna maak je een gerecht helemaal.
Het laatste en spannendste is de chef ’s 
week, dan werken de leerlingen drie da-
gen geheel zelfstandig. 

Wat vind jij zelf het lekkerste gerecht nu?
Ik ben dol op vis. Wat we nu bijvoorbeeld 
op de kaart hebben is makreelfilet met 
gnocci’s, spinaziesalade en warme pan- 
cettadressing en wortelaioli.

Wij waren op excursie om warenkennis 
op te doen. Weet u dat vis hier al vier 
dagen oud is op het moment dat ie aan 
wal gebracht wordt? 4

Waarom eigenlijk? Wat wil je met je 
toekomst? 
Het liefst een eigen restaurant. Maar ik 
wil iets om op terug te vallen als het niet 
lukt. Daarom wil ik voedingsmiddelen 
technologie studeren. Ik wil meer moge- 
lijkheden hebben. Met voedingsmid-
delentechnologie kun je bijvoorbeeld 
ook in een dieetkeuken werken of keur-
meester worden.

Maar waarom dan die ICT tussendoor? 
Ik moet eerst een HBO opleiding heb-
ben om te kunnen studeren. En ICT daar 
weet ik vrij veel van, vind ik leuk. Dan 
gaat het makkelijker. 

Vertel eens iets over het afgelopen jaar, de 
‘stoomcursus’ chef.
Je begint met een 10 weken opleiding 
basistechnieken. Daarover doe je exa-

Tekst: Neeltje Wiedemeijer
Foto: Fred Vermorken

Het liefst wil ik een eigen restaurant
Interview met Marco

In Fifteen, het nieuwe restaurant 
dat geschoeid is op de leest van 
Fifteen in Londen van Jamie 
Oliver, zal voor elk nummer van 
de IJopener een leerling worden 
geïnterviewd. Evenals in Londen 
is Fifteen een opleidingsrestau-
rant voor ‘kansarme’ jongeren. 
Dat heet anders tegenwoordig: 
‘Mensen die een grote afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt’.

 Dik de Graaf van de Amsterdamse Pas-
senger Terminal zegt dat hij geen inzicht 
heeft in de mate van uitstoot van de 
cruiseschepen. Dat die uitstoot behoorlijk 
is, beaamt hij wel. Hij vertelt dat op de 
laatste scheepvaartcongressen het terug-
dringen van de emissie erg veel aandacht 
krijgt. Rederijen proberen bij nieuwe 
schepen, zeeschepen en cruiseschepen, 
zoveel mogelijk nieuwe technologie in te 
zetten om de emissie te verminderen. In 
het buitenland zijn er al de nodige havens 
die maatregelen nemen om schonere 
scheepvaart af te dwingen. Zo geeft de 
Zweedse haven Gotenburg korting op 
het havengeld voor schepen die schonere 
brandstof gebruiken en biedt de haven 
van Long Beach in Californië walstroom 
aan, waardoor de generatoren uitgezet 
kunnen worden in de haven. Bij een 
groot schip als dat van de Queen Mary 
2 is dat geen optie. Alleen een energie-
centrale zou de benodigde hoeveelheid 
stroom kunnen generen en geen enkele 
haven ter wereld is in het bezit van zo’n 
centrale

Dik de Graaf verwijst mij door naar het 
Gemeentelijk Havenbedrijf. Volgens hem 
weten zij wel hoe het zit met de emissies. 
Maar ook Ab van de Neut van het Ha-
venbedrijf durft daar geen zinnig woord 
over te zeggen. Hij deelt wel mijn zorgen 
en maakt zich zelf boos over al die mooie 
plaatjes waarop wonen aan het water 
wordt gepromoot. Volgens hem heb-
ben mensen die bijvoorbeeld aan het IJ 
wonen niet door dat ze eigenlijk aan een 
A 10 op het water zitten.

In de tussentijd surf ik maar eens naar de 
website Gezonde Lucht van de gemeente 
Amsterdam om eens te kijken of ze be-
halve over de uitstoot van auto’s en bed-
rijven ook iets vermelden over de emissie 
van cruiseschepen. Het enige wat ik vind 
is een item over de verminderde uitstoot 
van rondvaartschepen. Daarin staat dat 
Amsterdam besloten heeft dat ‘vooralsnog 
het volumebeleid passagiersvaart op korte 
termijn alleen mag worden uitgebreid 
met vaartuigen die geheel uitstootvrij 
varen’. Als ik Christine van ’t Hull van de  
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
van de Gemeente Amsterdam per mail 
vraag waarom Amsterdam zich geen zor-
gen maakt over de uitstoot van schepen 
krijg ik per mail als antwoord dat hoewel 
zeescheepvaart en binnenvaart aanzienli-
jke hoeveelheden luchtverontreinigende 
stoffen uitstoten, deze uitstoot plaats 
vindt op afstand van de directe leefom-
geving (zoals woongebieden) en dus in 
die zin niet voor lokale knelpunten in de 
luchtkwaliteit zorgt. 
Bovendien is de zeescheepvaart een in-

ternationale markt en een gemeente (als 
Amsterdam, maar zelfs Rotterdam) kan 
daar maar beperkt invloed op uitoefenen. 
Ook ten aanzien van de binnenvaart kan 
Amsterdam weinig doen omdat het inter-
nationale (Europese) markt betreft en de 
normstelling (via regelgeving) ten aanzien 
van motoren en brandstoffen een bevoeg-
dheid van de EU is. Een belangrijke ver-
betering van de luchtkwaliteit komt van 
EU-bronbeleid voor schonere vaartuigen. 
Ook daarover heeft Amsterdam geen 
zeggenschap, maar Amsterdam steunt wel 
de (internationale) lobby voor schonere 
brandstoffen. Zeeschepen en riviercruis-
eschepen die in Amsterdam afmeren pro-
duceren door middel van installaties aan 
boord hun eigen energie. Deze productie 
gaat gepaard met relatief veel uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen. Daarom 
stimuleert de gemeente Amsterdam wal-
stroom omdat dat een minder belastende 
vorm is om te voldoen aan de energiebe-
hoefte van de desbetreffende schepen. 
Echter over de uitstoot van cruiseschepen 
en maatregelen van de gemeente Amster-
dam om die te verminderen zwijgt zij.

Ik vraag me af of bewoners of werkne-
mers die aan het IJ wonen en werken zich 
bewust zijn van de luchtvervuiling die het 
scheepvaartverkeer - de binnenvaart en de 
cruiseschepen -  met zich meebrengt.  Ik 
moet toevallig bij de IJ-toren aan de Piet 
Heinkade zijn en vraag aan de receptie of 
zij zich bewust zijn van de vervuiling die 
de cruiseschepen met zich meebrengen. 
De twee receptionisten denken dat ik 

het over de lozing van afval heb. Dat de 
uitstoot van verontreinigende stoffen veel 
bedreigender is voor hun gezondheid, 
komt niet bij hen op.

Als ik daarna de Sumatrakade op het 
Javaeiland fiets, zie ik een mevrouw haar 
stoepje schoonvegen. Of ze zich bewust is 
van de slechte kwaliteit van de lucht. Jaw-
el, ze wijst op de auto’s die voorbij rijden. 
Even verderop kom ik een meneer tegen 
die zijn hondje uitlaat. Hij denkt dat de 
verffabriek aan de overkant de grootste 
vervuiler is. Bij het Venetiëhof, het eind-
punt van het KNSM eiland, vraag ik een 
bewoner waaraan hij denkt als ik IJ- snel-
weg zeg. ‘Ik weet wat je bedoelt’ zegt hij. 
Maar even later blijkt dat hij aan de A10 
denkt, een aardig stukje verderop. 

Op de debatavond gaat het alleen over de 
uitstoot van auto’s. In de pauze spreek ik 
wethouder Dennis Straat aan. Hij heeft 
zich een half jaar verdiept in het onder-
werp luchtvervuiling. Dat cruiseschepen 
daaraan ook bijdragen is nieuw voor hem. 
Dat kan wel kloppen omdat Amsterdam 
tot nu toe nog nergens de uitstoot van 
scheepvaart meet. De man van de GGD 
die ook aanwezig is, vertelt dat de GGD 
bezig is om een meetstation te plaatsen in 
het Westelijk Havengebied. Dennis Straat 
belooft de uitstoot van de cruiseschepen 
op de agenda te zetten. Dat lijkt mij ver-
standig, want anders gaat Amsterdam op 
het gebied van luchtkwaliteit – ondanks 
alle maatregelen tegen de auto’s – toch 
nog de boot in. 4



Vroeger was de bakfiets vertrouwd in 
het straatbeeld van Amsterdam. Hij werd 
vooral gebruikt om spulletjes te verhui-
zen. De bakfiets verdween uit beeld, 
omdat die functie werd overgenomen 
door Drive-Yourself-wagentjes. Nu is de 
bakfiets met stip weer terug en vooral in 
Z-burg! Maar nu zitten er geen spulletjes 
meer in maar kindertjes. Hun gezichtjes 
zijn vaak beschilderd, want ze komen 
terug van school, een buurtfeestje, circus 
of kermis. Ze variëren in leeftijd van 0 tot 
12 en al naar gelang hun grootte kunnen 
er 4 tot 10 kindertjes in zo’n bak. Alleen 
al deze week ben ik al vijf keer over zo’n 
bak gestruikeld als die weer op de stoep 
stond of erdoor aangereden. Dit omdat 
de zorgzame ouder die het ding berijdt 
ook nog aan dit heringetreden fenomeen 
moet wennen.

Tóch ben ik een grote voorstander van de 
kinderbakfiets. Want hierdoor is de buggy 
uit het straatbeeld verdwenen. Persoon-
lijk vind ik ze niet echt aantrekkelijk in 
combinatie met een jonge moeder. Ook 
de driedubbele kinderwagens zijn weg. Je 
kunt nu rustig op de stoep lopen, waar 
die ook voor bedoeld is. En de grotere 
kinderen fietsen niet meer zelf op een 
fietsje met zo’n gezellig vlaggetje achter-
op. Deze kinderen slingeren nogal vaak, 
waardoor zij een gevaar voor zichzelf en 

column
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Probleemwijk
René Arnoldi

vooral voor de andere weggebruikers 
vormen. Nee, nu gaat alles esthetisch, 
ruimtebesparend en veilig in de bakfiets. 
En ook nog eens overlast besparend, 
want dank zij de hoge randen van de bak 
kunnen de kindertjes er niet uitklimmen 
om rottigheid uit te halen.

De bakfiets biedt meer kansen. Zo weet 
ik dat kinderopvang moeilijk te krijgen 
is in het kinderrijke Z-burg. Trek een 
werkloze kleuterjuf aan, maak van de 
bakfiets een crèche, tijdens het fietsen laat 
de juf de kindertjes spelletjes doen en zo 
genieten ze nog van de natuur ook! En als 
het Bevolkingsregister weer eens op tilt 
slaat en er een volkstelling moet plaats 
vinden, biedt de bakfiets ook uitkomst. 
Je laat een zich buurtregisseur noemende 
wijkagent alle kinderbakfietsen in de 
buurt tellen en met 5 vermenigvuldigen; 
dan heb je een aardige indicatie van het 
aantal kindertjes in het stadsdeel. En 
dat geeft voor de wijkagent ook nog een 
leuke afleiding tussen het klaverjassen 
door. Maar het stadsdeel moet in haar 
bestemmingsplannen wél anticiperen op 
dit nieuwe fenomeen. Straten moeten 
worden verbreed, waardoor de iepen weg 
kunnen. In plaats hiervan komt er een 
extra strook voor het nieuwe verkeersaan-
bod van de kinderbakfiets. Lang leve de 
vooruitgang! 4

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

proefles/informatie:
www.yogaber.nl
yogaber@xs4all.nl

06-25471615

Maandag t/m zaterdag
elke dag lessen
4 Gecertificeerde leraren
Verschillende niveau’s
Kinder- en jongerenlessen
Nu ook therapeutische lessen

 Zeeburg
 IJburg

 Oud-West

PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

Dynamo Zeeburg moet deuren sluiten.
Op 11 september werd bekend dat Dyna-
mo de aanbesteding voor de maatschap-
pelijke dienstverlening en het welzijns-
werk in Zeeburg niet gegund heeft gekre-
gen. Dynamo heeft meegedongen in de 
aanbesteding van stadsdeel Zeeburg voor 
de vernieuwing van het sociaal domein in 
de periode 2008-2011.

‘Het spijt ons dat we na vele jaren dienst-
verlening in stadsdeel Zeeburg op 1 janu-

Tekst: Inge Arends
MDSO

Maatschappelijke dienstverlening niet gegund aan MDSO

allerlei

WORKSHOP GRAFIEK
lithografie, linoleumsnede, etsen

4  of  8 x  verdeeld over 10 weken:
op maandagen van

 15 oktober  t/m 17 december
van 10.00 tot 16.00 uur 
4x = € 240 │8x = € 450

max. 6 deelnemers per keer
Incl. lunch, koffie, thee, inkten, stenen.

Excl. papier, zink, linoleum

D e  G r a f i e k d r u k k e r i j
KNSM laan 175, Loods 6

Info: 06 20595710 – 020 6234558
www.graf iekdrukker i j .n l

 info@grafiekdrukkerij.nl

cursus creatief (dagboek)schrijven Amulet

www.amulet-cursusencoaching.nl • alexandra.licher@gift.nl

Stilstaan bij wat je beweegt

ari 2008 onze deuren moeten sluiten‘, 
zegt Gury Douma, directeur. ‘We ervaren 
de keuze van het dagelijks bestuur van 
het stadsdeel als zeer teleurstellend.’
Voor Dynamo betekent dit dat de        
activieiten in stadsdeel Zeeburg voor 
het einde van het jaar moeten worden 
afgebouwd. Het gaat om Loket Zorg en 
Samenleven, Algemeen Maatschappelijk 
Werk, Sociaal raadswerk, Ouderenwerk, 
Ouderenadviseurs, Multifunctioneel 
Ouderencentrum en Schuldhulpverle-   

 AANDACHTTRAINING AMSTERDAM

innnerlijke rust door aandachttraining.

via Yoga, Meditatie en Psychologische Methoden
8x op dinsdag van 19.30 - 22.00 uur en 1 extra dag.

Start 30 oktober. 
Informatie: Frans Trepels (docent yoga en meditatie)  020 - 4181081
Horusta Freije (klinisch psycholoog/psychotherapeut) 06-30078426

www.aandachttrainingamsterdam.nl

ning. Deze afbouw kan personele gevol-
gen hebben.
Om eventuele nadelige gevolgen voor de 
bewoners van de afbouw van Dynamo’s 
activiteiten zoveel mogelijk weg te ne-
men, zal Dynamo overleg voeren met 
Zeeburg.
Tot 31 december kunt u Dynamo in 
Zeeburg vinden in: 
- Dienstencentrum Zeeburg, Ambonplein
- Multifunctioneel Ouderencentrum
- Flevohuis.

Aan de hand van foto’s uit de koloniale 
collectie en teksten uit de Indische lite-
ratuur wordt een beeld geschetst van de 
wooncultuur die de enorme diversiteit 
aan bevolkingsgroepen in Indië weerspie-
gelt.  Het Instituut voor de Tropen or-
ganiseert de middag samen met de werk-
groep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 

Tekst:KIT

Wonen in Nederlands Indië: een lezingenmiddag

het Filmmuseum en het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie en 
vindt plaats in de prachtige Leeszaal van 
de KIT Bibliotheek.

Datum: vrijdag 19 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: KIT Bibliotheek Koninklijk 

Instituut voor de Tropen 
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam
Toegang: € 5,- inclusief drankje, te vol-
doen ter plekke.
Vanwege de verwachte belangstelling is het 
advies een plaats te reserveren via:
www.library@kit.nl, of 020-568 84 62.
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En ik vind genoeg bewijzen om dit 
wantrouwen te staven. Als er staat dat 
de tram over drie minuten komt, heb 
ik hem net voor mijn neus zien vertrek-
ken, terwijl de tram aan de overkant - die 
pas over twaalf minuten wordt verwacht 
– twee minuten later komt aanrijden. 
Ik, die altijd geduldig sta te wachten op 
tramlijn 10 - de dienstregeling die er 
hangt beschouw ik meer als een Nieuw-
jaarsvoornemen van het GVB dan als een 
schema waar je van op aan kunt – erger 
me groen en geel aan de onnauwkeurig-
heid van de elektronische tijdsaanduiding 
van tramlijn 26. Hoe komt het dat dit 
systeem niet werkt?

Meneer A, een ervaren lijn 26 watcher:  
‘Tja, het is net een wekker. Als hij afgaat, 
dus als hij op 0 staat en de tram is niet 
gekomen, dan begint hij gewoon weer 
van voren af aan en dan staat er 15 
minuten’. 
Mevrouw B, die helaas af en toe gebruik 
moet maken van lijn 26. ‘Die IJtram, dat 
is een rottram. Tramlijn 10 is tien keer 
beter. Dat rot apparaat loopt nooit goed. 

Ik let er al niet meer op, ik kijk alleen nog 
maar naar het dienstrooster. Dat rotap-
paraat is natuurlijk nooit goed afgesteld 
of de trams houden zich gewoon niet aan 
de dienstregeling, dat kan natuurlijk ook’. 
Meneer C die niet van plan is om zich 
door lijn 26 te laten kisten: ‘Ik kijk nooit 
naar de tijd die aangegeven staat, het is zo 
vaak niet goed. Zal wel met de computers 
te maken hebben. Die input is natuur-
lijk niet goed. Als de tram bijvoorbeeld 
ergens een tijdje stil staat dan weet die 
computer dat niet, want die krijgt dat 
niet door. Dat is het probleem, denk ik’.
Een vriendin die op Steigereiland woont, 
vertelt dat zij in het begin erg in de war 
raakte van de verschillende tijdsaan-
duidingen die na elkaar op de display 
verschenen. Dan stond er dat de tram 
over vier minuten kwam- prima timing 
– maar als ze dan even later weer keek 
stond er tot haar verbijstering dat de 
wachttijd nog vijftien minuten bedroeg. 
Inmiddels weet ze dat dat de tijd is 
waarop de daaropvolgende tram verwacht 
wordt. 

Ik besluit het GVB te bellen. Ik eis een 
verklaring: waarom werkt dat verrekte 
systeem niet?! GVB communicatieadvi-
seur Hans van de Berg en GVB Manager 
Vervoerssystemen Ton van Kouteren 
leggen uit dat de IJtram werkt met PID, 
oftewel in goed Nederlands: een passen-
gers information display.
‘Elke IJtram heeft via een GPS contact 
met de PID. Als bijvoorbeeld tram A de 
gemiddelde snelheid aanhoudt waar het 
systeem van uit gaat, kan het systeem re-
delijk tot op de minuut uitrekenen wan-

neer de tram de volgende halte aandoet. 
Maar soms gaat er iets mis. Stoorzender 
1: Als de tram om niet de gemiddelde 
snelheid aanhoudt of als de tram, om wat 
voor reden dan ook, plotseling helemaal 
stilstaat, bijvoorbeeld door een ongeluk, 
klopt de berekening niet meer. Stoorzen-
der 2: Het zendertje van tram A doet het 
niet. Omdat de antenne van het systeem 
op het dak van de tram zit, is het kwets-
baar. De tijd die je dan ziet verschijnen is 
die van de daarop volgende tram, tram B 
die pas over 16 minuten komt. Als ook 
van tram C de zender is uitgevallen lijkt 
het of je wel 30 minuten moet wachten, 
terwijl de tram gewoon twee minuten 
later komt. 
Stoorzender 3 (alleen bij haltes aan 
weerszijde van de tunnel): De tram heeft 
in de tunnel geen verbinding met het 
systeem. KPN heeft destijds wel beloofd 
dat de GPS ook in de tunnel zou werken, 
maar ze is haar belofte tot nu toe nog niet 
nagekomen. Als de tram de tunnel ingaat 
en hij op dat punt nog drie en een halve 
minuut verwijderd is van de halte na de 
tunnel dan noteert het systeem- aange-
zien het niet met halve minuten rekent 
- vier minuten en als de trambestuurder 
vervolgens lekker even in het donker 
“gas gaat geven”, dan kan het zijn dat de 
tram twee minuten vroeger komt dan de 
display aangeeft.’

Als ik een paar dagen na het interview 
weer bij de Rietlandpark halte sta te 
wachten, bedenk ik dat de enige stoorzen-
der waar ikzelf greep op heb, mijn eigen 
ongeduld is. Als ik die kan uitschakelen, 
heb ik alle tijd van de wereld. 4 

Tekst: Tineke Kalk
Foto: Fred Vermorken

Het is een mooie zondagochtend 
in mei als ik bij de Zuiderzeeweg 
overstap op de IJtram richting 
centrum. Op de elektronische 
tijdsdisplay zie ik dat de tram 
pas over een half uur komt. 
Volgens de dienstregeling zou 
hij er over vier minuten moeten 
zijn. Ik geloof de display….. 
totdat de tram er aankomt, vier 
minuten later. Vanaf die tijd 
wantrouw ik de elektronische 
tijdsaanduiding van lijn 26. 

Kunstladders op IJburg
 
Mensen in nieuwe wijken zoals IJburg moeten soms even aan 
elkaar wennen. In zijn boekje La Vie Vinex, laat Toine Heijmans 
zien dat er hier en daar al wel enige buurtgevoel bestaat, maar 
IJburg als geheel heeft dat volgens sommigen nog niet. 
Het kunstenaarsduo Scorselo en Swart denkt daaraan iets te kun-
nen doen met een kunstproject. Dat heet implantart en bestaat 
uit 35 ladders of variaties daarop. Ze maken die samen met een 
aantal kinderen, in de eerste week van het nieuwe schooljaar. 
Hun aandeel in het project heet kidsplantart. De ladders komen 
te staan op plaatsen waar later bomen mogen groeien.

Tekst: Jaap Willems
Foto: Kees Hoogeveen

openbaar vervoer

Wanneer komt de IJtram?
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Handicap? Chronische ziekte?
Kom of bel naar MEE

www.meeaz.nl
Voor al uw vragen over leven met een beperking

Amstel en Zaan

Voelt u zich regelmatig van het kastje naar de muur 
gestuurd? Raakt u de weg kwijt in het woud van 
regelingen en instanties? Heeft u behoefte aan 
iemand die naar u luistert, met u meedenkt en u op 
weg helpt? Dan bent u bij MEE aan het juiste adres.
De diensten van MEE zijn gratis.

Amsterdam 
Vlaardingenlaan 1
1059 GL  Amsterdam
Telefoon (020) 512 72 72

Op de tafel liggen acht felgekleurde 
kaarten met de hoofdonderwerpen van 
budget, zoals inkomen, belastingen en 
verzekeringen. De cursisten gaan zelf aan 
de slag met de duidelijke handleiding en 
krijgen hierbij begeleiding van Moniek en 
assistente Lemya. Zelf aan de slag, want 
het is de bedoeling dat de cursisten na de 
cursus zelfstandig verantwoordelijkheid 
nemen. Er wordt eerst grof gesorteerd, 
dus de meegebrachte papieren worden 
op één van de acht kaarten gelegd. Na de 
grofsortering worden de kaarten omge-
draaid, waar de subonderwerpen zicht-
baar zijn. Bij ‘wonen’ zijn dit bijvoorbeeld 
huur, elektriciteit en water. Vervolgens 
vindt fijnsortering plaats en wordt geke-
ken wat bewaard moet blijven en wat weg 

kan. Ten slotte wordt druk geperforeerd 
en geniet en wordt alle administratie in 
één overzichtelijke map gestopt. Met zo’n 
map kunnen de schuldhulpverleners goed 
overweg. Dit hele proces beslaat twee 
lessen, maar als je het in twee lessen niet 
redt, mag je terugkomen. 
Er ligt ook een briefje met termijnen hoe-
lang je papieren moet bewaren. Het valt 
op dat je bankafschriften maar liefst vijf 
jaar moet bewaren. ‘Dat is vooral handig 
als je samen met de schuldhulpverlening 
belastingaangiften van jaren terug invult. 
Het kan zijn dat je iets terug krijgt. Dan 
heb je bankafschriften nodig. Hier staat 
alles duidelijk op. 
Je kunt ook oude 
afschriften bij de 
bank opvragen, 
maar dat kost veel 
geld’, legt Moniek 
uit.

Normaal biedt de 
cursus ruimte voor 
acht cursisten, 
maar het is vakan-
tieperiode en nu 
zitten er slechts drie 
dames. Dat komt 
dit keer goed uit, 
want één van de 
drie is een Marok-
kaanse vrouw die 
weliswaar goed 
Nederlands spreekt, 
maar de taal niet 
kan lezen. Moniek 
helpt haar dus met 
sorteren en na af-
loop van de les ziet haar administratie er 
veel ordelijker uit. 
Suzanne heeft de cursus al gevolgd. ‘Maar 
ik kom hier steeds terug omdat ik me 
thuis op de een of andere manier niet 
aan de administratie kan zetten. Dat lukt 
hier wél goed. En hier kan ik bovendien 
vragen stellen. Het volgen van de sorteer-
groep en alle papieren in één map opber-
gen, heeft mij veel rust gegeven.’ 
De derde dame werkt zelfstandig en 
wordt af en toe ondersteund door Lemya. 
Ze had een klein plastic tasje meegeno-
men en aan het eind van de les is dat ge-
ordend. De volgende keer neemt ze haar 
hele administratie mee. Moniek: ‘Dat zie 
je vaak dat mensen de eerste les een be-
scheiden tasje meenemen. Ze vinden het 
aanvankelijk moeilijk om hun financiële 
problemen op tafel te leggen. Maar dat 
gevoel verdwijnt als ze zien dat hun me-
decursisten dezelfde problemen hebben. 
De volgende keer komen ze dan met tas-

sen vol binnen. Je ziet dan leuke dingen 
gebeuren. Mensen gaan elkaar helpen met 
sorteren en de mensen gaan samen leuke 
dingen doen. Zo is de cursus ook nog 
eens goed voor het sociale contact.’

In september vonden er Super Sorteer 
Weken plaats. Moniek: ‘Gedurende drie 
weken gaan wij mensen die op de Soci-
aal Raadsman of andere hulpverleners 
wachten uit de wachtkamer halen. We 
gaan dan vast met hen de administratie 
sorteren. Als ze bij ons klaar zijn, zijn ze 
direct bij de hulpverlener aan de beurt.’ 
Suzanne wordt tijdens de Super Sorteer 

Weken ingezet als 
gastvrouw. ‘Ik zet 
dan koffie en maak 
de mensen samen 
met Moniek en haar 
collega’s wegwijs,’ 
zegt ze. 
De Super Sorteer 
Weken worden 
rond februari zéker 
opnieuw gehouden, 
zowel in Oost/Wa-
tergraafsmeer als 
in Zeeburg. ‘Op 
basis van de proef 
in september kun-
nen we deze dagen 
verbeteren. Februari 
is een goede periode, 
want dan moeten 
veel mensen hun 
belastingformulieren 
invullen,’ zegt Mo-
niek. 

Behalve sorteercursussen heeft Dynamo 
nog veel meer gratis dienstverlening. Zo 
worden er bijvoorbeeld ook budgetcur-
sussen gegeven, zowel voor 55+ als 55-. 
Hierin wordt geleerd hoe verantwoord 
met geld om te gaan. In een huishoud-
boekje worden dan financiële zaken bijge-
houden. Er wordt naar gestreefd dat deze 
mensen uiteindelijk zelf verder kunnen 
met hun financiën.

De sorteercursussen vinden voor Oost/
Watergraafsmeer plaats op het ’s Gra-
vesandeplein en voor Zeeburg op het 
Obiplein. De cursus duurt twee lessen 
en de tweede les vindt twee weken na de 
eerste les plaats. Wanneer u de cursus wilt 
volgen, kunt u bellen met Moniek de 
Witte, telefoonnummer 462 03 70. Voor 
de overige dienstverlening van Dynamo 
kunt u de site www.dynamo-amsterdam.
nl raadplegen of folders halen bij de ver-
schillende dienstencentra. 4

Praktijkruimte aan de IJ-oever

vlakbij Pakhuis de Zwijger.

 

www.praktijkbodywise.nl

Het is MDSO, de voorloper van 
welzijnsorganisatie Dynamo, 
opgevallen dat er veel mensen 
bij de schuldhulpverlening en 
sociaal raadslieden aankloppen 
met volle plastic tassen 
ongeordende administratie. Om 
deze mensen goed te kunnen 
helpen, moet de administratie 
eerst overzichtelijk zijn. Op basis 
van de geordende administratie 
kan bekeken worden hoe deze 
mensen van hun schulden 
afgeholpen kunnen worden 
en hoe betalingsregelingen 
getroffen kunnen worden. 
Daarom heeft MDSO een 
sorteercursus opgezet, die nu 
door Dynamo in Zeeburg en 
Oost/Watergraafsmeer gegeven 
wordt. Mensen worden hier naar 
doorverwezen of melden zichzelf 
aan. Cursus inclusief materiaal is 
gratis. Ik woon een sorteercursus 
in Oost bij en praat met 
cursusleider Moniek de Witte en 
cursist Suzanne.

Zojuist is bekend geworden dat de door 
het stadsdeel Zeeburg uitgeschreven 
openbare aanbesteding van het welzijns-
werk niet is gegund aan Welzijn aan het 
IJ. 

Welzijn aan het IJ is de organisatie die 
vanaf mei 2004 het welzijnswerk in 
Zeeburg  breed gestalte heeft gegeven: de 
(voorschool)peuterspeelzalen, naschoolse 
activiteiten, jongerenwerk (Trendy Maroc 
Star) zijn de meest bekende voorbeelden 
daarvan.

Met het gunnen van de aanbesteding aan 
een andere partij, dreigt ook de specifieke 
kennis te verdwijnen die Welzijn aan het 
IJ gedurende al deze jaren heeft opgebou-
wd over de buurten, wijken en bewoners 
van Zeeburg. 

stellen. Binnen de beperkte mogelijk-
heden die haar nog ter beschikking staan, 
zal zij zoveel mogelijk de belangen van 
beide eerder genoemde partijen proberen 
veilig te stellen. 
Beslissingen zullen dan ook zoveel 
mogelijk in het licht van die belangen 
genomen worden.

Op dit moment worden de gevolgen van 
de niet verkregen gunning op alle gebie-
den in kaart gebracht. In de komende 
weken zal daarover meer bekend worden. 

Nadere informatie:
Voor meer informatie kunt u zich wen-
den tot dhr. M. Deijl, directeur Welzijn 
aan het IJ, 
Telefoonnummer 020 – 577 35 00 of per 
email info@cbzz.nl
 

Bestuur, directie en medewerkers van 
Welzijn aan het IJ zijn aangeslagen door 
dit nieuws. Zij maken zich grote zorgen 
over de toekomst van het personeel en de 
voortgang van het werk. 

Die zorg uit zich in eerste instantie over 
de arbeidsplaatsen van de ongeveer 100 
medewerkers van Welzijn aan het IJ. 
Door de genomen beslissing wordt de 
toekomst voor deze medewerkers onzeker. 

Anderzijds maken bestuur, directie en 
medewerkers zich ook zorgen over de 
duizenden bewoners die dagelijks gebruik 
maken van de diensten van Welzijn aan 
het IJ. 

Welzijn aan het IJ benadrukt het belang 
van personeel en gebruikers voorop te 

Aanbesteding welzijnswerk niet gegund aan Welzijn Zeeburg

Tekst: Marcel Deijl
Welzijn Zeeburg

Tekst: René Arnoldi
Illustratie: Hans Marcus

sociaal

Sorteercursus: Alle administratie in één map

Wij zoeken enthousiaste betrokken maatjes 
voor mensen met psychische problemen

Bel ons: Stichting
Amsterdamse

Vriendendiensten 
020 6839260 

of kijk op 
www.vriendendiensten.nl

allerlei



De verzonken tafel       
Tekst: Simone Slotboom
Foto’s: www.buurttafels.nl
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Pim Rijnders had een eigen herencon-
fectiezaak in Mijdrecht totdat hij in 
1998 theologie ging studeren aan KTU 
(Katholieke Theologische Universiteit 
Utrecht). In 2003 legde hij er zijn doc-
toraalexamen af en een jaar later werd hij 
tot diaken gewijd in de Oud Katholieke 
Kerk. Hij werkte er een jaar. Sinds 2004 
is hij als vrijwilliger actief voor de Raad 
van Kerken van Amsterdam en in die 
hoedanigheid is hij werkzaam bij De 
Tronk.
 
De Tronk presenteert zich als oecumenisch 
kerk, maar lijkt alleen opgezet door/voor 
katholieken en protestanten. Is er ook een 
relatie met andere godsdiensten, bijvoor-
beeld het Jodendom of de islam?
‘De Tronk is opgezet als oecumenische 

samenwerkingsproject van de Rooms-
katholieke kerk – het bisdom Haarlem 
- en de Protestantse Kerken in Nederland 
(PKN). Die betalen gezamenlijk de huur. 
Onze voorzitter is dominee Julia van 
Rijn, van de Muiderkerk. Ja, en de andere 
pastores, die bij toerbuurt de diensten 
leiden, zijn eveneens afkomstig uit deze 
twee geloofsgemeenschappen. Inderdaad, 
we leunen sterk op het bisdom en de 
PKN, maar we sluiten geen enkele andere 
godsdienst uit, ook de islam niet. Het 
is domweg nog niet gelukt om anderen 
erbij te betrekken.
Op onze website vind je die brede doel-
stelling ook terug: we zijn een ontmoe-
tingsplek voor alle IJburgers. Een huis 
waarin gastvrijheid wordt geboden voor 
allerlei activiteiten en waarin iedereen, 
ongeacht diens achtergrond, welkom is. 
We willen een plek zijn die het leven op 
IJburg verdieping geeft.’
 
Het centrum biedt een aantrekkelijke reeks 
activiteiten. Wat willen jullie daarmee 
bereiken? En hoe is de belangstelling van de 
IJburgse bevolking? 
Het klinkt als een cliché, maar onze doel-
stelling is de onderlinge ontmoeting van 
mensen en als mensen elkaar ontmoeten 
is God meestal in de buurt. Beter kun je 

het niet zeggen. Bij al die activiteiten is 
zingeving het uitgangspunt. De waaier 
aan activiteiten is inderdaad breed: van 
oecumenische diensten tot stiltewande-
lingen en van Bijbellezingen tot kunstzin-
nige activiteiten zoals het project Zin In 
Kunst, waarbij we gezamenlijk onderzoe-
ken hoe hedendaagse kunst kan bijdragen 
om een ruimte zo in te richten dat ze 
aanzet tot verwondering en verbeelding. 
We zijn erg tevreden over de belangstel-
ling: op onze mediteerbijeenkomsten 
zijn doorgaans een 12-tal mensen. Dat is 
voldoende. Bij de maandelijkse vieringen 
zijn gemiddeld dertig personen aanwezig 
en dan reken ik de kinderen niet mee.’

Blijft deze oecumenische kerk in dit woon-
huis?
‘Tja, de ruimte is inderdaad niet groot: 
we kunnen maximaal zestig personen 
herbergen. Maar zolang het gaat, gaat 
het. Tot eind 2008 zijn we onder dak 
d.w.z. tot dat tijdstip hebben het bisdom 
en de PKN een huurcontract. We zijn 
op zoek naar een andere ruimte, maar 
er is nog niets concreets in beeld. Op 
het Centrum-eiland komt een echte ge-
meenschapsruimte. Noem dat een kerk. 
Ja, misschien komt er dan ook een heuse 
kerktoren met een klok.’ 4

De kerk van IJburg biedt verdieping

Tekst: Jaap Willems
Foto: Kees Hoogeveen

De deurbel gaat. Het is mijn zoon die 
in het Mien Ruysplantsoen blaadjes voor 
zijn wandelende tak heeft verzameld. 
Woedend stampt hij naar binnen. ‘Je zal 
het niet geloven: ze hebben de natuur 
vernietigd. Voor een tafel!’
Ik heb geen idee waar het over gaat en 
vraag om nadere uitleg. Die geeft hij 
graag: ‘Ons grasveld is afgegraven om een 
buurttafel te maken. Dat kan toch niet!’
Diverse weken later is het gras netjes 
teruggeplaatst en zijn de tafel en bank-
jes, ingebed in een speciaal gecreëerd 
heuveltje. Mijn kind en ik bekijken het 
resultaat. ‘Daar gaat echt niemand zitten 
hoor, mama.’ Ik kijk naar het – ondanks 
een recente schoonmaakbeurt – stinken-
de, van algen doorspekte bassin recht 
tegenover de tafel en moet hem gelijk 
geven. De prachtige kade is vanaf de tafel 
niet te zien. In plaats daarvan kijk je op 
een flatgebouw en het gore bassin. De 

levensbeschouwingcolumn

is begroot op € 66.000 waarvan € 20.000 
voor rekening van stadsdeel Zeeburg. 
Voor de opening van de tafels en de bij-
behorende activiteiten schuift het stads-
deel nog eens € 11.384 extra. In totaal 
een slordige € 7.738,40 per tafel, waarvan 
€ 3.138,40 op kosten van Zeeburg. Ik 
check nog even of de komma niet ver-
keerd staat, maar nee. Efficiënt is anders. 
Tien tafels bestellen bij de groothandel en 
klaar ben je. Alle tien voor drieduizend 
euro, kwantumkorting niet eens meege-
rekend. Niets ingraven, gewoon neerzet-
ten en klaar in een week. Nauwelijks 
onderhoud en weinig te slopen voor de 
hangjeugd die Zeeburg helaas ook rijk is. 
En mochten de tafels de beoogde integra-
tie niet tot stand brengen, zijn ze zo weer 
weggehaald.
Maar eerlijk is eerlijk, de tafels zijn super-
handig voor kinderpartijtjes in de open 
lucht, al dan niet cultureel gemixt… 4

speeltuin is wel gedeeltelijk in zicht, maar 
de ouders zitten op de bankjes dichterbij 
de speeltoestellen. Doordat de tafel inge-
graven is, heb je het gras en hun natuur-
lijke inwoners in je hals als je gaat zitten. 
De bezorgde moeder in mij vraagt zich 
bovendien af hoeveel kinderen hun nek 
zullen breken als ze met hun fietsje, step 
of voetbal de verdekt opgestelde tafel te 
laat opmerken. 
Op de site www.buurttafels.nl zoek ik 
de andere tafels op. Geen foto’s helaas. 
Google levert meer op. Bogortuin heeft 
een bovengrondse picknicktafel en het 
uitzicht over het IJ is goed benut. Een 
toplocatie. Ook dit ontwerp is door een 
kunstenaar gemaakt, al zou ik dat zon-
der de informatie op internet niet direct 
opgemerkt hebben. Zuinige huisvrouw 
die ik ben, vraag ik me af hoeveel zo’n 
tafel kost. De computer biedt wederom 
uitkomst. Het realiseren van de tien tafels 

Ook moderne vinex-wijken zoals 
IJburg hebben kerken. Vaak zijn 
die opvallend onopvallend. De 
oecumenische kerk van IJburg is 
gevestigd in een woonhuis op de 
hoek Mattenbiesstraat/ Diemer-
parklaan. Wie er langs loopt, 
ziet dat De Tronk geen gewoon 
woonhuis is. Wat is het wel? 
Enkele aangesproken passanten 
vermoeden een kinderdag-
verblijf. Een weet dat zeker. 
Niemand lijkt de werkelijke be-
stemming te kennen. Op het be-
scheiden bordje bij de voordeur 
staat dat De Tronk een oecumen-
ische ontmoetingsplek is, die 
wordt geleid door onder andere 
Pim Rijnders. Hij is aanspreek-
punt voor de vieringen. Zijn 
naam vind je ook op de website 
www.tronk.nl 
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PEDICURE
en ontspannende voetmassage

ADA-PEDI

ambulant werkend op afspraak
dinsdag en vrijdag bereikbaar

tel:06-24260775  
  020-7726816

aantekening diabetische voet
lid Pro Voet

cultuurallerlei

De aangeboden hulp van de Voedsel-
bank Amsterdam blijkt voor honderden 
huishoudens van levensbelang. Maar 
naast het uitdelen van voedselpakketten 
hebben Voedselbankklanten ook vaak 
hulp nodig om hun leven weer op de 
rails te krijgen of om weer contact te 
krijgen met hulpverlenende instanties. 
Bij project VONK, een samenwer-
kingsverband tussen De Regenboog 
AMOC en Stichting Amsterdamse 
Vriendendiensten, zijn deze week de 
eerste 16 Voedselbankklanten gekop-
peld aan een maatje om die in die 
hulpvraag te voorzien.

Amsterdamse stichtingen schieten 
voedselbankklanten te hulp

Tekst: Stichting Vonk

VONK traint vrijwilligers om de Voed-
selbankklanten met raad en daad bij te 
kunnen staan. Daarna worden zij ge-
koppeld. Een vrijwilliger helpt niet al-
leen met de financiële administratie en 
het contact leggen met hulpverlenende 
instanties, maar kan ook wat sociale 
afleiding geven. Dat samen maakt de 
vrijwilliger tot een onmisbare schakel 
voor deze complexe groep hulpvragers.

Vooralsnog werkt VONK alleen in de 
stadsdelen Zuidoost, Zeeburg en Oost/
Watergraafsmeer. Om alle klanten van 
de Voedselbank in heel Amsterdam te 
kunnen steunen, zijn meer vrijwilligers 
altijd welkom.
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‘Ik ben niet dement, alleen vergeet ik wel eens wat.’

Meneer Peters is niet dement. Toch heeft hij wel eens last van vergeetachtigheid. Zo stond hij onlangs nog voor een dichte deur. Hij dacht 
dat hij aangebeld had bij een kennis, maar hij was even vergeten dat zij een maand geleden verhuisd was. Het is wel lastig om niet meer 
op het geheugen te kunnen vertrouwen. Hij schrijft alles op, dat helpt wel maar toch voelt hij zich wat onzeker worden. Hij vraagt zich af 
hoe het komt. Soms is meneer Peters wel eens bang dat het dementie kan zijn. Maar ja, hij weet wel dat je wat vergeetachtig wordt naar-
mate de jaren verstrijken. Hij wil er nu graag meer over weten en gaat daarom op 9 oktober naar het Alzheimer Café.

9 oktober:  Vergeetachtigheid en dementie: wat is normaal als je ouder wordt? Gastspreker is dr. Rinse Merkus (specialist/arts).
13 november: Ervaringen van mantelzorgers. 
  Met Markant mantelzorgondersteuning. Gastspreker is nog onbekend.
11 december: De huisarts, wat kan hij/zij voor U doen?  Gastspreker: dr. v. d. Ende of dr. Nijman uit Duivendrecht.

Locatie: Grand cafe Frankendael
 Middenweg 116
 Amsterdam

Het Café is open vanaf 19:00 uur. Het programma begint om 19:30 uur en is rond 21:30 uur afgelopen. 
De toegang is gratis.

Heeft u vervoer nodig naar het Alzheimer Café? Belt u dan met de receptie van:
Duivendrecht (’t Reijgersbosch):  020 – 699 19 91
Amsterdam en Diemen (de Diem):  020 – 660 33 00
Kosten: E 2,- uit en thuis.

Alzheimer Café Amsterdam

Tekst: Heleen Keyzer
Foto: Gerben Schouten

School Timorplein is nu cultureel centrum

D oor de hele Borneostraat is de muz-
iek van het Timorplein te horen. Op twee 
podia zijn de hele dag bandjes gepro-
grammeerd. Op moment van aankomst 
speelt de band Sinas op het podium voor 
het Stayokay hostel. Het is er druk. Het is 
ook druk aan de straatkant van het ge-
bouw, voor Studio K. Mensen staan met 
drankjes en broodjes voor het gebouw en 
lopen in en uit.

De openingsdag is tegelijk een open 
dag. Studio K, het zusje van bioscoop 
Kriterion aan de Roeterstraat, heeft voor 
de opening een aantal films geprogram-
meerd die gratis toegankelijk zijn. Dit 
heeft lange rijen voor de kassa tot gevolg. 
Gelukkig kun je ook een kijkje nemen 
in de bioscoopzaal waar geen film draait 
zonder in de rij te staan. Een ruime zaal 
met lekkere stoelen, erg prettig om zoiets 
in de buurt te hebben!
 
Vanaf de straat is de bar die bij Studio K 
hoort goed te zien. Geheel in wit uitge-
voerd is hier een eetcafé gevestigd; dat is 
‘s middags vooral café en ‘s avonds kan er 
gegeten worden.

Aan de andere kant van het gebouw, de 
vroegere hoofdingang van het gebouw, 
is de ingang van het Stayokay hotel. Het 
hostel is al open sinds begin juli. Een 
baliemedewerker vertelt dat ze bijna ie-

dere avond vol zitten. Dit zijn 92 kamers 
en 480 bedden! De meeste boekingen 
worden geregeld via internet. Ook hier 
is veel belangstelling voor het pand en 
lopen mensen de hele dag in en uit.  
Lichtgeel, wit en grijs zijn de kleuren 
die overheersen in het ontwerp van het 
hostel. 

Achter in de hal is een soort overdekte 
patio waar de opbouw bezig is van een 
van de optredens, die ’s avonds hierbin-
nen gaan plaatsvinden. Een DJ test het 
geluid.  Aan de zijkant van deze hal is 
een bar gevestigd voor de gasten van het 
hotel. Ik loop naar boven. Er zijn van-
daag meerdere kamers geopend voor het 
publiek. De stijl van het interieur van de 
hal blijkt in het hele pand te zijn doorge-
voerd, ook in de kamers. De kamer die 
ik bekijk bestaat eigenlijk uit 3 delen die 
apart en als geheel te gebruiken zijn. Er is 
een gezamenlijk zitgedeelte maar ze heb-
ben allemaal eigen douche en wc.

Terug naar beneden. Wat nu ook in dit 
gebouw gevestigd is, is Cybersoek, het 
‘digitale trapveld van Zeeburg’ zoals de 
subtitel in het foldertje zegt. In de twee 
computerzaaltjes is het vol met vooral 
kinderen. Cybersoek bestaat al weer 6 
jaar en heeft nu dus ook een plekje in dit  
gebouw. Het is een laagdrempelig plek 
waar iedereen lessen op de computer kan 

krijgen. Van lessen in Word tot anima-
ties maken op de computer. Naast de 
cursussen die er worden aangeboden, 
zijn er ook inloopavonden waarin je kunt 
werken op de computer onder begelei-
ding van een vrijwilliger. Cybersoek heeft 
een betaalde staf maar draait verder op 
vrijwilligers. 

Naast dit bedrijf biedt het gebouw plaats 
aan nog meer stichtingen en bedrijven, 
zo is ook woningstichting Ymere in het 
pand gevestigd en stichting IIRE, het 
debatcentrum wat eerst in Oud Zuid 
gevestigd was.
 
Rond acht uur begint ‘Paradijsvogels’, een 
tocht door de buurt waar verschillende 
verenigingen en scholen aan meedoen. Ik 
haak in op de Makassarstraat en begeef 
mij met fiets en al in de tocht. Grote 
verlichte gekleurde vogels worden op 
stokken meegedragen en lijken echt te 
bewegen. Een prachtig gezicht door de 
donkere straten. De muziek van mu-
ziekvereniging ‘Toeters en Bellen’ lokt 
veel buurtbewoners naar hun raam. De 
tocht eindigt op het Timorplein. Daar 
aangekomen wordt een prijs uitgereikt 
voor de mooiste vogel.

Een fantastische startdag voor een fantas-
tisch gebouw, een grote aanwinst voor de 
buurt! 4 

Op zondag twee september is 
na een lange verbouwing het 
gebouw aan het Timorplein 
geopend. De Indische buurt is 
hiermee verrijkt met  een hostel, 
een bioscoop, een theaterzaal, 
een eetcafé, een computercursus-
centrum, een debatcentrum en 
dat allemaal onder een dak. Hoe 
was het twee september?
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E ind mei 2007 heeft de Dienst Ruim-
telijke Ordening van Amsterdam Burge-
meester en Wethouders verzocht akkoord 
te gaan met de bestuursopdracht Noord- 
oostwaarts. Deze opdracht houdt in dat B 
en W de directeuren van de Dienst Rui-
mtelijke Ordening en Haven Amsterdam 
opdracht geeft om een platform voor af-

gemaakt is door en voor ambtenaren. 
Genoemd worden hoogwaardige functies, 
ambtelijke verkenning en integrale plat-
forms. Dat geeft niet, want het is bedoeld 
voor de ambtenaren in dienst van de 
betrokken overheidsinstellingen. Het is 
normaal taalgebruik voor hen. 
Voor de bewoners van het gebied en ook 
voor alle belanghebbenden en geïnteres-
seerden vallen wel wat vragen te stellen. 
Een ervan is hoe de functie van meer 
kaderuimte voor riviercruiseschepen op 
een eiland zich verhoudt tot een voet-
gangers- en fietsersbrug. Dit in verband 
met de bevoorrading van deze schepen 
en de bereikbaarheid voor de passagiers. 
Een andere vraag betreft de problemen 
die Amsterdam heeft met het storten van 
baggerslib dat vaak verontreinigd is. In 
een artikel in de Echo van eind juni dit 
jaar wordt door de woordvoerster van 
Wethouder Maarten van Poelgeest al 
gesproken over de zichtbare contouren 
van een slibdepot voor het Javaeiland. In 
de bestuursopdracht wordt daarover niet 
gerept, maar de wethouder zelf geeft toe 
dat hij het niet van grote argwaan vindt 
getuigen de vraag te stellen of de slib-
problematiek invloed heeft op de plan-
nen. Hij vindt ook dat de vraag of een 
dergelijk eiland wel mooi is in ons open 
water wel degelijk van belang is. Alles 
wordt immers meegenomen.
Terug naar het begin. De Amsterdamse 
bestuurders hebben in de gaten dat een 
heel klein stukje van het IJ nog niet in 
land is veranderd. De geschiedenis van 
de stad Amsterdam doet vermoeden dat 
die situatie niet lang meer getolereerd 
zal worden. In het verzoek aan B en W 
worden de IJbruggenstudie en het stra-
tegiebesluit Kompaseiland urgente items 
genoemd.
Wij houden U op de hoogte! 4

stemming en afweging te formeren als het 
gaat om de ruimtelijk-programmatische 
ontwikkeling van het noordoostelijk deel 
van het IJ en de oevers ervan en om een 
ontwikkelingsstrategie voor dit gebied te 
ontwikkelen. Tot zo ver letterlijk de amb-
telijke taal.
Wat is die opdracht Noordoostwaarts? 
Navraag bij de woordvoerster van de 
wethouder Maarten van Poelgeest van 
Ruimtelijke Ordening leert ons dat het 
wenselijk wordt geacht de diverse ontwik-
kelingen in het gebied rond de IJ-oevers 
aan de oostkant van het Centraal Sta-
tion met elkaar in harmonie te brengen 
en daardoor de mogelijkheden van dit 
gebied zo goed mogelijk te benutten. In 
die opdracht worden een aantal van die 
ontwikkelingen genoemd. Dat zijn: de 
intensivering van het bedrijventerrein Ha-
merstraatgebied / Nieuwendammerham, 
de ontwikkeling van het Zeeburgereiland 
als nieuwe stadswijk en de toenemende 
behoefte van de Haven Amsterdam aan 
ligplaatsen voor de binnenvaart en rivier-
cruise in dit deel van het IJ. Ook wordt 
de aanleg van een brug voor voetgangers 
en fietsers naar Amsterdam Noord als 
mogelijkheid aangevoerd. Die brug zou 
gebouwd kunnen worden vanaf het Kom-
paseiland, het piepkleine eilandje dat voor 
het Azartplein in het IJ ligt. Dat moet 
dan wèl via een tweede brug vanaf het 
Azartplein toegankelijk gemaakt worden. 

Aansluitend hierop wordt het vergroten 
van dat eiland als optie vermeld. Dit 
vergrote eiland zou dan een Parkeiland 
kunnen worden dat het tekort aan groen 
in dit gebied zou kunnen compenseren. 
Dit nieuwe eiland zou dan ook de eerder 
genoemde kaderuimte kunnen leveren. 
Zoals te verwachten valt is de bestuurs-
opdracht Noordoostwaarts een stuk dat 

De bewoners van Amsterdam 
zijn al lang geleden begonnen 
met landwinning in het IJ, de 
zeearm die ze voor hun deur 
hadden. Ruimtegebrek binnen 
de stadswallen was aanvankelijk 
de reden. Zo ontstonden het 
Waalseiland, Uilenburg, 
Rapenburg, Valkenburg, 
Kattenburg enzovoort aan 
de oostzijde van de stad en 
het Bickers- Prinsen- en 
Realeneiland aan de westzijde. 
Later werden er gebieden 
aangeplempt om het slib dat 
bij het uitbaggeren van de 
havenbekkens en de vaargeulen 
boven kwam, op te bergen. 
Dat leverde onder andere 
de Nieuwendammer- en 
Buiksloterham en het eiland 
Zeeburg op. 
Gebrek aan havenruimte deed 
in ons eigen stadsdeel in de 
negentiende eeuw het hele 
gebied rond de Oostelijke 
Handelskade, de Rietlanden 
en het KNSM- en Javaeiland 
ontstaan. 
De meest recente voorbeelden 
van landwinning zijn tenslotte 
de eilanden die samen IJburg 
vormen. Wie nu denkt dat 
daarmee de lijst kan worden 
gesloten, vergist zich echter.

Tekst: Guus de Mol
Foto´s: Fred Vermorken

ruimtelijke ordening

Een nieuw eiland in ‘t IJ!

IJopenerfotograaf Fred Vermorken in de prijzen op Havenfestival
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Het IJ

Biologische markt geopend

Met trots opende Jan Hoek, stadsdeel-
wethouder met o.a. Economische Zaken 
en Werk in zijn portefeuille, op woensdag 
29 augustus de biologische markt op de 
van Eesterenlaan in het Oostelijk Haven-
gebied. Anderhalf jaar geleden kwam het 
verzoek van de bewoners voor een markt. 
Omdat Zeeburg geen enkele ervaring had 
met het opzetten van een markt heeft het 
toch nog lang geduurd voordat het zover 
was. Er is gekozen voor een pilot van 
zes kramen. Mogelijk kan na de evalu-
atie, die over een jaar zal plaatsvinden, 
worden besloten tot uitbreiding. Volgens 
Jan Hoek was de interesse voor deelname 
in ieder geval groot genoeg. Het werd 
een heel gezellige gebeurtenis. Het was 
mooi weer en de muziek gaf daar een 
extra feestelijk tintje aan. Alle bezoekers 
kregen een bakje biologisch fruit en voor 
de kinderen waren er ballonnen en een 
poppenkastvoorstelling. Evenals de week 

ervoor 
was er 
heel veel 
belangstel-
ling voor 
hetgeen 
werd 
aangebo-
den. De 
kraam-
houders 
waren dan 
ook zeer tevreden. Jan Hoek werd na de 
officiële opening uitgenodigd winkelend 
langs de kramen te gaan. De lege mand, 
die hij mee kreeg, werd langzaam gevuld 
met heerlijke biologische producten. Vol-

gens Jan Hoek zijn biologische producten 
goed voor een dubbele slag. Ze zijn goed 
voor je gezondheid èn goed voor het 
milieu. De markt is iedere woensdag van 
12.00 tot 19.00 uur. 4

Tekst en foto’s: Lida Geers

Ingekomen e-mail.

Ben in het bezit van een héél oud 
flesje gember afgesloten met
lakzegel. Volgens mij is de gember 
niet meer goed, wel helemaal
versuikerd. Het gaat mij om de 
naam die op het etiket staat, nl.
 
Mevr. Kouw
Batavia-centrum.
 
Zou het mogelijk zijn om via een 
stukje in uw krant nog iemand te 
bereiken die mevr.Kouw of haar 
winkel gekend hebben.

Het is wellicht het proberen waard.
 
Met vriendelijke groet.
Riet.

Als een van onze lezers iets weet 
of Mevrouw Kouw heeft gekend, 
zou hij/zij ons daarover willen 
vertellen? We zullen het zeker 
doorgeven aan Riet.

U kunt uw reactie sturen aan:
redactie@ijopener.nl

In memoriam Peter Klock
Op 14 juli 2007 is ons gerespecteerde redactielid Peter Klock overleden. Als hommage een kleine 
greep uit de door hem gemaakte fotos voor de IJopener en de Kadekrant.

d e  S c h e l l i n g w o u d e r b r u g :
                      

    P e t e r  K l o c k ,  H e l e e n  K e y z e r

‘ N A D R U K K E L I J K E

  E E N V O U D ’

Parijs...
11ème arrondissement, Boulevard Jules Ferry, 
24 mei 2006. Hij heeft het druk, de kleine gehelmde ridder. 
Zijn stalen ros heeft hij weggesmeten om meteen aan de slag te kunnen gaan 
met krijten. Heeft hij wel in de gaten dat hij zijn helm nog steeds op heeft? 

fo
to
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: 
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k

Misschien mocht die niet af van de au pair die, gezeten op een bank vlakbij, 
onze ridder geen seconde uit het oog verliest. 
Koning, koningin en twee prinsessen zijn af. Nu het kasteel met oprijlaan 
nog. Als het tenminste niet ondertussen begint te regenen...

Ertskade, Amsterdam, een week later. 
Twee prinsessen, verkleed als Amsterdamse meiden, hebben in geen weken 
meer kunnen krijten. Alle dagen regen. Maar eindelijk, nu kan het: een roze 
handtas vol kostbaarheden uit de schatkist. 

Enkele kostbaarheden zijn eruit gevallen, ze liggen op straat. 
De bomen naast de oprijlaan naar het kasteel zijn wit. Anders ziet hij misschien 
niet goed waar hij zijn moet, de ridder uit een ver land, op zijn stalen ros. 
Er rinkelt een fietsbel. Zou hij er al aan komen?

Zeeburg,

IJopener 3 Peter, rechts   1 15-06-2006   12:22:42



20
21

IJopener oktober 2007
IJopener oktober 2007

Foto: Kees Hoogeveen
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Lopend door de Indische 
buurt kom je veel exotisch 
klinkende, soms tong brekende 
namen tegen. Wij liepen een 
willekeurig blokje om en pakten 
de atlas erbij om eens te kijken 
waar die namen thuishoren.
De meeste straten zijn genoemd 
naar eilanden. Djambi en Lampong 
zijn provincies op het eiland Sumatra. 
Djakarta, de hoofdstad, en Soerabaja 
zijn steden op het eiland Java.
De Republiek Indonesië bestaat uit 18.108 
eilanden, waarvan zo’n 6.000 bewoond zijn. 
Er worden bijna 750 verschillende talen gesproken. 
Er wonen 210.000 miljoen mensen. Meer dan de helft 
van de bevolking leeft van de landbouw. Een kwart van de 
 verbouwde producten wordt geëxporteerd, zoals rubber, palmolie, 
koffi e, thee, rijst, cacao, tabak en  specerijen. 
Op de eilanden groeit 140 miljoen hectare regenwoud. Na Brazilië is dit het 
grootste woud ter wereld. Hout is dan ook een belangrijk exportproduct.
Hoewel Indonesië maar 1,3% van het aard oppervlak beslaat, herbergt het 12% van alle zoogdieren, 
waaronder olifanten, beren en apen, 25% van alle vissen en 15% van alle reptielen en amfi bieën, zoals de 
komodovaraan, die alleen op de eilanden Komodo en Rinca voorkomt en wel drie meter lang kan  worden. 
Er zijn ook veel vogelsoorten te vinden, zoals kaketoes, papegaaien, ijsvogels en neushoornvogels.
Er gaat een mooie wereld schuil achter die exotische namen in onze Indische buurt.

Een blokje om in de Indische buurt

tekst, foto’s en illustraties: Elly van der Mark
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Daarom wilden zij voordat het doek 
voor het Polderweggebied definitief zou 
vallen er iets bijzonders mee doen. Het 
eerste plan was simpel alle gebouwen ’s 
avonds te verlichten. Loes Diephuis, die 
op dat moment werkte als stadsdeelkun-
stenares aan kunstprojecten in openbare 
ruimten, vond dat bij nader inzien wel 
een beetje weinig. Zo is het kunsteve-
nement Polderlicht ontstaan. Omdat de 
nieuwbouw en de herinrichting voorlopig 
nog niet af zijn en het terrein een steeds 
ander gezicht heeft wordt ook dit jaar een 
Polderlicht- evenement georganiseerd. 

Steeds veranderend terrein
Alleen het verlichten van de gebouwen 
was dus niet voldoende. Daarom werd er 
een advertentie geplaatst waarop mensen 
die op kunstzinnige wijze iets met licht 
doen konden reageren. Hierop kwamen 
aardig wat aanmeldingen uit zowel Am-
sterdam als daarbuiten. John en Loes 

films van het Filmmuseum vertoond, 
die in totaal zo’n anderhalf uur in beslag 
neemt, gevolgd door één uur videofilms 
van  het Rotterdam VHS Festival. Al-
leen bij dit onderdeel is de bezoeker 
dus al tweeënhalf uur onder de pannen. 
Verder heeft hij dan nog helemaal niets 
gezien. In het kale casco van het nieuwe 
stadsdeelkantoor zijn drie verschillende 
geluidsperformances ondergebracht. Het 
heet geluid, omdat het niets met pop-
muziek of liedjes te maken heeft. Het is 
wel muziek, maar mooi of lelijk bepaalt 
de bezoeker zelf. Meer dan een dozijn 
door computers aangestuurde elektrische 
gitaren zorgen voor een heel ander geluid, 
dan dat wat een installatie van film- en 
diaprojectoren maakt. En wat te denken 
van zestig orgelpijpen? Alle lichtprojecten 
zijn over het hele terrein verspreid. Alleen 
film en geluid zijn binnen. De speciaal 
voor Polderlicht gecomponeerde muziek 
van Machinefabriek is ook op het terrein 
te horen. Wil je niets overslaan dan is 
het handig te starten bij het voormalige 
politiebureau in de Linnaeusstraat, waar 
de route door het hele gebied verkrijgbaar 
is. Als alles een beetje teveel is om in één 
keer te bekijken en mee te maken dan 
zijn er nog twee avonden om verder te 
gaan. Tenminste als je van start gaat op 
vrijdagavond. Polderlicht begint iedere 
avond om 19.00 uur en duurt tot 24.00 
uur op 19 tot en met 21 oktober. Entree 
is gratis. 4

Verdere informatie www.polderlicht.com

konden daardoor kiezen uit zeer divers 
maar ook echt goed werk. Adverteren 
wordt nog steeds gedaan als de nieuwe 
editie Polderlicht wordt georganiseerd. 
Ongeveer een jaar van te voren begin-
nen Loes en John, die borg staan voor de 
complete organisatie, met het aanvragen 
van subsidie en vergunningen en het uit-
zoeken van de kunstenaars. John vertelt 
dat je nooit zomaar op de oude formule 
kunt voortborduren, omdat het gebied 
steeds verandert. De ene keer zijn de be-
zoekers bij een bepaalde bouwplek niet 
welkom, de andere keer weer wel. Verder 
is men ook bezig met de bodemsanering. 
Dus de voorbereiding van Polderlicht is 
een soort spel tussen kunst, wetgeving, 
bodemsanering en bouwputten. Tot nu 
toe heeft dat altijd een heel aardige ho-
mogene combinatie opgeleverd.

Licht, muziek en film
Bij het opzetten van een nieuwe editie 
Polderlicht worden in ieder geval één of 
twee kunstenaars uitgenodigd die de keer 
ervoor een heel bijzonder project hadden. 
Daarnaast weer veel nieuwe mensen met 
uiteraard weer een heel andere visie op 
licht in het algemeen en voor dit gebied 
in het bijzonder. Er worden compleet 
nieuwe projecten gemaakt. Naast licht 
zijn film en muziek de twee andere pijlers 
waar Polderlicht op steunt. Deze drie 
horen volgens John bij elkaar dus wordt 
daar ook dit jaar weer veel aandacht aan 
besteed. In het Montessori College Oost 
wordt een heel speciale verzameling 
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Tekst: Lida Geers
Foto: John Prop

telijkhavengebied.nl onder Extra en Java. 
Wat hier staat is voorlopig het antwoord 
aan Ruud van Soest.
‘Je vindt in het Oostelijk Havengebied 
nog een gevel van het Nederlandse hoofd-
kantoor van de  Oliefabrieken Insulinde 
op Java, waar ooit de schrijver Willem 
Walraven als administrateur werkte’.

Maar we zouden wel meer willen we-
ten. Wie, waarom en wanneer heeft het 
gevelplateau van Java naar Nederland 
gebracht? Hoe komt het op het huis op 
de Cruquiusweg? Wat is de relatie van dat 
huis met Oliefabrieken Insulinde? Zijn er 
foto’s van het hoofdkantoor van Insulinde 
met dit gevelplateau? Op de website van 
het Tropenmuseum is een foto van het 
hoofdkantoor in Bandung te vinden. 
Maar geen gevelplateau te onderscheiden.
Als u (het begin van) een antwoord heeft 
op deze vragen, graag uw reactie naar 
redactie@ijopener.nl 4

Heeft u ook een vraag over Zeeburg. Mail 
naar redactie@ijopener.nl o.v.v. Vragen 
Zeeburg

ons een beetje verder helpen. Op www.
gevelreclames.nl onder Zeeburg staat 
een mooie foto van het gevelplateau. We 
krijgen via de website contact met Marc 
Stegeman van de Werkgroep Historische 
Gevelreclames Amsterdam e.o.  De werk-
groep wil onder meer de achtergrond van 
dit soort gevelreclames te weten komen. 
Maar men heeft nog geen tijd gevonden 
de speurtocht naar dit tableau te onder-
nemen.
De andere website die iets over het op-
schrift op de gevel vermeldt, is www.oos-

Hoe is te verklaren dat het pand op 
Cruquiusweg 91 een gevelplateau heeft met 
als opschrift Insulinde Oliefabrieken?

Op het ver weg gelegen industrieterrein 
aan de Cruquiusweg in het enige echte 
rafelrandbuurtje van het Oostelijk Ha-
vengebied staat een in (een beetje) Indi-
sche stijl gebouwd huis waar twee huis-
houdens wonen. Op het ene adres weet 
de aanwezige bewoonster het antwoord 
niet, op het andere is niemand aanwezig. 
Op internet vinden we twee sites die 

Tekst: Gerard Goudriaan
Foto: Fred Vermorken 

Voor individuele begeleiding bij:
• Verlies en rouwverwerking
•  Vastlopen in een relatie,  
het werk of het leven zelf

• Homospecifieke hulpverlening

Wil je niet langer vastlopen, 
maar doorlopen: 
020 4195414 
www.compaancounseling.nl

Vierde Polderlicht weer een spektakel

vraag en antwoord

Ruud van Soest heeft vraag over Zeeburg

Polderlicht, een kunstproject 
van Loes Diephuis en John 
Prop, werd in het najaar van 
2001 opgezet met de bedoeling 
er een eenmalig evenement van 
te maken. Inmiddels is het dit 
jaar de vierde keer dat Polderli-
cht georganiseerd wordt en wel 
van 19 tot en met 21 oktober. 
Het gebied rond de Polderweg 
in Amsterdam Oost/Watergraaf-
smeer staat op de nominatie te 
verdwijnen en plaats te maken 
voor nieuwbouw, onder andere 
een nieuw stadsdeelkantoor. 
Loes Diephuis en John Prop 
vonden het Polderweggebied 
altijd een beetje duister, een van 
de weinige rafelranden in de stad 
volgens John.
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boeken

Marine, die ondersteunende handelingen 
moesten verrichten om de computer te 
laten draaien, wat we nu programmeren 
zouden noemen. Voor dit werk werden 
vrouwen geselecteerd die veel geschikter 
voor dit werk waren dan mannen omdat 
ze sneller en secuurder waren. 
In het Nederlandse pionierstijdperk speel-
den vrouwen ook een belangrijke rol, op 
de achtergrond. Deze rekenaarsters waren 
geïnteresseerd in techniek, hadden gym-
nasium Bèta of HBS-B gedaan en hadden 
best wiskunde willen studeren, maar dat 
was voor meisjes in die tijd een stap te 
ver. Ze hadden een baan totdat ze gingen 
trouwen. Snelheid, accuratesse, interesse 
in techniek, een exacte achtergrond én 
bereidheid om zichzelf weg te cijferen. 
Dat was het profiel van de vrouwen die 
het programmeerwerk moesten doen en 
dat goed aansloot op die tijd, eind jaren 
veertig. Op de cover staan trouwens twee 
van hen afgebeeld.
De eerste hoofdstukken, over het code-
kraken in de tweede wereldoorlog en het 
Nederlandse pionierstijdperk, zijn meteen 
het meeslependste. Misschien wel, omdat 
ze overkomen als berichten uit de Pre-
historie, uit een tijd die zich in een ver 
onbekend verleden afspeelt.  De ontwik-
kelingen in Nederland krijgen in het boek 
de meeste aandacht. Over Nederlandse 
pioniers was maar weinig informatie be-
schikbaar. Door hen te interviewen heeft 
Cordula Rooijendijk onbekende bladzij-
den uit de Nederlandse geschiedenis van 
de computer geschreven. 
Maar als de schrijfster dichter bij de 
huidige tijd komt, vloeit de spanning 

langzaam weg. Dan gaat het over de 
ontwikkeling tot personal computer, over 
de elektronische snelweg van Bulletin 
Board System tot internet en over het jon-
gensboek dat beschrijft hoe hackers zich 
ontwikkelen tot miljonair-ondernemer 
bij het internetbedrijf XS4ALL. Interes-
sant, leerzaam, maar net iets minder 
fascinerend dan de zo prachtig beschreven 
begintijd van de computer.
Heeft u dan helemaal geen kritiek op uw 
collega-redacteur zult u misschien vragen? 
Neen, eigenlijk niet of het moet zijn dat 
Rooijendijk een olifant 3.500 ton (3,5 
miljoen kilo) laat wegen, mensen hun 
Atheneumdiploma laat halen in de jaren 
veertig of een bekende uitdrukking in het 
Latijn verhaspelt tot  ‘In Excelsius Deo’. 
Maar deze peanuts wegen niet op tegen al 
het moois dat ze de lezer schenkt met deze 
geschiedschrijving die ook geschikt is voor 
digibeten.
Cordula Rooijendijk, Alles moest nog wor-
den uitgevonden.
Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 
2007, ISBN 978-90-4501-367-1. Prijs
19,90 euro.

2: Ervaringen van een werkzoekende
Bij een aantal lezers van de IJopener 
werkt de naam van IJopenercolumnist 
René Arnoldi al als de bekende rode lap. 
Anderen zullen gniffelen om zijn vondst 
om de voor hun rechten opkomende 
Zeeburgers Zeurburgers te noemen. Bij 
Arnoldi is misschien wel het probleem dat 
overdaad schaadt. Je moet als columnist 
niet te veel blijven hangen in je vondst 
en ook andere thema’s behandelen. Dat 

Gerard Goudriaan

1: De geschiedenis van de computer

Een boek over het ontstaan van de compu-
ter, dat moet wel saai zijn. Maar niets is 
minder waar. Computerdigibeet Cordula 
Rooijendijk is vol verbazing en overgave 
in de bestaansgeschiedenis van de compu-
ter gedoken en heeft een ware page turner 
geschreven. Ze schrijft het verhaal zo 
spannend dat de lezer (in ieder geval deze 
lezer) het boek maar niet kan neerleggen 
en blijft doorlezen.

De auteur laat het verhaal -niet geheel 
onomstreden zoals ze zelf schrijft- begin-
nen in augustus 1940 met de geboorte 
van Agnes, de eerste computer. Agnes was 
gemaakt om Duitse geheimschriften te 
kraken, Enigmacodes. Ze werden door de 
Duitsers gebruikt om geheime militaire 
informatie veilig door de ether te kunnen 
versturen.
De ontwerper van de machine, 2,5 meter 
lang en 2 meter breed, was Alan Turing, 
die anders was dan andere jongens, die 
het liefste allerlei spullen, zoals zijn eigen 
speelgoed, demonteerde, die eerder kon 
rekenen dan schrijven en ongelooflijk kop-
pig en eigenzinnig was. Eigenschappen die 
nodig bleken te zijn om als eerste com-
puterpionier de geschiedenis in te gaan. 
Het uit elkaar halen van speelgoed wordt 
in de loop van het verhaal een constante: 
iedere computerpionier blijkt deze eigen-
schap te hebben. Vandaar dat het boek is 
opgedragen ‘Aan alle ouders wier kinde-
ren speelgoed demonteren’.
Dit oog voor detail toont de schrijfster 
ook als ze de rol van de vrouw in de 
ontwikkeling van de computer bespreekt. 
De pioniers waren allen mannen, maar 
vrouwen speelden op de achtergrond 
een belangrijke rol. Bij Agnes waren dat 
Wrens, het vrouwelijk personeel van de 

overdaad schaadt komt in ieder geval 
naar voren in zijn 326 pagina’s tellende 
Printing on demand boek ‘Welkom in de 
doolhof ’ over zijn ervaringen als overbo-
dig verklaarde bij TPG Post en later als 
werkzoekende.
Printing on demand is een steeds popu-
lairdere manier om je ervaringen, botsin-
gen met de maatschappij, liefdesverdriet 
en andere zaken die je zo belangrijk 
vindt dat anderen die moeten lezen, in 
boekvorm uit te brengen en onder de 
aandacht te brengen. Ieder zijn eigen 
boek. Schrijver en lezer zijn niet meer 
afhankelijk van een kritische redactie die 
veel manuscripten om niet altijd even 
duidelijke redenen onverbiddelijk afwijst. 
Maar een redactie heeft soms ook wel zijn 
nut. Dit zou in ieder geval het geval zijn 
geweest met het boek van Arnoldi dat veel 
te veel is uitgedijd. Schrijver en lezer had-
den een veel compacter boek verdiend. 
Nu zijn 326 pagina’s egoverdriet te veel 
van het goede. Mijn advies als u het boek 
per se zou willen kopen: zie het als een 
(be)scheurkalender, lees een jaar lang 
iedere dag (minus zeven weken vakantie) 
een bladzijde en u kunt, als u van Arnol-
di’s humeur houdt, genieten van een spot-
tende, kritische blik op het functioneren 
van outplacementbureaus en grote organi-
saties als TPG Post en UWV. Het wemelt 
van grappig bedoelde, maar niet altijd 
even humoristisch overkomende observa-
ties. Een per dag is misschien verteerbaar. 

René Arnoldi, Welkom in de doolhof! 
Maar hoe kom ik er uit? Of de ervaringen 
van een werkzoekende met een uitkering.
Uitgeverij Free Musketeers, Woerden, 
2007, ISBN 978-90-8539-846-2. Prijs 
19,95 euro. Te bestellen op de webwinkel 
van www.freemusketeers.nl onder auto-
biografie. 4

Eigen Oogst
Twee redacteuren van de IJopener hebben ieder onlangs een boek geschreven waaraan we, 

even onafhankelijk en kritisch als altijd, deze Boekenhoek wijden.
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  LOOPBAANBEGELEIDING
   
  
  Stilstaan om in beweging te komen

  Voor meer informatie of een 
  afspraak voor een vrijblijvend 
  oriëntatiegesprek:
  Carolien van der Heijden
  020-6923695
  carolien48@hetnet.nl

Por tret  in  opdracht

Adverteren?
Vraag naar de 

voorwaarden en 
tarieven via:

neeltje@ijopener.nl
of bel met 

020-665 78 01
(Neeltje Wiedemeijer)

Tekst: Lida Geers 
Foto: Catelijn Beijst

Opfleurproject: portretten van Zeeburgers

op te zetten. De mensen die meededen 
werden òf in de studio, òf op locatie 
gefotografeerd. Nancy en Catelijn  zitten 
allebei in de stadsdeelgroep Zeeburg van 
OMWaNA en hadden dit plan samen be-
dacht. Ze zijn reuze trots dat het allemaal 
gelukt is. Tijdens hun project was vooral 
héél verbazingwekkend te ontdekken dat 
vanuit de Indischebuurt bijna niemand 
het Oostelijk Havengebied ingaat en nau-
welijks weet dat het bestaat. Andersom 
hebben toch wel veel mensen de Indi-
schebuurt als winkelparadijs ontdekt. 

Saamhorigheid in de buurt
OMWaNA bestaat uit vijf groepen onder 
de paraplu van Stichting Bevordering 
Maatschappelijke Participatie (BMP). 
Er is een stedelijke kerngroep die bestaat 
uit Turken, Marokkanen en Surinamers. 
Deze groep houdt zich voorname-
lijk bezig met inhoudelijke zaken. De 
gesprekken gaan over toen en nu, eigen 
ervaringen en wat belangrijk is in het 
leven. De vier stadsdeelgroepen zijn een 
mix en doen heel andere dingen. De leef-
tijd varieert van zes tot in de zestig en de 
leden bestaan uit allerlei soorten mensen, 
wat het ook leuk maakt. Bovendien is 
het volgens Hinde Chergui (BMP) erg 
belangrijk dat als je wilt dat je binnen de 

Een plan is vlugger geboren dan 
uitgevoerd, is de ervaring van Catelijn 
en Nancy. Zij hebben behoorlijk moeten 
lobbijen om hun plan gerealiseerd te krij-
gen. Veel mensen, de moeilijksten wonen 
in het Oostelijk Havengebied, beloofden 
wèl dat ze zouden komen voor een fotose-
ssie, maar kwamen al met al niet opda-
gen. Alleen mensen te laten beloven dat 
ze kwamen was al ingewikkeld genoeg. 
Uiteindelijk, nadat alle benaderingswijzen 
op niets uitliepen, zijn ze gewoon mensen 
op straat gaan aanspreken. Dat bleek een 
stuk eenvoudiger. Zodoende kregen ze 
het toch voor elkaar een volledige serie 

buurt saamhorigheid krijgt, elkaar door 
zo’n groep leert kennen en vertrouwen. 
OMWaNA ontwikkelt en bedenkt zelf 
haar projecten en  BMP wil daarbij graag 
helpen. Zeeburg heeft vóór de zomer 
al met enorm succes een multimediaal 
theaterstuk opgevoerd ‘De rode schoenen 
van Hassan’. Hieraan is door alle leden 
ongeveer anderhalf jaar gewerkt. Lo-
gisch dat je al doende een enorme band 
opbouwt met elkaar. Het opfleurproject is 
een onderdeel van de vier centrale thema’s 
opvoeding, veiligheid, wonen en ver-
bondenheid met het land van herkomst, 
waar de groepen zich dit jaar mee hebben 
beziggehouden. 

Voor elk onderwerp waren aparte bijeen-
komsten, waarbij ook creatieve gewerkt 
werd. Afdeling Noord heeft een docu-
mentaire ‘Gewoon Noord’ gemaakt, de 
Baarsjes hield een festival, Slotermeer/
Geuzenveld organiseerde een festival 
‘Dromen over wonen’ en Zeeburg heeft 
dus de voorstelling ‘de schoenen van 
Hassan’ bedacht en gemaakt.  Op 21 
oktober is er een grote stadsmanifestatie 
in Pakhuis de Zwijger, waarop ook deze 
multimediale theatervoorstelling gezien 
kan worden. Geïnteresseerden zijn in deze 
manifestatie is van harte welkom. 4

Deze maand zullen zowel in de 
Indischebuurt, als in het Oos-
telijk Havengebied op verschil-
lende plaatsen in etalages, café’s 
en restaurants fraaie portretten 
komen te hangen. Hierbij komt 
een klein verhaaltje over de 
betreffende  bewoner, die in een 
van beide buurten woont. Deze 
foto’s zijn onderdeel van het 
opfleurproject van OMWaNA 
Zeeburg. OMWaNA staat voor 
Oudere Migranten Werken aan 
Nieuw Amsterdam. Het doel 
van dit project is de buurt te 
verfraaien en integreren. Tijdens 
dit project bleken beide buur-
ten, allebei Zeeburg,  toch wel 
werelden van verschil. Alle reden 
om te proberen daar verandering 
in te brengen. De portretten zijn 
gemaakt door Catelijn Beijst en 
de interviews afgenomen door 
Nancy Heilbron. 
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Jonge Zeeburger
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Naam:  Tom van Groningen

Leeftijd: 7 jaar

Woont: Op Steigereiland, in de Cornelis 
Zillesenlaan, samen met zijn moeder 
Gerda, zijn vader Floris en zijn zusje 
Jet. Bij hen woont ook nog een goudvis, 
Elmo. Koekiemonster, de andere goudvis, 
is doodgegaan. Tom denkt dat hij teveel 
gegeten had.

School: Tom zit in groep 4 van de Mon-
tessorischool op Steigereiland bij juf An-
gelique en juf Tineke.  Rekenen vindt hij 
het leukste vak. Het vervelendst vindt hij 
lesjes schrijven. Tekenen, spelen en knut-
selen, daar houdt Tom wel van.
Na schooltijd heeft hij zich een paar 
keer opgegeven voor de carrousel van 
naschoolse activiteiten. Hij heeft gevoet-
bald en gaat nu meedoen aan: Hoe word 
ik spion? 

Buurt: De familie woonde eerst op 
KNSM eiland, toen in de Feike de Boer-
laan en nu op het Steigereiland. Het zijn 
dus echte Zeeburgers.
Het bevalt Tom wel op Steigereiland. Hij 
speelt vaak buiten met vriendjes zoals 
Noa, Tim of R’Angelo. Ze spelen op de 
trampoline, in de hut of ze gaan samen 
fietsen en voetballen. Tom kan al zonder 
handen fietsen, in zijn handen klappen en 
met de handen omhoog fietsen. Dat kan 
je goed oefenen in de buurt, want het is 
vaak rustig.  Bij mooi weer zwemmen ze 
in het water tegenover het huis van Tom.

Binnen spelen: Lego is favoriet. Tom heeft 
veel lego en hij speelt er graag en veel 
mee. Op zijn kamer staat een prachtig 
lego kasteel.
 
Favoriete gerechten:  Tom houdt van 3 p’s:  
Pizza, pasta en patat. 4

Tekst: Jenny Looman
Foto: Karin Stroo

Collage door: Kees Hoogeveen

Adverteren?
Dat Kan!

Bel met:
020-665 78 01

(Neeltje 
Wiedemeijer)

Of mail:
redactie@ijopener.nl



De eerste stap is het bekijken van de 
fietspaden om na te gaan wat de proble-
men zijn. Dit wordt samen gedaan met 
een beleidsmedewerker van het Stadsdeel. 
Problemen zullen in overleg worden op-
gelost. Vaak zijn het echter de gebruikers 
van die fietspaden, die er een potje van 
maken. In principe is de politie je beste 
vriend, dus er wordt niet meteen met het 
bonnenboekje gezwaaid. In eerste instan-
tie worden de mensen staande gehouden 
voor een gesprekje en krijgen ze een flyer, 
waarop duidelijk staat wat de bedoeling is 
op een fietspad. Inmiddels weet de politie 
wel, dat zodra mensen op hun gedrag 
worden aangesproken, de ja maartjes voor 
de dag worden gehaald. Iedereen heeft 

wel een reden waarom hij of zij zich niet 
normaal aan de verkeersregels houdt. Na 
de periode van attenderen, volgt voor de 
hardnekkige volhouders die van bekeu-
ren. Zo’n bekeuring ligt rond de 50 euro.
Nu al is bekend dat mensen die een be-
keuring krijgen boos zullen roepen ‘Joh, 
ga toch boeven vangen’. Marcel van Loo, 
buurtregisseur in het Oostelijk Havenge-
bied,  die het project volgt,  stelt dat de 
politie dat ook doet. Hij vindt echter dat 
deze vorm van handhaven van de open-
bare orde ook een taak van de politie is. 
De actie die inmiddels van start is, loopt 
vanaf de Molukkenstraat, de van Eeste-
renlaan,  de Jan Schaefferburg en winkel-
centrum Brazilië. Op de Verbindingsdam 
is het op dit moment een beetje anders, 
daar moet op een fietspad wèl in twee 
richtingen gefietst worden,  zolang er aan 
de brug en het wegdek gewerkt wordt. 
Het is de bedoeling dat de actie een regel-
matig terugkerend ritueel zal worden. 4

buro Balistraat
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Tekst en foto’s: Lida Geers

advertentie

Van Doorn, Breukelaar & Willemsen

arbeidsrecht     huurrecht     echtscheiding     strafrecht     sociaal zekerheidsrecht

&
Batjanstraat 5    1094 RC Amsterdam    tel. 020 6935 544     www.vandoorncs.nl

advocaten mediators

. ... . . .
Gratis specialistenspreekuur

iedere maandag van 16.00 tot 17.00 uur

Het laatste jaar in het paradijs te Béda-
rieux is voorbij. De Bastide is verkocht en 
na zeventien jaar is het over. Natuurlijk 
voelt dat dubbel. Enerzijds is het goed, ik 
kan niet tot mijn tachtigste de helemaal 
niet ergonomische stenen Bastidetrap-
pen op en af. De andere kant: het is de 
mooiste plek ter wereld...
Dit jaar had mijn kasteelheer twee maal 
per week een werkster. Michelle, geboren 
en getogen in Bédarieux, is een klein kit-
tig vrouwtje, efficiënt en snel en ook een 
grage praatster. Als we klaar waren met de 
kamers, de vloeren gemopt en de bedden 
schoon opgemaakt, kwam ze los. Over de 
eigenaar van de pizzeria in Hérépian, over 
haar jeugd met petticoats en rock en roll, 
over de bingo van gisteravond. En over 
eten. Ze gaf me haar eigen recept voor 
gevulde mosselen. Ik kreeg er ook de leve-
rancier bij in Bedarieux, maar daar heb je 
hier niets aan. Als je ze wilt maken, is het 
verstandig om jumbo’s te bestellen. Dat 
is de grootste mossel die je kunt krijgen 
(die is ook geschikt voor de geparkeerde 
mossel, de rauwe mossel dus).

Michelle’s recept begint met het schoon-
maken van de mosselen. In Frankrijk 

krijg je ze nog met flinke baarden enzo. 
Wij zijn verwend.
Vul de mosselen. Dat is een korte in-
structie maar veruit het meest tijdrovende 
karwei van deze hele bereiding. Maak met 
een oestermes de mosselen open en doe 
er een farce bij van kalfs- en varkensvlees, 
aangemaakt met fijngehakte peterselie, 
zout, peper en een teentje knoflook. Bind 
de mosselen weer dicht. Een elastiekje is 
het makkelijkste, maar een touwtje staat 
beter. Na dit werkje is het eenvoudig. Doe 
wat olijfolie in een pan met dikke bodem 
en doe de mosselen erin. Schep ze voor-

Neeltje Wiedemeijer

Michelle

zichtig om. Flambeer ze met een scheut 
cognac, armagnac of calvados. Haal de 
mosselen uit de pan en doe in de pan een 
worteltje in stukjes, het wit van een prei, 
een stukje bleekselderij, een lepel bloem, 
een klein blikje tomatenpuree een glas 
droge witte wijn en een beetje saffraan. 
(gele voedselverf van la clef mag ook 
hoor, heeft hetzelfde effect en is aan-
merkelijk goedkoper ). Roer alles door 
elkaar. Als de groenten en de bloem gaar 
zijn, gaat de saus in de keukenmachine 
of door de roerzeef. Giet de saus over de 
mosselen en serveer. Eet smakelijk. 4

R.J.H. FORTUYNPLEIN 29
BORNEOKADE
1019 WL AMSTERDAM   
T +31(0)20 419 00 20
AFHALEN MOGELIJK
Elke laatste zaterdag van de 
maand live muziek bij Oceano, 
voor info zie:

Een heerlijk Italiaans restaurant 
         voor tutta la famiglia!

RISTORANTE - PIZZERIA

advDEFijopener feb2007.indd   1 11-09-2007   14:27:02

de keukens van Zeeburg

Rechts fietsen is vrij normaal in Nederland
Het is voor veel weggebruikers 
een behoorlijke ergernis, dat 
er flink wat fietsers en bromfi-
etsers zijn, die denken dat alle 
fietspaden tweerichtingsverkeer 
zijn. Moeders met kleine kin-
deren op hun fietsjes, bakfietsen 
en meerdere mensen naast elkaar 
fietsen tegen de richting in. Er 
wordt gefietst zoals dat uitkomt. 
Moet iemand over een tijdje 
links af, dan wordt meteen maar 
het linker fietspad genomen, 
de bocht afgesneden en voor 
een deel over de stoep gefietst 
om de ideale lijn te volgen. De 
politie krijgt daar al geruime tijd 
klachten over, zelfs anonieme 
telefoontjes. De fietsers die dat 
doen vinden dat ze al het gelijk 
aan hun kant hebben. Ze gaan 
geen duimbreed opzij voor de 
mensen die normaal over het 
fietspad fietsen. Helemaal in het 
Oostelijk Havengebied is dat een 
soort gewoonterecht geworden. 
Omdat dit probleem al een tijdje 
speelt gaat de politie dit probl-
eem aanpakken middels een spe-
ciale actie.
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Wijksteunpunt Wonen Groot Oost officieel geopend

sport

Rondje IJburg in recordtijd

is inderdaad gelukt. Al is hij niet verder 
gekomen dan een meter of dertig...
De winnaars ontvingen ieder een wis-
selbeker, om voorlopig thuis te bewaren. 
Zodra het clubgebouw er is (en dat kan 
nog wel een Rondje duren...), komen die 
natuurlijk in de prijzenkast.
 
Een eervolle vermelding viel te beurt aan 
de snelste vrouw in het wedstrijdveld He-
lene Rees. Zij arriveerde in de keurige tijd 
van 1 uur, 3 minuten en 35 seconden. En 
dat was ruimschoots vóór de laatste bin-
nenkomer, die met 1 uur 55 minuten en 
48 seconden toch niet ontevreden mocht 
zijn. Hij legde de afstand surfend af, keu-
rig gekleed in maatkostuum.
 
Voor foto’s en de volledige uitslag ver-
wijzen we naar
www.mediacafetij.nl/rondje en de website 
www.wvijburg.nl  4

Ook de tweede editie van het Rondje 
IJburg is een groot succes geworden.
Ondanks of misschien juist dankzij de 
harde wind en pittige golven waren zo’n 
twintig deelnemers met surfplanken, 
kano’s, slimgetuigde zeilboten of zelfs een 
rubberboot binnen twee uur het Haven-     
eiland en Steigereiland rond. 
Winnaar in de categorie ‘voortbewogen 
door de wind’ was Roy van Reisen in 
de razendsnelle tijd van 45 minuten 
en 27 seconden. Van de deelnemers 
‘Voortbewogen door spierkracht’ kwam 
kanovaarder Rob van Opdorp als eerste 
binnen, in 49 minuten en 18 seconden. 
Lex van Leeuwen tenslotte, dong met zijn 
tot zeilschip verbouwde Austin Mini naar 
de prijs voor het origineelste vaartuig. 
En omdat hij in deze categorie als enige 
meevoer, was al vóórdat hij van start ging 
duidelijk dat hij de prijs zou winnen. 
Daartoe moest hij wel eerst bewijzen 
dat het geval zou blijven drijven, en dat 

Tekst en foto’s: Jaap Willems

Op 5 september is Wijksteunpunt Wonen 
Groot Oost (WSWonen Groot Oost) 
officieel geopend door Tjeerd Herrema 
(wethouder Amsterdam). Nico Salm 
(portefeuillehouder stadsdeel Zeeburg en 
Germaine Princen (portefeuillehouder 
stadsdeel Oost/WGM). Op die datum 
zijn tevens in een aantal andere stadsdelen 
in Amsterdam Wijksteunpunten Wo-
nen geopend. De laatste drie stadsdelen 
zullen in oktober volgen. Medio oktober 
kunnen bewoners van alle stadsdelen 
een beroep doen op de diensten van een 
Wijksteunpunt Wonen. Wat betekent  
dit nieuwe loket nu precies voor huur-
ders?  Hieronder een samenvatting van 
de belangrijkste pijlers van deze nieuwe 
organisatie.

Huurteam Oost
De medewerkers van Huurteam Oost zijn 
specialisten op het gebied van huurprij-
zen, achterstallig onderhoud en service-
kosten. Zij helpen huurders de huurprijs 
van de woning in overeenstemming te 
brengen met de kwaliteit van de woning. 
Als u teveel huur betaalt helpen zij u de 
huurprijs te verlagen, als er onderhouds-
gebreken zijn helpen zij u met het starten 
van de juiste procedure. De medewerkers 
komen daarvoor bij u thuis langs en 
maken een opname van de woning. Ver-

volgens adviseren zij u en helpen bij het 
opstarten van de juiste procedures.
Bewonersondersteuning
WSWonen Groot Oost heeft medewer-
kers ten behoeve van de ondersteuning 
van huurders die te maken krijgen met 
een ingreep in de woning. U kunt daarbij 
denken aan renovatie maar ook aan sloop, 
samenvoeging en splitsen. Zij kennen 
de wet en regelgeving en de rechten van 
huurders die met een dergelijke ingreep te 
maken krijgen. Zij ondersteunen indi-
viduele huurders, maar ook bestaande 
bewonerscommissies. Tevens ondersteu-
nen zij bewoners die hulp wensen bij het 
opzetten van een commissie. 

Participatie
WSWonen Groot Oost wil de inbreng 
en invloed van bewoners, in stadsdelen 
Oost, Watergraafsmeer en Zeeburg, op 
woongebied stimuleren en bevorderen. 
Bewoners zijn deskundigen op het gebied 
van wonen en weten wat zij nodig hebben 
om hun woongenot te behouden en te 
verbeteren. Door middel van thema-
bijeenkomsten, informatieavonden en 
andere projecten wil WSWonen Groot 
Oost, bewoners op de hoogte brengen van 
hun rechten als huurder, met als uitein-
delijk doel dat bewoners zelf voor hun 
rechten op kunnen komen. Enige maan-
den geleden zijn de Indische buurt en de 

Transvaalbuurt door Ella Vogelaar aange-
wezen als Aandachtswijken. Mede  bij dit 
soort plannen wil WSWonen Groot Oost 
bewoners stimuleren en activeren, om als 
volwaardig partner mee te denken over 
de ontwikkeling van hun ‘prachtwijk’. 
Daarnaast worden bestaande huurderbe-
langenbehartigers  zoals de Huurdersver-
eniging Groot Oost ondersteund.

Signaleren
WSWonen Groot Oost is het loket waar 
alle informatie gebundeld wordt. Alle 
signalen van huurders uit beide stadsde-
len over misstanden, maar ook wensen 
van de huurders  op de woning/huur-
markt worden hier samengebracht. Op 
basis daarvan wil WSWonen Groot Oost 
signalen afgeven richting beleidsmakers 
in de stadsdelen, woningcorporaties maar 
ook stedelijk over problemen waar huur-
ders mee te maken hebben en bijdragen 
aan het bedenken van de gewenste oplos-
sing. 

Wijksteunpunt Wonen Groot Oost
Tel: 020 462 03 30 (ma. t/m do. tijdens 
kantooruren)
Inloopspreekuur: elke woensdag tussen 
9.00 en 12.00 uur
Email: grootoost@wswonen.nl
Internet: wswonen.nl

Tekst: Jeroen Koster
Foto: Archief IJopener
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Voor de dagelijkse boodschappen 
vinden de meeste bewoners het aanbod 
voldoende, voor de niet dagelijkse is het 
winkelaanbod behoorlijk onder de maat. 
Stadsdeel Zeeburg heeft berekend dat 
er minimaal 2000 vierkante meter extra 
vloeroppervlakte nodig is om in deze 
behoefte te voorzien.

Tweeduizend  vierkante meter extra 
Er werd een aantal plannen gepresenteerd 
aan de bewoners die in groten getale naar 
deze avond waren gekomen. De voorkeur 
van het stadsdeel gaat uit naar ongeveer 

duizend vierkante meter  extra vloerop-
pervlak in het huidige winkelcentrum 
Brazilië, of de directe omgeving. Voor de 
overige duizend wordt gedacht aan een 
drijvend paviljoen, gelegen in de driehoek 
tussen de verbindingsdam en het Albert 
Heijnplein. In de vorige IJopener was in 
het artikel van Tineke Kalk te lezen dat de 
banken er niet over peinzen hun kantoren 
in het winkelcentrum over te hevelen 
naar een ander onderkomen, dus daar valt 
de extra ruimte niet van te verwachten. 
Op welke manier dan wel ruimte wordt 
gecreëerd was een beetje onduidelijk. Er 
werd gesproken over herschikken van de 
bestaande ruimten, maar daar waren de 
plannen niet helemaal duidelijk in.

Het water op
Veel meer aandacht ging wat het stadsdeel 
betreft naar de drijvende paviljoenen op 
het water. Er werden fraaie voorbeelden 
getoond, die eerlijk gezegd wel mooi 
waren, maar niet veel met winkels te ma-
ken hadden. De bewoners die tegenover 
Albert Heijn aan het water wonen,  waren 
dan ook helemaal niet enthousiast over 
deze plannen. Opmerkingen als, tegen 
verrommeling van de stad en je moet de 
ruimte van het havengebied laten voor 
wat die is, waren dan ook duidelijk. Een 
van de aanwezigen voorzag een debacle 
omdat de paviljoens geen doorgaande 
route zouden worden, maar een dead 
end. Mensen lopen wel één keer de pier 
op naar de fietsenwinkel, maar niet iedere 
keer als ze boodschappen doen. Je loopt 
het risico dat het een beetje obscuur 

winkelcentrum wordt, was zijn mening. 
Iets waar Jan Hoek, deelraadwethouder 
economische zaken en werk, het hele-
maal niet mee eens was. Hij zag het wel 
zitten zo’n drijvend paviljoen met leuke 
winkeltjes. Leuke winkeltjes zag iedereen 
wel zitten, maar niet ten koste van alles. 
Bovendien werd nogal vaak de depen-
dance van de Hema genoemd, die zich 
daar heel graag wil vestigen. Daar waren 
de bewoners het unaniem niet mee eens. 
Niet weer een grote winkelketen in het 
havengebied.

Behoud van huidige structuur
Al met al waren de tegenstanders voor een 
drijvend paviljoen in de meerderheid en 
vonden de aanwezigen dat er eerst maar 
eens gezocht moest worden binnen de 
bebouwing die er nu al is. Liever minder 
winkeltjes, maar wel met het behoud van 
de huidige structuur van het havengebied. 
De droom een soort ‘negen straatjes’ in 
het havengebied te realiseren zit er toch 
niet in, gezien de hoge huren die de win-
keleigenaren moeten opbrengen en waar 
het stadsdeel geen zeggenschap over heeft. 
De planning is dat deze maand de visie 
van het stadsdeel definitief wordt vastge-
legd. Met dit vastleggen is er volgens Jan 
Hoek nog niets aan de hand, het plan 
ligt er dan gewoon. Voor de uitvoering 
is een stedenbouwkundig plan nodig en 
een wijziging van het bestemmingsplan. 
Hiervoor zullen de formele inspraakpro-
cedures worden gevolgd. Dat zal gebeuren 
in 2008. 4

Brazilië zit vol, dus gaan we het water op

Tekst en foto: Lida Geers

Eind augustus werd door het 
stadsdeel Zeeburg een infor-
matieavond georganiseerd voor 
de bewoners van het Oostelijk 
Havengebied. Op deze avond 
werd de visie van het stadsdeel 
op eventuele uitbreiding van het 
winkelaanbod gepresenteerd. 
De bewoners mochten daar hun 
weerwoord op geven, waar uitge-
breid gebruik van werd gemaakt. 
Omdat het bouwen van wonin-
gen in dit gebied vrijwel af is, is 
er behoefte aan meer winkelaan-
bod

winkels

Op 9 verschillende plekken in Zeeburg zijn  grote picknick en speeltafels onthuld. De collage geeft een impressie van de buurttafels, de 
onthulling, kinderen die pamfletten verspreiden op het Ambonplein voor de buurttafel en een buurtfeest rondom de tafel op IJburg. 

Fotografie en collage door Kees Hoogeveen 
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365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur

zondags van 14.00 tot 1.00 uur

50% korting op wijn

– zie onze website –

WWW.AVONDVERKOOPSCHENK.NL

Niasstraat 8-12   -   telefoon 020 - 665 07 89

Aankondiging
De ramadan, de periode van vasten en bezinning van de Islam, is dit jaar op 13 september  begonnen en eindigt ongeveer 30 dagen later.  Het 

vasten duurt van zonsopgang tot zonsondergang en wordt hierna gebroken met een iftar, een speciale maaltijd. Dit heeft iets feestelijks. 

De Iftar wordt georganiseerd door vier organisaties in Zeeburg, bijgestaan door het opbouwwerk in de Indische Buurt en de Wiarda Beckman   

Stichting: de Turkse Ouderen Vereniging TYDM, De Marokkaanse Raad Zeeburg, het Marokkaans Platform en Wereldvrouwen.

De Iftar vindt plaats op vrijdag 5 oktober in het voormalig buurthuis het Karrewiel, Batjanstraat 1.  Om 17.30 uur is de zaal open. 

De ramadan is ook een periode van bezinning, in deze tijd komen vragen zoals waar staan we t.o.v. onze buren en medemens. Het doel van de 

deze Iftar is het bevorderen van de sociale cohesie in Zeeburg.  Daarom willen wij ook een debat, een discussie aan de  Iftar koppelen.

Er wordt gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen die op de avond zelf op schrift worden uitgedeeld. 

Om de hoeveelheid aan maaltijden in te schatten vragen wij u komst aan te melden bij de hierboven vermelde telefoonnummers of per email naar 

iftar2007@live .nl  zodat u uw toegangskaart kunt ophalen of dat u die dan opgestuurd krijgt. 

een sociaal netwerk rond het kind, of het 
nu zes of zestig is, op te bouwen of te ver-
sterken. Terwijl een sociaal netwerk juist 
zo belangrijk is. Of het nu gaat om een 
maatje bij sport en spel, hulp bij een klus 
of een luisterend oor. Als er meer mensen 
betrokken zijn bij je kind of familielid sta 
je er als ouder of broer of zus niet meer 
alleen voor. 

Wilt u op verrassende wijze leren kijken 
naar de mogelijkheden van uw kind of 
verwant? Wilt u weten hoe mensen u op 

een positieve wijze kunt betrekken bij zijn 
of haar leven? Schrijf u dan in voor de 
cursus! De cursus bestaat uit vier avonden 
en een terugkomavond. Tijdens de cur-
sus wordt een tien-stappenplan gevolgd 
die ouders en verwanten ontwikkelden. 
Eventueel kunt u zich ook inschrijven 
voor een individueel ondersteuningstra-
ject. Deelname is gratis. 
De cursus vindt plaats bij MEE Amstel 
en Zaan op de Vlaardingenlaan 1, 1059 
GL in Amsterdam.
 

Op maandag 1 oktober start in Amster-
dam de cursus Natuurlijk, een netwerk!  
Een cursus om meer mensen te betrekken 
bij het leven van een kind of familielid 
met een beperking. MEE Amstel en Zaan 
en de gezamenlijke ouderverenigingen 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking organiseren de cursus. 

Want hoe betrek je mensen bij je kind als 
het een verstandelijke beperking heeft? 
Als ouder, broer of zus van iemand met 
een beperking blijkt het soms moeilijk 

allerlei

Cursus netwerken voor mensen met een beperking
Numero-lexicogram

26 2 14 21 13 20 6 13 24 9 2 4  23 10 13 25 9 1 2 21 8

13 2  22  10  8 22  22   21 9 15  12 16   9

13 22 25 16 22 13 15  16 23 6 10 21 5 11 13 15  25 16 16 20

25   15  26 16 15 20  13   3 13  16 11 13 10   

16 15 11 13 22  18   13 15 6   15    15 16 16 11

16  13 13   1 13 3  3  13 20  22 9 20  16  9

22 16  8 19 8 3 13 13 26  21 13 10  2   16 23 22 9

3 16 10   3  22 20  9 15 11 13 22 4 21 5 8   22

 22 16  13 13 15  13  26   11 9  22 16  16  11

16  3 16 7 21  9 15 16 16 22 11 21 6  3 22 9 15 21 13

17  13 8  10 9 25 13 22   13 15    21  12  15

2 22 15  12  12 13 15  10 9 15 6   9 6   21 20

16    22 16 16 22  26   20  9 12   26 13 11 13

3 13 13 15 13 22   25 9 9 22 3 13 20 13 15  16   22

21  18    13   13    25 13 14 13 10  25 16  

8 18 1 22 16 16 10  8 3 22 9 12 13 22 21 6  12 16 16 22

18  3 16 16 10  9 3  9 12 13 15  6 13 25 16 16 22  

1 9  11 8  9  16 15 8  15 16   22  16 3  12

 15 13   11 22 16 16 21   8 16 12  13 13 22  22 13

16 14 13 15  21  23 22 16 16 21  22 13 21 15  11 13 2 22

 13 18 1 3 13 22   8  8 3  3     15 8  

4 21 13 1 13 3 20 10 13 21 15 13 15 21 13 3

13 13 22 3

,

21 8 1 13 3 6 22 9 3 13

15 21 13 3 4 13 13 22 11

.

Prijspuzzel: Numero-lexigram
U raadt het al: de cijfers in de vakjes 
staan allemaal voor een letter van het 
alfabet: iedere letter komt minimaal één 
keer voor. Bij juiste invulling vormen de       
cijfers in de onderste regel een gezegde: 
dit gezegde is de oplossing van deze puz-
zel. 

U kunt de oplossing van de puzzel mailen 
naar puzzel@ijopener.nl of sturen naar: 

IJopener
Cornelis van Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam

Onder de goede inzenders worden twee 
geschenkbonnen van € 20,- verloot.

Redactieleden van de IJopener en hun 
aanhang zijn uitgesloten van deelname.

Over de uitslag kan niet worden gecor-
respondeerd.
 

Als ondernemer 
mag u natuurlijk

altijd een prijs
ter beschikking stellen.

Prijswinnaars boekenbon
van de IJopener
julipuzzel zijn:

Alise Streutker
en

Jan Lieverse

Veel leesplezier
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ADVOCATEN VAN DOORN,
BREUKELAAR EN WILLEMSEN

Gratis specialistenspreekuur:
Iedere maandag van 16.00 - 17.00 uur
Batjanstraat 5
1094 RC Amsterdam
Tel: 693 55 44

MOC

Indische Buurt 

Geopend ma-vrij 9.00 - 19.00 uur. 
Zaterdag gesloten.
Zondag geopend 12.00-17.00 uur.
Tel: 561 20 60

BURENHULPDIENST  

De Burenhulpdienst is bereikbaar 
onder het adres en telefoonnummer 
van het MOC zoals hierbovenvermeld. 
Variabele openingstijden.

GEZONDHEIDSCENTRA

DE KOEMPOELAN
Makassarstraat 151, 
Spreekuren 8.00 - 16.00 uur. 
Telefonisch bereikbaar van 
8.30 - 16.00 uur.
Voor de cliënten van de jeugdgezond-
heidszorg van nul tot vier jaar: 
Dinsdag en donderdag op afspraak. 
Tel: 665 26 81.

CHEMISCH AFVAL

Gemeentelijk Informatiepunt   
Tel: 587 62 562

GGD 

Jeugdgezondheidszorg, 
Palembangstraat 52. 
Op afspraak.
Tel: 555 58 55

HORECA OVERLAST

Tel: 421 45 67

MELDPUNTEN

Zorg en overlast. 
Telefonisch spreekuur op maandag
dinsdag en donderdag van 
9.30 - 12.30 uur. Daarbuiten 
antwoordapparaat. 
U wordt teruggebeld als u inspreekt. 
Bezoekadres : 
Stadsdeelkantoor, Cruquiusweg 5.
 Tel: 567 06 61

DYNAMO / loket zorg en samenleving

Dienstencentrum Zeeburg: 
Ambonplein 55. 
Inloopspreekuur: Maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Telefonisch spreekuur: Maandag tot 
en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 
uur
Tel: 462 03 99.

POLITIE 

Wijkteam Balistraat
Bezoekadres: Balistraat 104

Spoedeisende zaken Tel 112
(gebruikt u dit nummer uitsluitend in 
noodgevallen, misbruik wordt gestraft)

Niet-spoedeisende zaken: 0900 8844
Meld misdaad Anoniem: 0800 7000

STADSDEELKANTOOR

Openingstijden Publiekscentrum
Maandag van 13.00 - 19.00 uur 
(Burgerlijke stand tot 15.30 uur)
Dinsdag t/m vrijdag  8.30 - 15.30 uur
Bezoek adres: Cruquiusweg 5
Postadres: Postbus 380, 
1000 AJ Amsterdam 
Bestuurssecretariaat Tel: 608 07 25  
Gratis informatienummer : 
Tel: 0800 933 28 74
Algemeen: Tel: 608 07 11

OPBOUWWERK ZEEBURG

Wijkcentrum Indische Buurt
Obiplein 16
1019 RB Amsterdam
Geopend ma-vr van 09.00-17.00 uur
Tel: 665 78 01

Wijkcentrum Havens Oost
MFC. de Balk
C. van  Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam
Geopend ma-vr  10.00-15.00 uur
Tel: 435 22 98

VONK 

Vrouwen werk- en scholingscentrum
Gerardus Majellakerk
Ambonplein 63
1094 PW Amsterdam
Tel:  663 73 52
info@vonkzeeburg.nl

S P R E E K U R E N  I N  D E  B U U R T

‘Gambia.’
‘Gambia?’
‘Gambia.’
‘Da’s wel heel ver weg.’ 
Gelach.
‘Nou okee, de Padangstraat dan.’

‘Waarom? Omdat ik er woon, al veertig 
jaar. Ik ben geboren in de Dapperbuurt, 
en op mijn dertigste kwam ik hier heen. 
Gewoon, omdat hier een huis vrij stond, 
want ook toen, in de jaren zeventig, was 
er woningschaarste. Ik voelde me meteen 
thuis.

Ik ken mijn buren, bijna allemaal. We 
zeggen elkaar gedag, het is gewoon gezel-
lig. De straat is veranderd, natuurlijk. 
Vroeger woonden er arbeiders, die werk-
ten bij het abattoir en het werkspoor. Nu 
wonen er mensen met allerlei nationali-
teiten; Pakistani, Surinamers, Libanesen, 
Ghanesen, Turken, Marokkanen. Van 
alles wat, prachtig vind ik dat.

Mijn straat zou gesloopt moeten worden. 
Oud, klein, je kent het wel. Maar we heb-
ben geprotesteerd, en dat hielp. Nu zijn 
alle huisjes gerestaureerd, en staat het op 
de monumentenlijst. Ken je de Padang-
straat eigenlijk?’ 

De favoriete plek van:
Hans Haubrich, bewoner van de Indische Buurt

Op een zonnige zondagmorgen fiets ik 
er heen. Over de Zeeburgerdijk richting 
de molen, en dan links de Padangstraat 
in. Rode deuren, lichte bakstenen. Witte 
kozijnen, met roedeverdeling. Puntdaken 
zelfs, met oranje dakpannen. De boom-
pjes ruisen, zachtjes. Ergens twiet een 
vogeltje, half verscholen achter een geel-
gerookt gehaakt gordijn. Een man komt 
naar buiten, en groet een vrouw verderop, 
inderdaad. In een raam verderop staan 
twee gele Gerbera’s. Gambia? Vast heel 
mooi. Maar dit heeft ook wel wat. 4

Adverteren?
Vraag naar de 

voorwaarden en 
tarieven via:

neeltje@ijopener.nl
of bel met 

020-665 78 01
(Neeltje Wiedemeijer)

Tekst: Cordula Rooijendijk
Foto: Kees Hoogeveen

Visitekaartjes 
250 stuks full color op 300grams papier.

Nu vanaf :

Geboortekaartjes
100 stuks full color op 300 grams papier.

Diverse formaten, nu vanaf:
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C. van Eesterenlaan 301 - 1019 KT - Amsterdam/Zeeburg - Tel: 06 538 35697 - 020 362 8745
openingstijden maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur (zaterdag op afspraak)



 

Bert Haanstrakade 212 - IJburg
Eengezinswoning circa 170 m2
met uitzicht over het IJmeer.
4 Slaapkamers en parkeerplaats
Vraagprijs   649.500,- k.k.

 

   

  

 

 

Bert Haanstrakade 212 - IJburg
Eéngezinswoning circa 170 m²
met uitzicht over et IJ-meer.
4 Slaapkamers en parkeerplaats
Vraagprijs  649.500,- k.k.

Bert Haanstrakade 212-IJburg      IJburglaan 772-IJburg            Kratontuin 37         Veembroederhof 186
Eengezinswoning circa 170 m²        Prachtig herenhuis circa 165 m² met      Mooi appartement ca. 90 m²       Mooi appartement 70 m² op 
met uitzicht over het IJ-meer                    tuin op Z/W en aanlegsteiger.              Aan de binnentuin van Java-        de 9e etage met balkon op        
4 slaapkamers en parkeerplaats.            3 slaapkamers en parkeerplaats.           eiland. Tuin en terras.        het westen. Eigen parkeerplaats
Vraagprijs ? 649.500,-- k.k.       Vraagprijs ? 649.000,-- k.k.        Vraagprijs ? 365.000,-- k.k.      Vraagprijs ? 395.000,-- k.k.     

Scheepstimmermanstraat 37
Driekamerwoning van circa 110m²
met mooi terras op het zuiden
Eigen parkeerplaats in de garage.
Vraagprijs € 379.000,-- k.k.

Panamakade 152
Mooi woonhuis aan het water
met groot dakterras op het zuiden
Eigen inpandige carport.
Vraagprijs € 549.000,-- k.k.

Bogortuin 70
Luxe appartement (ca 105m²)
aan de Javakade en park!
Inclusief eigen parkeerplaats.
Vraagprijs € 429.000,-- k.k.

IJburglaan 1493 - winkelruimte
Op zeer goede zichtlocatie
mooie winkelruimte ca. 120 m².
Nog diverse winkelruimtes te huur
Huurprijs op aanvraag

Stokerkade 74
Bijzonder appartement ca. 95 m²
met groot dakterras en mooi uitzicht.
Eigen parkeerplaats in parkeergarage.
Vraagprijs € 499.000,-- k.k.

Conradstraat 110 III
Appartement van ca. 45 m²
Gelegen nabij Czaar Peterstraat
en Artis. Balkon op het zuiden.
Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

C.J.K. van Aalststraat 100
Riant woonhuis circa 150 m²
in het Oostelijk Havengebied.
Met dakterras en garage.
Vraagprijs € 599.000,-- k.k.

Brouwersgracht 901
Appartement in de Jordaan in goed 
onderhouden complex. Mooi uitzicht
over de gracht. 2 slaapkamers!
Vraagprijs € 379.000,-- k.k.

Cruquiuskade 195
Een zonnig 4-kamerappartement 
van ca.120 m².
Mooi uitzicht en groot terras
Vraagprijs € 405.000,-- k.k.

Seranggracht 13
Grachtenpand van 170 m² op
het Java-eiland met tuin en
onder architectuur gebouwd.
Vraagprijs € 725.000,-- k.k.

KNSM-laan 8
Riant appartement (circa 140 m²).
Mooi uitzicht en luxe afwerking.
Vraagprijs p.p is ´48.000,-- k.k.
Vraagprijs € 449.000,-- k.k.

Bert Haanstrakade 212 - IJburg
Eéngezinswoning circa 170 m²
met uitzicht over het IJmeer.
4 Slaapkamers en parkeerplaats.
Vraagprijs € 649.500,-- k.k.

IJburglaan 772 - IJburg
Prachtig herenhuis circa 165 m² met
tuin op Z/W en aanlegsteiger.
3 Slaapkamers en parkeerplaats.
Vraagprijs € 649.000,-- k.k.

Kratontuin 37
Mooi appartement ca. 90 m².
Aan de binnentuin van Java-eiland
Tuin en terras.
Vraagprijs € 365.000,-- k.k.

Veembroederhof 186
Mooi appartement 70 m² op
de 9  etage met balkon op het westen.
Eigen parkeerplaats.
Vraagprijs € 299.000,-- k.k.

WEGENS 
RENOVATIE 

TIJDELIJK 
GESLOTEN


