
Flats! Wat een 
knallende verjaardag
van AHC IJburg

Cees de Diemenees 
keek zo op ‘de belt’ 
’Dat was me wat’00 
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

September vorig jaar ging Jeroen van Spijk, 
wethouder Verkeer van stadsdeel Oost, om 
tafel met een groep bewoners verenigd in 
‘IJburg Mobiel’. Hun aanhoudende getweet 
over de IJburgfile had hem niet onberoerd 
gelaten. “Ik beloofde hen dat ik een brief zou 
sturen aan mijn collega Wiebes van de cen-
trale stad.”

De IJburgfile kwam daardoor blijkbaar hoog 
op de agenda van het gemeentebestuur, 
want onlangs presenteerde wethouder Eric 

Wiebes een aantal (mogelijke) maatregelen 
aan het Dagelijks Bestuur van Oost. Die hij 
overigens opstelde in goed overleg met Van 
Spijk. De in het plan genoemde maatregelen 
worden de komende tijd in samenwerking 
met alle betrokken partijen (PBIJ, centrale 
stad, Rijkswaterstaat en ook Muiden en Die-
men) uitgevoerd dan wel onderzocht. 

Een aantal maatregelen is al direct uitge-
voerd, zoals het afstellen van de verkeers-
lichten op de IJburglaan en op Zeeburgerei-

land. Andere ingrepen zijn aanstaande, zoals 
het (her) inrichten van enkele kruispunten 
op de IJburglaan. Ook wordt het opstelvak 
vanaf S114 naar IJburg verlengd. Rijkswa-
terstaat voert deze klus in de nacht van 28 
maart uit. 

Van Spijk is positief over de te nemen maat-
regelen. Hij verwacht dat de doorstroming 
aanzienlijk zal verbeteren. Over de moge-
lijke toename van sluipverkeer door IJburg 
maakt hij zich vooralsnog geen zorgen. “Het 
zou een neveneffect kúnnen zijn. Maar ik zie 
het eerlijk gezegd niet als een grote bedrei-
ging. Alle maatregelen zijn erop gericht om 
de situatie op IJburg voor IJburgers te verbe-
teren. We doen wat we kunnen.”

Tussen maart en augustus analyseert Inge-
nieursbureau Amsterdam (IBA) het verkeer 
op IJburg. Dit gebeurt in opdracht van de 
gemeentelijke Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer. Oversteekplaatsen voor tram en 
langzaam verkeer worden in dit onderzoek 
meegenomen, net als een toename van ver-
keer door bevolkingsgroei. Van Spijk: “Daarna 
zal duidelijk zijn of er nog knelpunten zijn en 
hoe die eventueel verholpen kunnen worden.”

Lees verder op pagina 3. Daar staat ook een 
interview met wethouder Wiebes over de 
kwestie, en een overzicht van (mogelijke) 
maatregelen tegen de IJburgfile.

Er lijkt geen einde te komen aan het fileleed op IJburg. Maar wethouder Van 
Spijk (stadsdeel Oost) en wethouder Wiebes (centrale stad) zijn er vast van 
overtuigd dat het ergste leed binnenkort geleden zal zijn. Een pakket van 
maatregelen zal, zo beloven ze, de doorstroming aanzienlijk verbeteren. Op 
langere termijn komt daar nog de zogeheten OOIJ bij. De capaciteit om ver-
keer te verwerken zal dan zijn verdubbeld.

Doorstroming verkeer iJburg 
aanzienliJk verbeterD 

FileleeD Wiebes en van spiJk maken stappenplan

Het kruispunt S114/IJburglaan. Op 28 maart verlengt Rijkswaterstaat het opstelvak op de S114 voor rechtsafslaand verkeer.
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Open Havendag IJburg

boten, watersport en feest
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De hut

Niet zo lang geleden werd bekend dat de 
door kinderhanden gemaakte hutten op 
IJburg door een speciale veiligheidskeuring 
moeten. Best vreemd, vind ik. Waar anders 
gebeurt dat ook? Maar dat terzijde.
Toevallig heb ik ook een hut in mijn tuin. So 
what, zult u misschien zeggen. Maar dit is 
niet zomaar een hut. Dit exemplaar voldoet 
aan de strengste veiligheidsvoorschriften. 
Doorstaat glansrijk een schouw door de 
meest kritische deskundigen. Is een lichtend 
voorbeeld voor welstandscommissies. Het 
is een hut kortom, waar de beleidsmakers 
van ons stadsdeel een puntje aan kunnen 
zuigen. Toch is zelfs met deze hut niet 
iedereen gelukkig. Vorige zomer uitte mijn 
tienjarige zoon tijdens het avondeten een 
vurige wens: “Papa, ik wil met jou een hut 
maken.” “Dat is goed zoon,” zei de vader. 
“Dat gaan we binnenkort samen doen.” 
Onze zoon, dik tevreden met dit antwoord, 
ging door met eten. En dus zag hij niet wat 
ik zag: dat zijn vader dromerig terugblikte 
in de tijd. Naar zijn eigen jeugd. Met daarin 
de polder, de vriendjes, de houtzagerijen 
en de zeeën van ruimte. Kortom, ik zag de 
jongen terugkomen in de vader. En hield 
mijn hart vast. Niet veel later begon de 
expeditie. Naast uit alle hoeken en gaten 
opgetrommelde verwanten sprongen 
vooral de stapels hout in het oog. Let wel, 
hardhout. Want vader houdt niet van half 
werk. Terwijl zoon op school was, begon 
vader de eerste palen in de grond te slaan. 
“Jullie zouden het toch samen doen?” 
vroeg ik nog. Maar vader luisterde niet. Te 
druk met heien. Niet uit het veld geslagen 
stroopte zoon, eenmaal uit school, zijn 
mouwen tot hoog boven de ellebogen 
op om zijn steentje bij te dragen. Het was 
tenslotte zijn hut. Maar al bij de eerste 
hamerslag raakte zijn ielig elleboogje 
bekneld tussen twee van de allerhardste 
houten. Gedesillusioneerd haakte hij af. 
Maar vader, hij timmerde nijver door.
Weken gingen voorbij. Dikke schroeven, 
dwarsbalken, en schragen, het kon niet op. 
Onze hut moest stevig worden. Waarom dat 
was, zou ik pas later begrijpen. Zoon haalde 
zijn schouders op bij al dat geploeter. Laat 
maar, moet-ie hebben gedacht. Een kind 
voelt haarfijn aan wat de zwakke plekken 
van zijn vader zijn.Tegen het einde van de 
zomer was de hut klaar. “Je kunt er met zes 
man in,” zei de zielsgelukkige vader. En al 
zijn vrienden werden uitgenodigd voor een 
nachtelijk potje ‘hutpoker’. Ik herhaal hier 
het sms’je van mijn zoon, dat ik ontving 
terwijl ik buiten de deur aan het eten was: 
Help! Ik kan niet slapen, want ze zitten te 
schreeuwen in mijn hut. En het stinkt naar 
sigaren. Inderdaad, onze hut staat als een 
huis. Maar de zoon had het zich allemaal 
heel anders voorgesteld.
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stem op www.debrugkrant.nl 
De resultaten worden gepresenteerd in de volgende 
de brug (29 april), net zoals de nieuwe stelling.

nieuW
online! 

De brugs poll
poll van De maanD 
De maatregelen van Wiebes en  
van spijk gaan de iJburgfile oplossen
eens / oneens
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oranje beneden!
limited edition

sport-voor-nop-Week 
bij het usC 

Dit is ’m: het speciale Koninginne-
dagrokje van Rokjesenzo. Voor meis-
jes van 3–10 jaar. €14,95. Bestellen? 
www.rokjesenzo.nl

Het USC gooit haar deuren wagenwijd 
open! Van maandag 28 maart tot vrij-
dag 1 april biedt het USC gratis sport 
in alle USC-vestigingen. De tennisba-
nen van USC Tennis op Park Midden-
meer zijn in die week ’s middags vrij 
toegankelijk. In sportcentrum Univer-
sum in het Science Park Amsterdam 
ben je welkom tot en met zondag 3 
april. Kom fitnessen of doe mee aan 
zumba, spinning, boksen, volleybal, pi-
lates, badminton... De specialisten daar 
beantwoorden al je vragen. De stu-
denten-sportverenigingen laten zich 
zien. Ook eetcafé Oerknal doet mee. 
Iedereen is welkom, zowel leden als 
niet-leden. NOP-aktie: wie zich tijdens 
de SVN-week inschrijft, betaalt geen 
inschrijfgeld. Kijk op www.usc.uva.nl 
voor het complete NOP-sportaanbod.

Marie-José en Saskia delen – 
vanzelfsprekend – een passie voor 
dans. In het verleden werkten ze 
beiden als danser en als choreograaf 
mee aan diverse nationale en 
internationale producties. Wat ze 
ook delen, is hun danservaring in 
New York, waar ze beiden een aantal 
jaar woonden en werkten. In die 
stad keek Marie-José de kunst af: “Ik 
wilde in Nederland een dansstudio 
opzetten naar het voorbeeld van 
wat ik daar heb gezien.” 

“Maar dat zou pas gebeuren als 
ik 50 was.” Het liep anders. Want 
door een hernia op haar dertigste, 
en de bezinning tijdens het jaar 

revalideren erna, nam ze het 
besluit om te stoppen met dansen 
en haar eigen studio op te zetten. 
“Dat was is 1995. Ik had er een 
duidelijk idee over. Het moest een 
bruisende dansfabriek worden. 
Een trainingshaven waar freelance 
dansers tussen hun producties door 
op niveau konden blijven.” Dat 
lukte. Binnen een paar jaar groeide 
het ADC uit tot een landelijk 

aDC ‘Dansen is iets van Je hart’

Het Amsterdam Dance Centre heeft sinds afgelopen zomer een dependance op 
IJburg, gevestigd in het gebouw op de hoek van de Krijn Taconiskade en de Bert 
Haanstrakade. De dansschool, die zijn oorsprong vindt in Amsterdam Oud-West, 
wordt gerund door Marie-José Swart (48) en Saskia de Badts (41). Hun filosofie? 
“We willen een trainingshaven zijn voor professionele en amateurdansers.”

Het amsterdam Dance Centre IJburg biedt voor zowel kinderen als volwassenen 
een breed lesprogramma aan, in onder meer ballet, moderne dans, hiphop, 
zumba, yoga, jazz en pilates. Zie voor meer informatie en het lesrooster:  www.
amsterdamdancecentre.nl

bekende dansstudio met 4.000 
volwassen leden.

Saskia sloot zich een paar jaar later 
bij de dansschool aan. Eerst als 
docent, maar omdat de twee het 
zowel persoonlijk als artistiek zo 
goed met elkaar konden vinden, 
besloten ze al vlug de het roer te 
delen. Die samenwerking leidde tot 
een enorme groei in onder meer het 
kinderprogramma. Het ADC heeft 
verdeeld over de drie vestigingen 
meer dan 1200 kinderen onder haar 
hoede.

Dance is booming, dat ziet zowel 
Saskia als Marie-José. “Fantastisch. Nu 
zouden we ook op IJburg zo graag 
een bloeiende dansafdeling voor 
volwassenen opzetten. Ons systeem, 
het ‘losse-lessensysteem’ zoals je 
dat in Amerika overal ziet, werkt zó 
makkelijk. Je kunt altijd binnenlopen 
en aan elke les deelnemen die je maar 
wilt. Ga je op vakantie? Dan betaal je 
niks. Als je goedkoper uit wil zijn, koop 
je een lidmaatschapspasje waarmee je 
voor elke les korting krijgt.”

En dan willen ze nog een misverstand 
uit de wereld helpen. “Het is onzin 
dat dansen alleen voor jonge mensen 
is, of voor professionals. Iedereen kan 
het! Dans is cultuur, en zo fijn om te 
doen. Wij maken geen onderscheid in 
bijvoorbeeld leeftijd. Want dansen is 
iets van je hart.”

Ook de bereikbaarheid van IJburg voor 
de hulpdiensten wordt onder de loep ge-
nomen. Van Spijk: “Er is wel degelijk een 
alternatieve route, namelijk via Diemerzee-
dijk. De hulpdiensten zelf weten dat ook. 
Welke route ze nemen is hun inschatting. 
Maar we houden nu wel een vinger aan de 
pols.”

Een belangrijk element in het oplossen 
van de verkeersproblemen noemt Van 
Spijk de aanleg van de OOIJ. De wethou-
der is blij dat er geld voor is gevonden. 
“Ik ben er trots op. In 2012 wordt de brug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal gemaakt. 
Het wordt de hoogste, de langste en de 
breedste brug van Amsterdam. Wanneer 
de brug klaar is, naar verwachting in 2013, 
is de capaciteit voor autoverkeer van en 
naar IJburg verdubbeld. En is de wijk zo-
wel aan de westkant als de oostkant goed 
ontsloten.”

Vervolg van pagina 1.

Wiebes: “Dit nieuwe deel van Amsterdam, 
waar zoveel gezinnen wonen – het is toch 
ondenkbaar dat zij gevangen zitten op een ei-
land? Toen IJburg werd aangelegd is er te veel 
aan de stad gedacht en te weinig aan het nieu-
we gebied. Een enkele toegangsweg… geen 
discussie mogelijk. Er moet iets gebeuren.”

Wiebes ging eerst met zijn eigen dienst om 
tafel, en daarna veelvuldig met wethouder 
Van Spijk. “Er bleken al direct een paar din-
gen mogelijk. Maatregelen die er – zo ver-
wacht ik – toe zullen leiden dat al dit jaar 
twee keer zoveel verkeer kan worden ver-
werkt. En na de voltooiing van de oostelijke 

ontsluiting (OOIJ) zal dat nóg meer zijn. 
Bijna een verdrievoudiging.”

De uitvoering van een groot deel van de 
maatregelen valt onder verantwoordelijk-
heid van stadsdeel Oost. Maar ook andere 
partijen, zoals Rijkswaterstaat spelen een 
rol. Wie ziet erop toe dat alles wat gedaan 
kan worden, ook werkelijk gebeurt? Wiebes: 
“Ieder doet zijn deel, er is geen discussie over 
wie wat doet.” Lachend: “Bovendien houdt 
Van Spijk ons wel scherp, hoor. Of zijn er 
mondige bewoners die ons weten te vinden. 
Er is nu toch niemand meer die niet wil dat 
de situatie verbetert?”

Aan één ding zal het niet liggen, en dat is 
geld. Dat heeft de wethouder namelijk be-
schikbaar. “Voor veranderingen is geld no-
dig en dit project is gedekt.” Hij verheugt 
zich op de oostelijke ontsluiting, die 2x2 rij-
stroken breed wordt. “Een mijlpaal,” meent 
Wiebes. “Maar als daarna blijkt dat er nog 
steeds fileproblemen zijn, ben ik bereid om 
verder te zoeken. En dat kan dan ook een 
dure oplossing zijn. Als ik tenminste zeker 
weet dat het helpt. Als blijkt dat bijvoor-
beeld de ringweg de bottleneck is, dan heeft 
het geen zin.”

Wiebes besluit: “Amsterdammers zijn mon-
dig genoeg. Zij laten zich wel horen als 
er meer problemen zijn. IJburgers passen 
naadloos in die traditie. Eén ding moeten 
we ons wel realiseren: we wonen in de stad. 
Dat je op elk moment van de dag vrij kan 
doorrijden is allang niet meer zo. De wijk 
moet goed bereikbaar zijn voor auto’s, maar 
de norm is een stadse.”
Door Linda van den Dobbelsteen
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Tandartspraktijk IJburg 
IJburglaan 1287 

1087 GJ 
Amsterdam 

tel.  020 416 66 54

info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

Maak nu een afspraak met uw gezin en alle kinderen 
onder 12 jaar krijgen een speciale kinderverrassing! 
Tandartspraktijk IJburg heeft iedere woensdag “kinderdag”. 
Onze tandarts met orthodontie specialisatie is aanwezig 
en angstige patient(jes) kunnen een maatafspraak maken. 
Tandartspraktijk IJburg: professionele en specialistische 
tandheelkunde voor jong en oud!

Iedere woensdag is het 
Kinderdag bij 

Tandartspraktijk IJburg 
IJdijk 8 | 1095KM Amsterdam 

T 020 4961570 | info@praq.nl

Restaurant Praq

www.praq.nl

keuken dagelijks open
van 10:00 tot 22:00 uur

JEUGD LESSEN VA 2,5 JAAR, 
ZIE WWW VOOR AANMELDINGEN 

EN PROEFLESSEN

AMSTERDAM DANCE CENTRE IJBURG 
Krijn Taconiskade 444 | 020-6161885 
www.amsterdamdancecentre.nl

ROOSTER VOLWASSENEN 

APRIL 2011 
Ma 09.30-10.30 HATHA FLOW YOGA beg. 

 19.00-20.15 HIPHOP beg.

 20.15-21.30 PILATES beg. 

Di 19.00-20.15 KLASSIEK beg/int 

 20.15-21.30 ZUMBA 

Woe 19.30-20.45 STREETDANCE

Do 19.30-20.45 MODERN JAZZ beg. 

 20.45-22.00 PILATES FLOW int. 

UNDER CONSTRUCTION

GROOTSTE INDOOR PT-ROOM VAN AMSTERDAM 
MEDIO APRIL OFFICIEEL OPEN

www.lifeandkicking.nl

• REAL BOOTCAMP
• KETTLEBELL
• VIPR
• BOKSRING
• CROSSFIT PARCOURS

KORT
  NIEUWS

01 |   Aanpassen groentijden verkeerslichten Zeeburgereiland en IJburglaan. Status: afgerond.
02 |   Aanpassen kruising Cas Oorthuyskade-IJburglaan. Status: eind maart afgerond.
03 |   Kruispunten Steigereiland. Status: in onderzoek; op korte termijn aanpakken.
04 |   Indammen sluipverkeer door IJburgers zelf, o.m. via Johan van der Keukenstraat. Status: in onderzoek, op korte termijn aanpakken door bijv. invoering eenrichtingsverkeer.
05 |   Verlengen opstelvak S114 richting IJburg. Status: wordt 28 maart ’s nachts uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
06 |   Gespreide aanvangstijden scholen. Status: in overleg met DB en scholen. Onzeker. Niet op korte termijn.
07 |   Tijdelijke oostelijke ontsluiting: aanpassingen m.b.t. veiligheid en doorstroming. Status: afgerond in april, daarna volwaardig te gebruiken.
08 |   Verbeteren doorstroming bruggen. Status: Onderzoeken.
09 |   Onderzoek naar aantallen en oorsprong auto’s en knelpunten op IJburg. Status: uitgevoerd tussen maart en augustus. Eventueel nieuwe maatregelen voorstellen.
10 |   Openstelling definitieve OOIJ: verdubbeling capaciteit. Status: start aanleg in januari 2012; verwachte afronding (fase 2) in 2013.

File aanpak iJburg

Toen de klachten over de IJburgfile wethouder Eric Wiebes (verkeer) van Am-
sterdam ter ore kwamen, besloot hij zelf poolshoogte te nemen in de nieuwe 
wijk. En desnoods zelf de straat op te meten. Wat hij zag, beviel hem niet.

het is zonneklaar dat er 
iets moet worden gedaan
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Er loopt sinds kort iemand stage bij mij. Ik moet hier nog even aan 
wennen omdat ik niet echt een koffiedrinker ben. Ook heb ik helemaal 
geen apparaat waarmee je koffie maakt. Ik dacht dus meteen aan dat 
ding uit die reclame met George Clooney, maar dat is misschien iets 
te makkelijk. Een kopje koffie is met zo een machine zo gemaakt. De 
stagiair mag best iets te doen hebben. Ook schijnt koffiezetten een 
ambacht te zijn, en wie ben ik om te spugen in het gezicht van een 
collega-kunstenaar? Koffiezetten op de ouderwetse, traditionele 
manier dus. Gewoon met een filter enzo. Ik heb laatst ook nog even op 
Google gekeken wat een stagiair nog meer doet, maar ik zou de mijne 
dat soort dingen nooit laten doen, het is namelijk een man. Ik heb 
hem een lijstje laten maken met suggesties voor uit te voeren klusjes 
omdat ik echt niets kon verzinnen behalve mijn Facebook en Twitter-
account bijhouden, maar dat is het enige van mijn werk dat ik echt leuk 
vind. Hij kwam met dingen als meegaan naar tv-programma’s, maar 
niet bijvoorbeeld met het o zo belangrijke lappen van mijn ramen of 
het wassen van mijn auto... Jammer. Deze stagiair heeft trouwens ook 
geen rijbewijs. The plot thickens, inderdaad. Het houdt niet op. Ik had 
gewoon voor een kip moeten gaan want die maken tenminste grappige 
geluidjes en ze leggen eitjes die je heerlijk op kunt peuzelen na ze heel 
kort te bakken in een goede koekenpan met wat olijfolie. Wat wel 
weer heel goed voelt is dat je lekker de baas kunt spelen over iemand. 
En drie minuten voor tijd zeggen dat hij vandaag wel wat eerder weg 
mag. Of vragen of hij nog even snel naar de muziekwinkel kan om wat 
kabels op te halen, in de stad. En natuurlijk dreigen met een slechte 
beoordeling. Niemand wil een slechte beoordeling. Daar ga je namelijk 
van huilen in je bedje ‘s nachts. En je bedje is voor slapen.
Maar goed. Let de stage begin. 

Willies
Wartaal
het is miJ, De stagebegelei/iJDer

In heel Nederland waren er slechts acht kinderen met maar één fout bij de Cito-
toets. Hester (11) is een van hen. Ze zit in groep 8 van de Willibrordschool, bij 
meester lex en meester Hans. “Ik was van plan om vooraf hard te leren, maar 
mijn ouders vonden dat onzin. Als je het kan, dan kan je het, zeiden ze. Ze 
kregen nog gelijk ook,” lacht Hester. 

Zenuwachtig dat ze was, op de eerste dag van De Toets. Trillende handen, 
kriebels in haar buik. Toen ze zag dat ze opgaven wel aankon, werd dat gelukkig 
minder. In totaal duurde de Cito-toets drie ochtenden en kregen Hester en de 
andere groep 8-kinderen 200 vragen over rekenen, taal en studievaardigheden. 
Behalve Hester had ook Minne van dezelfde school maar één fout.

Deze maand is de klas begonnen met oefenen voor het slotstuk van de basisschool: 
de eindmusical. Daarna komt de middelbare school. Hester koos voor het Cygnus 
Gymnasium in de Watergraafsmeer. “Omdat mijn zus daar ook zit en het volgens 
haar een leuke school is.” Er is op die school dit jaar geen loting, dus haar plekje 
is gegarandeerd. 

Ze heeft er zin in. “Gewoon, een nieuwe tijd breekt aan.” Hester weet al wat 
ze wil worden later. Tenminste, nou... het is nog niet helemaal zeker. “Ik denk 
dat ik arts wil worden. En in mijn vrije tijd word ik schrijfster. Van boeken voor 
kinderen van ongeveer 12 jaar.”

Hester woont met haar vier zussen, broertje en ouders op IJburg. Daar heeft ze 
het prima naar haar zin. “Er wonen veel aardige mensen.” Ze doet aan sport 
– bij Volleyburg – en ze heeft hobby’s: tekenen (‘vooral meisjes’) en verhalen 
schrijven. Onder haar kussen ligt standaard een schriftje. Die verhalen gaan ook 
vaak over meisjes. “Soms teken ik de hoofdpersoon van mijn verhaal erbij.”

Op dit moment werkt Hester aan een verhaal over een meisje dat de stem van 
haar overleden moeder hoort. Ze weet niet hoe ze op dat onderwerp kwam. 
Of nou, toch wel. “Ik moest tijdens het inschrijfgesprek op het Cygnus vertellen 
over een spreekbeurt waar ik trots op was. Dat was die over aura’s. Toen ik er 
later nog eens over nadacht, wist ik ineens: mijn nieuwe verhaal gaat over een 
meisje dat paranormaal begaafd is.” Alle verhalen bewaart Hester in een map. 
Voor later. “Behalve de stomme dan.”

hester  (11)kiJk op De WiJk

eén fout in de Cito-toets

zeearend gespot in de vijfhoek

Hester op het terras op de vijfde verdieping van haar huis, 
het hoogste van het Grote Rieteiland. fo
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Dit nieuws werd onlangs onthuld door Staatsbosbeheer. De zeldzame en 
bijzonder grote roofvogel kwam er waarschijnlijk om voedsel te zoeken. Het 
is afwachten of de zeearend nog eens terugkeert. 

De zeearend behoort met de lammergier tot de grootste roofvogels van Europa. 
Vanwege zijn omvang (hoogte 70–90 cm, spanwijdte 200–245 cm, gewicht 3–7 
kg) wordt hij ook wel vliegende deur genoemd. Een zeearend kan 20 jaar oud 
worden. Het liefste voedt deze roofvogel zich met meerkoeten, eenden en vis, 
maar ook aas en gestolen voedsel versmaadt hij niet. Ooit kwam de zeearend in 
onze contreien veel voor, maar in de vorige eeuw raakte hij bijna uitgestorven. 
Sinds 2004 is hij echter terug. Een aantal jaar geleden bouwde een arendstelletje 
een nest van wilgentakken – met een doorsnede van 1,70 meter en ruim 2 meter 
diep – in de Oostvaardersplassen en werd er een jong geboren. Sindsdien leven 
er enkele paartjes in het gebied. Omdat zeearenden extreem verstoringgevoelig 
zijn, nemen natuurbeschermingsorganisaties extra maatregelen om de nesten te 
beschermen.
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Het IJburgkoor wil graag uitbreiden, 
en dan het liefst met mannen. Elke 
woensdagavond wordt er geoefend. 
Het koor bestaat uit ongeveer vijfen-
twintig mensen (onder wie nu twee 
mannen), vrijwel allemaal IJburgers. 
Het repertoire is zeer divers (van 
16de-eeuws klassiek tot 21ste-eeuws 
gezellig en van Oost-Europees tot 
Russisch en Afrikaans) en meerstem-
mig. De repetitie duurt van 20.15 tot 
22.00 uur, met na een uurtje zingen 
een theepauze. Heb je een beetje 
zangervaring en ben je benieuwd 
naar het IJburgkoor? Kom dan eens 
een avond meezingen. Je kunt je in-
teresse ook kenbaar maken met een 
mailtje naar  IJburgkoor@gmail.com. 
IJburgkoor, Lumièrestraat 63

iJburgkoor zoekt 
mannen

Dna-spray in vijf 
winkelgebieden in oost 

Op diverse plekken in Amsterdam-
Oost zijn DNA-spray installaties ge-
installeerd. Op vrijdag 25 februari 
plaatste stadsdeelvoorzitter Fatima 
Elatik het eerste waarschuwingsbord 
in de Dapperbuurt. Ook in de andere 
gebieden, waaronder IJburg, zijn de 
borden inmiddels te zien. Van deze 
borden gaat, zo hoopt het stadsdeel, 
een preventieve werking uit. Overval-
lers worden bij het verlaten van de 
winkel ‘gedoucht’ met een speciale 
spray. Deze bevat een uniek synthe-
tisch DNA, dat zeer moeilijk en pas na 
enkele dagen van kleding en lichaam 
te verwijderen is. Met een speciale 
uv-lamp kan de spray zichtbaar wor-
den gemaakt en de dader worden 
herkend. De installaties zijn in Oost 
beschikbaar gesteld aan ondernemers 
die relatief veel kans hebben overval-
len te worden. Andere winkeliers in 
de gebieden wordt aangeraden om 
het systeem zelf, via een subsidiere-
geling, aan te schaffen. De kosten 
worden dan bijna geheel vergoed.De 
DNA-installaties staan voorlopig in de 
winkelgebieden IJburg, de Dapper-
buurt, de Indische Buurt, de Linnaeus-
straat/Middenweg en het Christiaan 
Huygensplein. 

Oecumenische basis gemeente op IJburg
ekklesia

Zondag 4 april

TIJD 11.00 UUR 
 

LET OP! NIEUWE TIJD

GEBOUW PKIJ | SOLID 18
MARIA AUSTRIASTRAAT HOEK PELSTERPARK

www.tronk.nl

Viering van
Schrift en Tafel

Toespraak Jabik de Vries

www.cycleyou.nl

Schellingwouderdijk 339
020 6277726 | info@cycleyou.nl

alles voor de sportieve fietser

Santos - Cannondale - BikeFriday 
Mees - Pegoretti - Serotta - Duell

BODY&MIND
EERSTE OFFICIËLE YOGASTUDIO VAN 
IJBURG VOOR IJBURGERS VAN START

www.lifeandkicking.nl

7 DAGEN PER WEEK BODY&MIND LESSEN BIJ LIFE&KICKING
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Wellicht heb je ze vorige zomer al door de grachten van IJburg zien gaan, 
peddelend op een supboard. Een opvallend gezicht was het en ze kregen 
er veel vragen over. Want SUP was nog een relatief onbekende sport. 
Maar daar komt verandering in, want Morene Dekker en Miriam Bisi richt-
ten samen M&M SUP op. Vanaf eind april kan iedereen net zo smooth 
over het water glijden als zij. 

 | | | nieuWe Club m&m sup | | | 

“We hebben samen heel wat afgesupt,” zegt 
Miriam. “Veel mensen zeiden: wat gaaf, dat 
wil ik ook.” Zo kwamen de twee buurtge-
noten met het initiatief voor M&M SUP. 
“We gaan vijf keer per week lesgeven. Er 
komen clinics, workshops en we gaan 
boards verkopen.”

SUP staat voor stand up paddle surfing. 
Het is de snelst groeiende watersport van 
dit moment. Geen gedoe, je hoeft niks op 

te tuigen. Je legt je plank in het water en 
weg ben je. Morene: “Sup is een toegan-
kelijke sport. Het is een perfecte workout 
en je bent nog lekker buiten ook. Het 
mooie ervan is dat iedereen het kan leren. 
In het begin voelt het een beetje wiebelig; 
een bochtje maken vereist enige techniek. 
Maar binnen no time heb je ook dat onder 
de knie.”
Miriam en Morene zijn allebei fervente 
watersporters. Morene supte vorige zomer 

zelfs de Friese Elfstedentocht voor teams. 
In vijf dagen legde ze 220 kilometer af. 
“Dat lijkt veel, maar als je traint is dat goed 
vol te houden. Ik vind het heerlijk om met 
windkracht 4 over het IJmeer te schieten. 
Om echt te werken. Maar voor wie wat rus-
tiger vaarwater zoekt, zijn juist de IJburgse 
grachten ideaal.”

Nu het water nog koud is, sup je verstan-
digerwijs in een wetsuit. In de zomer vol-
staan een badpak of korte broek en blote 
voeten of gympen. De plank is zo stabiel 
dat je er ook spullen op mee kan nemen. 
Stel je eens even voor: suppen met een 
picknickmand op de punt. Morene en Mi-
riam supten zo onder meer naar Marken 
en Pampus. Miriam: “Je stapt op en je bent 
weg. Heerlijk.”

De eerste keer dat ze de sluis door gingen 
keek de sluiswachter wel een beetje vreemd 
op. Stuurde hen zelfs naar de wal: gaan jul-
lie maar lopen. Maar alles went, ook voor 
sluiswachters. Dus zijn de plannen voor 
komende zomer alweer gesmeed. Bijvoor-
beeld het Rondje IJburg – traditiegetrouw 
in september – en de Elfstedentocht staan 
op het programma. “Hoe leuk zou het zijn 
als we met een IJburgs mannen- en vrou-
wenteam mee konden doen?” Dát zien de 
twee ‘suptoppers’ al helemaal voor zich. 

Lessen Vanaf eind april elke woensdag 
(10.00 uur), vrijdag (10.00 en 19.00 uur) 
en zondag (10.00 en 15.00 uur); plank en 
peddel en wetsuit inbegrepen. Startpunt is 
de Nicolaas Hennemanhof. Heel soms gaat 
de vrijdagavondles niet door. Dan is er iets 
speciaals, zoals op 29 april de Amsterdam 
Queensday Night Paddle door de grachten 
van Amsterdam.
Verkoop M&M SUP gaat ook complete sets 
(board, paddle, leash) verkopen.

Kijk voor meer informatie op de website 
www.mm-sup.com

‘ Je legt je plank in het 
water en weg ben je’
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Weg zijn ze, Miriam 
en Morene, voor het 
eerste rondje IJburg 
van het jaar.

De feiten over Wims nieuwe 
vriendin: hij had haar 
ontmoet, wat moest hij 

daar, bij een Miss Maxi-verkiezing, 
voor de vrouw met een maatje 46 
of meer. Had hij te veel gedronken, 
had iemand hem onder valse 
voorwendselen meegelokt? Wim en 
een maatje meer... En zij maar lijnen. 
Ze moest het even tot zich door laten 
dringen. Ze kwam uit Amersfoort en 
had ook al een kind. Zeker te laat 
gemerkt dat ze zwanger was, ja, dat 
maatje meer. En toen was het te laat. 
Zat ze daar in Amersfoort met een 
waarschijnlijk lelijke man, vast in 
een flat. Het kon altijd erger! Daar 
liep ze, over de catwalk, met haar 
massieve dijen. Alles schudde mee. 
In het Carlton Hotel! Een ander feit: 
ze was één meter zestig, misschien 
vijfenzestig, maar zeker niet langer. 
Nog een feit: het deed haar niets! 
Feit: moderne bril en grote ringen. 
Jong, vierentwintig, 24! Ze was een 
van een tweeling. Heeft Wim straks 
twee mollige meisjes bij zijn haard 
zitten. Niet deze haard overigens. 
Hoe zij dit allemaal wist? Na het 
gesprek met de makelaar, Frank 
en Wim hadden niet één koekje 
gegeten... Het was ook zonde om 
ze weg te gooien... Afijn, ze had 
hem bij de deur uitgehoord. Er was 
weinig voor nodig geweest om hem 
aan de praat te krijgen. Lyrisch was-
ie. Hij leek zowaar echt gelukkig. 
Toen hij het over haar kind had, zou 
je zweren dat hijzelf de kersverse 
vader was. Hij zei dat hij haar ook 

gelukkig wilde zien. Natuurlijk. 
Toen volgde er een oorverdovende 
stilte. “Ik ben niet zielig hoor.” 
“Nee?” Hij klonk verbaasd. Waarop 
ze haastig zei dat zij ook een nieuwe 
vriend had, maar dat het nog te vers 
was om er iets over te vertellen. Ze 
bloosde, nu wist hij dat ze loog. 
Frank stond buiten over zijn scooter 
gebogen. Het ging snel in haar 
hoofd, voor ze het wist knipoogde 
ze naar Frank. Met haar tanden 
op elkaar en haar lippen in een 
glimlach, perste ze eruit dat hij het 
was. Wim vroeg het te hard. “Wie?” 
Ze kuchte. Verontschuldigde zich 
dat er een speculaasje dwars zat. 
Toen Frank niet meer keek, knikte 
ze onhandig naar de makelaar en 
zijn scooter. Hij. “Hij?” Ze knikte, 

bloosde opnieuw, maar nu kon het. 
“Frank?!” Frank keek op. Ze hoestte, 
hield niet op en kwam er bijna niet 
meer uit. Frank keek op zijn horloge 
en riep over haar gekuch heen dat 
hij snel naar een andere klus moest. 
Verderop in de straat stond ook een 
huis te koop. “Nieuwe foto’s maken, 
kijken of dat werkt!” Hij stak zijn 
hand naar hen op en zei: “Ciaooo 
jongens.” Ze keken hem na en Wim 
vroeg haar: “Geen kusje...?” “Nee 
joh, ik zei toch dat het vers was.” 
Zo vers dat Frank het nog niet wist. 
“Maar het belooft vuurwerk te 
worden tussen ons.”

 aFlevering gemist? 
 kijk op: www.josinemarbus.nl

overmatig Josine 
marbus

kort 
verhaal
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| | | CaFé-restaurant blok 4 bestaat 7,5 Jaar | | |

kunstwerk panorama iJburg 2 onthuld
Volgens de eigenaren van Blok4 
blijft het, ook na zoveel jaar, nog 
pionieren op IJburg. “Alles veran-
dert hier continu. Maar dat is met-
een ook de charme van deze wijk.” 
En waar anders dan hier heb je van 
die schitterende luchten? Het bevalt 
hen nog steeds uitstekend op hun 
stekkie aan de kade van Havenei-
land.

Dat het op IJburg anders ondernemen is 
dan elders in de stad, weten ze als geen an-
der. Rik van der Gaag (39) en Pieter van der 
Schaaf (44) hebben namelijk nog twee zaken 
in Amsterdam: Gent aan de Schinkel en De 
Zotte. “Op IJburg speelt ‘de bouwstop’ een 
rol, net als de veranderende bevolkingssa-
menstelling. Maar daar piepen we niet over. 
Dat maakt het werken hier juist spannend.” 

Een tijdlang vormde Blok 4 voor veel men-
sen de eerste kennismaking met de nieuwe 
eilanden. Er kwamen veel mensen van bui-
ten de wijk, en dat is nog steeds zo. Vooral 
de lunch loopt goed. “We staan voor eerlijke 
kwaliteit. En we zijn goed bereikbaar; vanaf 
de ring ben je hier zo.”

Een kennis wees de twee entrepreneurs op 
deze locatie. Pieter: “Een topplek, dat zagen 
we direct. Bovendien waren we wel toe aan 

een nieuwe uitdaging.” In september 2003 
gingen de deuren voor het eerst open. Het 
interieur is ontworpen door Piet Boon.

Ze leerden elkaar kennen tijdens hun stu-

dententijd - de een deed de afwas, de ander 
was ober - in restaurant Zomers. Sindsdien 
is horeca hun vak. “Iets zelf creëren en zien 
dat het goed is. Dat is prachtig.” In maart be-
staat hun zaak op IJburg 7,5 jaar. “Kijk eens, 

dit is toch een waanzinnig stekkie?” glundert 
Pieter. “Er is in heel Amsterdam geen terras 
te vinden waar de hele dag zo de zon schijnt. 
De fraaie zonsondergangen en de spectacu-
laire luchten. Die maken het hier bijzonder.”

KORT
  NIEUWS

op cursus bij de politie

Fietspad natuurboule-
vard geopend

De politie IJburg is op zoek naar kan-
didaten die de zogenoemde ‘burger-
cursus’ willen volgen. Deelnemers krij-
gen een exclusief kijkje in de keuken 

Op de fiets – en in de stromende re-
gen – opende gedeputeerde Rob 

van de politie. Op die manier komen 
zij meer te weten over politiewerk. 
De volgende onderwerpen komen in 
ieder geval aan bod: 
•  U en de buurt: ken uw wijkteam en 

buurtregisseur.
•  Informeel toezicht: extra ogen en 

oren van burgers.
•  Hangjeugd: hoe om te gaan met 

deze jongeren.
•  Rechtsgang: in de vorm van een 

spannende quiz.
Ook kan een bezoek aan het Politie 
Training en Opleidingcentrum, waar 
deelnemers in de huid van een poli-
tieagent mogen kruipen, deel uitma-
ken van het programma.

De cursus wordt gegeven op politie-
bureau IJburg en start op vrijdag 13 
mei (19.00–22.30 uur). Er zijn tien cur-
susavonden. Voor vragen kunt u con-
tact opnemen met de buurtregisseurs 
van politie IJburg via 0900-8844 of e-
mail  ijburg-buurtregie@amsterdam.
politie.nl
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V.l.n.r. Rik van der Gaag, Pieter van der Schaaf, Fatima Elatik en Donovan Spaanstra in Blok 4. 

Ter gelegenheid van het jubileum van Blok 4 
maakte kunstenaar Donovan Spaanstra, ali-
as Faith71, het schilderij Panorama IJburg 2. 
Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik onthulde 
dit enorme doek (4,70 x 1,5 m) op 17 maart 
in Blok 4, waar het de komende tijd te be-
wonderen zal zijn. 

Met zijn schilderij wil Spaanstra vooral ‘het 
onaffe’ laten zien. “Enerzijds is IJburg een ge-
slaagde stadswijk. Dat zie je aan het Haven-
kwartier, rechts. Links zie je de twijfel, het on-
voltooide van IJburg 2. In de kunst zijn onaffe 
dingen vaak mooi, maar bij een woonwijk is 
het ineens een probleem. Dat fascineert me.” 

Maar het is ook een liefdesuiting. “Vandaar de 
kleuren. Want ik voel me hier fijn.”

Het schilderij is een vervolg op Panorama IJ-
burg 1. Dat doek maakte Faith71 in 2008 in 
opdracht van het Amsterdam Museum (voor-
heen Amsterdams Historisch Museum), waar 
het deel uitmaakt van de vaste collectie. 

kunstenaar: ‘ik laat de twijfel van iJburg zien.’

kuukse slaapbank te koop
Afmeting: twijfelaar 120 x 200 cm. (uitgerekt)
Zit en ligt fantastisch; zeer solide. In uitstekende staat.
De hoes (wasbaar) is beige met groene en zwarte hartjes. 
Daaronder zit – verrassend – nog een hoes in luipaardprint. 

Voor elk wat wils dus. €75,-. Informatie: 06-1482 3938

gezoCht: trainingspak Wilhelmina
Wij zijn op zoek naar een trainingspak van Wilhelmina, rood met zwart en 
wit. Wie wil hem kwijt? Wij hebben er wel belang bij voor nieuwe leden. 
Dikky, telefoon 020- 3325589.

@debrug

Beeldend kunstenaar Donovan Spaanstra 
(39) begon in de jaren tachtig als graffitikun-
stenaar. Hij werkt nog steeds uitsluitend met 
spuitbussen, maar schildert tegenwoordig op 
doek. Internationale bekendheid verwierf hij 
met het portret van Theo van Gogh dat hij 
maakte op diens sterfdag.  
www.faith71.com

maten gezocht 
voor potje klaverjassen 
of schaak

Piet woont sinds kort op IJburg. Het 
bevalt hem er uitstekend, maar hij 
heeft nog geen buurthuis gevonden. 
In zijn oude buurtje was dat er wel. 
Er werd geklaverjast, geschaakt, en 
aan andere denksporten gedaan. En 
dat wil hij hier ook! Het Centrum voor 
Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark heeft 
hij al ontdekt. Daar kun je voor een 
schappelijke prijs een ruimte huren. 

Hij zou er graag een of meer midda-
gen willen verpozen en gezellig kla-
verjassen, schaken of dammen met 
andere buurtbewoners. Piet is te be-
reiken via 020-6868482.

Meerhof op zaterdag 26 februari het 
fietspad Maxis-Muiden, onderdeel 
van de Natuurboulevard. Halverwege 
de dijk kruisen het wandelpad en het 
fietspad elkaar. Op die manier kun-
nen fietsers en wandelaars, zonder el-
kaar tot last te zijn, genieten van het 
mooie uitzicht op de dijk. Annemiek 
Roessen van Staatsbosbeheer hield 
een toespraak, net als Ruud Grondel 
en Fred Winnubst, wethouders van 
Diemen en Muiden. Grondel had, zo 
vertelde hij, ‘het geheime plekje’ tus-
sen Diemen en Muiden als wandelaar 
al ontdekt, en met hem vele andere 
natuurliefhebbers. Hij is blij dat het 
gebied nu ook voor fietsers ontsloten 
is. Na het officiële programma was 
er muziek van het Weespertrekvaart 
Mannenkoor, dat zich van de regen 
gelukkig niets aantrok.
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T 020-6224065 • INFO@HUBOWITTENBURG.NL

WWW.HUBOWITTENBURG.NL

KASTEN OP MAAT MET SCHUIFDEUREN

DEALER O.A. STANLEY DE LUXE
STOREMAX - MIRROR WALL – CANDO

MDF VAN 3 TOT 38MM - OCOUMÉ-BERKEN
POPULIEREN-BETONPLEX

UNIEKE OP MAAT ZAAG KWALITEIT

KOM EENS LANGS BIJ:

DOE HET ZELF
WITTENBURG

WITTENBURGERGRACHT 103 – 113

Politiebureau IJburg wil graag in con-
tact komen met de VVE’s op IJburg, 
waarvan deze wijk er ongeveer 150 
telt. Inmiddels zijn van een vijftien-
tal verenigingen de contactgege-
vens geïnventariseerd. Deze zullen 
uitsluitend voor politiedoeleinden 
worden gebruikt. Zo kunnen er aan 
de verenigingen gerichte preventie-
adviezen worden gegeven en kan er 
foldermateriaal worden verstrekt. De 
politie wil ook in samenwerking met 
Stadsdeel Oost een informatieavond 
organiseren voor de voorzitters van 
verenigingen over verschillende on-
derwerpen, waaronder veiligheid. 
Vragen? Politie IJburg, via 0900-8844 
of e-mail:  ijburg-buurtregie@amster-
dam.politie.nl.

Met een daverend familietoernooi 
en een barbecue vierde AHC IJburg 
zaterdag 19 maart zijn eerste ver-
jaardag. Op een zonovergoten veld 
speelden honderden enthousiaste 
kinderen en hun zo mogelijk nog 
fanatiekere ouders de partijtjes van 
hun leven. Lichtvoetige broertjes 
flatsten erop los, gewiekste meis-
jes speelden hun vaders voorbij. Er 
werd gehighfived, gehuild en gela-
chen. Over de afsluitende barbecue 
kan maar beter niet te gedetail-
leerd verhaald worden. Laten we 
het zo stellen: de IJburgse hockey-
club is in een jaar tijd uitgegroeid 
tot een club met karakter. Met een 
familietoernooi dat wel eens zou 
kunnen uitgroeien tot een traditie.

theatercollectief blonde 
bizon speelt Lilith

Contactpersonen 
vereniging van eigenaren

nescioloop door 
Diemerpark

De huidige voorstelling van het 
spraakmakende theatercollectief is 
een hedendaagse versie van de oer-
oude mythe over Lilith, de allereer-
ste vrouw op aarde. Deze vrouw, 
zo wil de legende, was er dus nog 

KORT
  NIEUWS

Op zondag 10 april organiseert atle-
tiekvereniging AV’23 voor de zesde 
maal de jaarlijkse Nescioloop. De route 
loopt vanaf de atletiekvereniging in 
de Watergraafsmeer, langs het Science 
Park, over de Nesciobrug, langs het 
kanaal richting de Diemer Vijfhoek en 
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door het Diemerpark weer terug naar 
het beginpunt. Deelnemers kunnen 
zich opgeven voor de wedstrijdloop 
(15 km) en voor de trimloop over 7,5 
of 15 kilometer. Kinderen kunnen ook 
meedoen: voor hen is er speciale route 
uitgezet over een afstand van 1,923 
Engelse mijl. “De Nesciobrug,” aldus 

de organisatie, “is een schitterende uit-
daging voor de serieuze hardloper: er 
moet over een afstand van 800 meter 
een hoogteverschil van bijna 20 meter 
worden bedwongen.” Inschrijven kan 
tot en met 6 april via de website www.
nescioloop.nl. Daar is ook aanvullende 
informatie te vinden.

vóór Eva. Lilith was een eigenzinni-
ge vrouw, die zich niet onderwierp 
aan Adams mannelijke grillen. Hun 
relatie was er een vol strubbelin-
gen. Het stuk is een zogenoemde 
huiskamervoorstelling, wat het 
extra spannend en intiem maakt. 
De voorstelling van 1 april is uit-
verkocht, maar op 8 april is hij nog 
te zien in Huize Zwanebloem op IJ-
burg. Een ander stuk van Blonde Bi-
zon Pas op de Oppas (naar Medea) 
is ook in de buurt te zien, namelijk 
op 6 april in Huize Instroomhuis in 
de Indische buurt. Entree voor bei-
de voorstellingen is €5. Reserveren 
van te voren is gewenst, want het 
aantal plaatsen is beperkt: www.
blondebizon.nl.

hockeyclub iJburg  

viert eenjarig bestaan!
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Weekprogramma
Dinsdag:	 Avondje	Makkelijk.
	 Even	lekker	niet	koken,	bestellen	of	halen	maar	lekker	eten	
	 in	The	Lighthouse	en	genieten	van	een	goede	maaltijd,	€	10,00	pp	

Donderdag:	 Open	podium	van	20.00	tot	22.30.	
	 Try	out,	koor,	bandje,	dichten,	toneel.	Ons	podium	staat	gratis	ter	beschikking!

Vrijdag:	 Happy	Lighthouse	Hour	
	 Een	mooie	weekafsluiting	van	17.00	tot	19.00	uur	met	overheerlijk	
	 borrelgarnituur	dat	u	wordt	aangeboden	door	het	huis	of	schuif	
	 aan	bij	onze	wijntafel	waar	u	de	16	open	wijnen	van	de	wijnbar
	 kunt	proeven	onder	leiding	van	onze	vinoloog

Zaterdag:		 Family	Night
	 Een	ontspannen	avond	voor	het	gezin,	de	kinderen	worden	in	de	
	 lounge	beziggehouden	door	Captain	Lighthouse,	uzelf	geniet	rustig	
	 van	een	heerlijk	diner	naar	keuze	in	ons	restaurant.	
	 Kosten	voor	de	kids	inclusief	eten	€	5,00

Zondag:	 Open	Haven	festival
17	April	 Kijk	op	onze	grote	zeilschepen.	Live	muziek	in	The	Lighthouse.	

Donderdag:	 Dennis	Sekretarev	Quartet
21	April	 Dennis	 Sekretarev	 Quartet	 speelt	 Jazz	 uit	 ‘30	 tot	 ‘60	 begint	 om	 21.00	
	 uur	 uitmondend	 in	 Jam	 sessie	 voor	 alle	 Conservatoriumstudenten		
	 uit	IJburg.		

!
Deze	advertentie	geeft	recht	op	een	flesje	huiswijn	bij	uw	volgende	

etentje	in	Harbourclub	“the	Lighthouse”!	(nvt	bij	€	10	diner)

Restaurant	•	Grand	café	•	Vergaderfaciliteiten	•	Catering	•	Sailing	events	•	Canal	cruises	•	Podium	voor	livemuziek

www.thelighthouse.nl

Krijn	Taconiskade	432	te	IJburg	|	020-750	83	95	|	Info@thelighthouse.nl

foto’s martijn van den dobbelsteenvan De brug aF gezienVolleybal op IJburg
Volleybalvereniging Volleyburg, ontstaan vanuit het IJburg College, 
bestaat nu ruim 1 jaar en heeft op dit moment al 60 leden, waarvan 
20 volwassenen en 40 jeugdleden. Volleyburg is hiermee één van de 
snelst groeiende verenigingen van Amsterdam, heeft daarvoor van 
de Nevobo een beloning hebben gekregen (2 prachtige ballen)..

Volleyburg is ontstaan vanuit een initiatief van het IJburg College en 
is voor iedereen toegankelijk. We verzorgen trainingen voor jeugd, 
jongeren en volwassenen en spelen nu al met een aantal teams in de 
regiocompetitie. De competities van afgelopen jaar zijn erg gezellig en 
sportief verlopen. Daarnaast wordt in de zomerperiode de mogelijkheid 
geboden om buiten in een park ontspannen te volleyballen. We trainen 
nu in de tijdelijke sporthal aan de Bert Haanstrakade, maar zullen 
volgend seizoen onze intrek nemen in de prachtige nieuwe sporthal op 
het IJburg College, Pampuslaan1.

Wat we als vereniging bieden is volleybal, voor jong en oud en op alle 
niveaus, van beginners tot zeer actieve competitiespelers, maar ook 
voor leden die recreatief gezellig een balletje willen slaan. Verder zijn 
we een club waar leden zich thuis voelen, en waarbij ook de sociale 
dimensie belangrijk is. Volleyburg organiseert jaarlijkse feesten en 
allerlei toernooien op IJburg.

Belangstelling? U bent van harte welkom om lid te worden of een 
keer met ons mee te trainen. Voor meer informatie over locatie en 
tijden zie onze website www.volleyburg.nl 

www.volleyburg.nl 

tennisvereniging iJburg tekent huurcontract

Het was voor de vereniging een mooi moment: op woensdag 2 maart om 10.30 uur tekenden de drie oprichters Roy, 
Martijn en Theo in de Espressofabriek aan de IJburglaan het voorlopige huurcontract met stadsdeel Oost. Natuurlijk, 
er moet nog even worden gewacht tot de eventueel aanwezige rugstreeppad ontwaakt uit zijn winterslaap. Maar dan 
kan er echt gebouwd worden.

Bij de ondertekening waren – zoals voor-
geschreven bij zo’n officieel moment – 
ook enkele ambtenaren van het stadsdeel 
aanwezig: Hugo Hilgers (beleidsadviseur 
Sport en Bewegen), projectleider Mascha 
de Haan en projectmedewerker Ronald 
Moerbeek. Hilgers: “Het is een serieuze 
aangelegenheid, deze ondertekening van 
de overeenkomst op hoofdlijnen. Hiermee 

komt Stadsdeel Oost met de vereniging 
overeen dat zij het park, dat verrijst op Rie-
teiland Oost, gaat huren.”

Alles ligt nu vast: het aantal en het soort 
banen, de zichtlijnen, de verdieping waar-
door er vanuit het (eerst nog tijdelijke) 
clubhuis goed overzicht is. Er werd niets 
aan het toeval overgelaten. Drie jaar lang is 

er door de mannen van de tennisclub kei-
hard aan gewerkt.

“Gelukkig in goede samenwerking met 
Stadsdeel Oost,” zegt Roy. “Er is door ons, 
maar ook door hen veel energie ingesto-
ken. En ere wie ere toekomt: zonder Hugo 
was het niet gelukt. Hij heeft zoveel voor 
ons gedaan, wegen voor ons gebaand. Wij 

gooiden het bijltje er wel eens bijna bij 
neer, maar Hugo wist altijd weer een uit-
weg. Hij heeft ons door die ambtelijke mo-
len geloodst.” Projectleider Mascha: “Als 
we alle procedures precies hadden gevolgd, 
had het allemaal nog veel langer geduurd.”

Intussen zijn er meer vrijwilligers aan de 
club verbonden, die in verschillende com-
missies bijvoorbeeld een ledenadministratie 
gaan opzetten. En zijn er drie professionele 
tennisleraren aangesteld. Theo: “Leuke jonge 
gasten van Het Amsterdams Tennis Insti-
tuut. Zij hebben enorm veel zin om aan de 
slag te gaan.” Ondanks de rugstreeppad kan 
dat al vanaf mei. Speciaal voor jeugdleden 
zijn er namelijk tijdelijk banen geregeld bij 
het Universitair Sportcentrum in de Water-
graafsmeer.

Eind maart wordt gestart met de voorin-
schrijving van de aspirant-leden. Er is voor-
lopig plaats voor 1.000 tennissers en daar-
mee is TV IJburg meteen een van de grootste 
clubs van Amsterdam. Ergens in april wordt 
de slapende rugstreeppad wakker. Hij zal – 
als-ie er zit – van zich laten horen door een 
soort rollend gekwaak te laten horen, een 
geluid dat tot op wel twee kilometer van zijn 
slaapplek te horen kan zijn. De stadsdeeleco-
loog zal de pad dan eigenhandig overzetten 
naar zijn natuurlijke leefgebied, het Diemer-
park. En dan kan het startsein worden gege-
ven voor de aanleg van het tennispark.

Het was een belangrijke dag voor Tennis-
vereniging IJburg. “Dit voelt heel goed,” zegt 
een opgeluchte Martijn. “We zijn al veel ver-
rassingen tegen gekomen, en ik vermoed dat 
die pad niet eens de laatste was. Maar één 
ding is nu wel zeker: er zal getennist wor-
den.”

Kijk voor meer informatie over onder meer 
de voorinschrijving op de website van TV 
IJburg  www.tennisverenigingijburg.nl.
Door Linda van den Dobbelsteen
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De overeenkomst op hoofdlijnen werd ondertekend in de Espressofabriek. V.l.n.r.: Theo, Hugo, Roy, Martijn.

Foto expositie
pampuslaan 33
16&17 april | 1200-1800 uur
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Joris Ivensplein 56/58 (naast de hema)

1087 BP Amsterdam

lekker bio.

vers gebakken brood,
groente en fruit,

verse kazen 
en biologisch vlees

winkelcentrum iJBurGwinkelcentrum iJBurG
winkelcentrum iJBurG bestaat in mei 5 jaar. Dit wordt uiteraard groots gevierd. Lees in de volgende Brug wat er allemaal gaat gebeuren.

wat moet je doen als je jezelf omcirkeld ziet? 
meld je met deze krant bij Biolicious. Dan is de 
prijs voor jou.

GeSPOt
Dé actie van winkelcentrum iJburg

Dan ben je de gelukkige winnaar van een goed 
gevulde boodschappentas! Aangeboden door 
alle winkeliers van winkelcentrum iJburg.

Zie JiJ JeZelf OmcirkelD OP DeZe fOtO?

in de vijfde editie van deze krant (in mei) staat weer een ‘gespot’. Zorg dat je erop staat…
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Naar wie is mijn straat, laan of plein vernoemd? Naar een 
bloem, een vogel, een boom? Dan is de link snel gelegd. 
Maar wat als je in de Sweelinckstraat woont? Weet dan 
iedereen meteen dat je in de componistenbuurt woont? 
En wie was Albert Cuyp? Een beeldhouwer soms? Of 
toch een schilder? 

Filmers- en FotograFenbuurt

Nog moeilijker wordt het wellicht als je op het IJburgse Joris Ivens-
plein woont. Joris Ivens? Misschien dat nog net bekend is dat hij ooit 
een wereldberoemde filmer van documentaires was. Maar wie waren 
dan Piet Zwart of Jean Desmet?

In de komende nummers van de Brug een aantal korte biografieën 
van filmers en fotografen die op IJburg een straat, plein of kade ‘kre-
gen’. Vorige maand beet Bert Haanstra het spits af. Deze keer een korte 
levensbeschrijving van Ed van der Elsken.

Ed van der Elsken
Hij kon er smakelijk over vertellen, Ed van der Elsken (1925–1990). 
Hoe hij aanvankelijk beeldhouwer had willen worden, maar als jon-
geman ‘per ongeluk’ in dienst trad bij Foto Brouwer in Wormerveer. 
Daar maakte hij als tweede assistent trouwreportages. ‘Het laagste 
van het laagste’, zoals hij dat zelf later noemde. “Ik leerde er niks. 
Toen heb ik van mijn laatste centjes maar een Rolleicord gekocht en 
ben naar Marseille gelift.”

Het begin van een opmerkelijke carrière als fotograaf/cineast met 
als eerste hoogtepunt het verschijnen van zijn fotoboek Een liefdes-
geschiedenis in Saint Germain des Prés in 1956. Het album met de 
fameuze, later zo vaak nageaapte grofkorrelige zwart-wit afdrukken, 
maakte hem in één klap wereldberoemd. Bestsellers als Bagara, Sweet 
life en Eye love you volgden.

Omstreeks 1960 ‘ontdekte’ de in Betondorp geboren fotograaf de 
filmcamera. En ook daarmee maakte hij al snel naam. Dat was gro-
tendeels te danken aan zijn onconventionele aanpak. Van der Elsken 
schroomde immers niet ook zichzelf in beeld te brengen – hoogst 
ongebruikelijk voor die tijd.

De in 1964 door de VPRO-televisie uitgezonden documentaire Welkom 
in het leven, lieve kleine, waarin hij zijn dan aan de kop van de Amster-
damse Zeedijk wonende gezin portretteert, was een sensatie waarover 
heel Nederland sprak. Niet in het minst door de meeslepende wijze 
waarop hij met een schoudercamera zowel de geboorte van zijn zoon 

Daan-Doris op het celluloid wist vast te leggen, als de strapatsen van de 
‘zware jongens en lichte meisjes’ in de omgeving van zijn huis.

Zijn meesterwerk is zonder enige twijfel Bye. Toen de inmiddels naar 
de dijk tussen Edam en Scharwoude verhuisde Van der Elsken in 1988 
hoorde dat hij prostaatkanker had, begon hij onmiddellijk aan dat 
intussen fameuze egodocument. De laatste beelden, waarin hij kort 
voor zijn dood afscheid neemt van de kijker, gaan door merg en been. 
Onvergetelijk. Van der Elsken in een interview met Het Parool in 1980: 
“Luister, ik werk met de realiteit, maar de dingen die in mijn films 
komen moeten wel allure hebben.” Door Douwe Sluiter
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KORT
  NIEUWS

In februari is er in Amsterdam ge-
collecteerd voor de Hersenstich-
ting. Dit jaar voor het eerst ook op 
IJburg, waar ruim 1300 euro werd 
opgehaald. “Het was een leuke er-
varing,” zegt Martha van Scheppin-
gen, coördinator voor IJburg. “De 
IJburgers waren vrijgevig. Bijzonder 
waren de ontmoetingen met kinde-
ren, die vragen stelden. Of zelfs een 
deel van hun zakgeld doneerden.” 
Landelijk bedroeg de opbrengst 
bijna € 900.000. Het geld wordt be-
steed aan wetenschappelijk onder-
zoek en voorlichting voor mensen 
met een hersenaandoening. Wie 
volgend jaar ook wil collecteren kan 
zich opgeven via de website www.
hersenstichting.nl. 

Op zaterdag 16 april wordt er in het 
Centrum voor Vrije Tijd een twee-
dehands kinderkleding- en speel-
goedbeurs gehouden. De tafels zijn 
allemaal verhuurd, maar er zijn nog 
wel grondplaatsen beschikbaar. Wil 
jij je oude spullen verkopen (kinder-
kleding, speelgoed, een kinderwa-
gen) neem dan contact op met de 
organisator van de markt, Rina Klein. 
Dit kan via  tweedehandsmarkten@
gmail.com of 06-54208763.

hersenstichting bedankt 
donateurs en vrijwilligers

tweedehands beurs: 
nog enkele plekken 
beschikbaar

plannen natuurboulevard 
aangepast 

De Natuurboulevard is een strook 
langs de zuidelijke oevers van het IJ, 
tussen Amsterdam en de Hollandse 
Brug bij Almere. Dit gebied, dat on-
der meer de Diemer Vijfhoek, Fort 
Diemerdam en de Baai van Ballast 
omvat, zal worden heringericht en 
geschikt gemaakt voor toenemende 
recreatie, maar zó dat de natuur er 
zo min mogelijk onder lijdt. Op 18 
januari organiseerde Staatsbosbe-
heer, de uitvoerder van het project, 
in theater Vrijburcht op IJburg een 
inspraakavond. Want hoewel de 
plannen in grote lijnen al vaststaan, 
was er over details nog inspraak mo-
gelijk. Bruikbare suggesties zijn nu 
in de plannen verwerkt. De twee 
belangrijkste wijzigingen betreffen 
de zichtlijnen bij Fort Diemerdam 
en de hondenuitlaatplek in de Die-
mer Vijfhoek. De drie voorgenomen 
zichtlijnen bij het Fort Diemerdam 
zijn gereduceerd tot één, met een 
vlonderpad en aanlegplaats. Daar-
door hoeven er minder bomen ge-
kapt te worden. Naar aanleiding 
van de inbreng van aanwezigen is 
besloten om aan de westzijde van 
de Diemer Vijfhoek toch geen los-
loopgebied te creëren voor honden. 
Honden zijn aangelijnd wel toege-
staan. Hondenuitlaatservices blijven 
onveranderd niet welkom. Een ver-
slag van de informatieavond is te 
vinden op www.staatsbosbeheer.nl/
natuurboulevard

Fotograaf/cineast Ed van der Elsen, 21-06-1976
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Advertentie

Expo

Danielle Robben, communicatiecoördinator na-
mens de consortia, ziet het al helemaal voor 
zich. “In de vernieuwde Expo staat een loun-

gebank waar je rustig een kopje koffie kan drinken. 
Ook buiten is het gezellig: op de kade wordt een ter-
ras ingericht om het moois van de haven van IJburg in 
je op te kunnen nemen. Doordat de verkoop van het 
Rieteiland verhuist naar de Expo, is er bijna altijd ie-
mand aanwezig die al je vragen kan beantwoorden. 
Deze mensen zijn al zo lang op IJburg actief, zij weten 
alles.”

Maar er worden meer plannen gesmeed. Danielle 
slaat met de gebiedsmanager en de winkelstraatma-
nager IJburg van stadsdeel Oost de handen ineen. “We 
willen sterk naar buiten komen en IJburg ‘nog’ beter 
op de kaart te zetten. Van allerlei leuks organiseren. 
Het valt me op er dat op IJburg zoveel leuke mensen 
wonen. Met allemaal enthousiaste verhalen over het 
wonen hier.”

Nu het stadsdeel zich beraadt op het aanpassen van 
het parkeervergunningenbeleid, zorgt Danielle er-
voor dat het overzicht van het aanbod parkeerplek-
ken piekfijn in orde is. “In de parkeergarages op IJburg 
is nog een aantal plekken (zowel koop als huur) be-
schikbaar. Als je er meer over wilt weten, kijk dan eens 
op de website www.woningaanbodijburg.nl.”

Voor woningzoekenden is er ook goed nieuws. Nog dit 
jaar gaan er twee nieuwe projecten in de verkoop. Het 
eerste is blok 55B op Haveneiland Oost. Dit worden 
eengezinswoningen voor een hele goede prijs (v.a. € 

290.000). Er vlakbij verrijst blok 61C: grote herenhui-
zen aan het water. Twee hele mooie projecten, waar 
volgens mij echt behoefte aan is, zegt Robben.

Natuurlijk haakt Expo ook in bij de Open Havendag op 
17 april. “Hoe precies is nog een verrassing. Maar we 
zijn sowieso open en zullen geïnteresseerden feeste-
lijk ontvangen.”

Expo is te huur
Voor recepties, (VVE)vergaderingen, ontvangst van 
groepen of andere aangelegenheden. Neem gerust 
contact op voor meer informatie: 06-51567150 of  
advies@woningaanbodijburg.nl.

De Expo aan de haven van IJburg 
krijgt een boost. Vanaf 1 april wor-
den de openingtijden verruimd. Ook 
komt er een fijne zithoek en een mooi 
terras aan de kade. In het informatie-
centrum kun je terecht voor informa-
tie over wonen, parkeren, voorzienin-
gen en evenementen op IJburg.

danielle robben
Het informatiecentrum Expo 
wordt dé vraagbaak voor IJburg.”

dé vraagbaak voor ijburg

www.watErstaD3.nl

InfOrmatIEcEntrum ExpO | KrIJn tacOnIsKaDE 408 | 1087 HW amstErDam | telefoon 06 122 65 817 | advies@woningaanbodijburg.nl
DE ExpO Is Op DE VOlgEnDE DagEn gEOpEnD: WOEnsDag 14.00-18.00 uur | VrIJDag 14.00-17.30 uur En ZatErDag 11.00-16.00 uur.

Expo op twitter Volg het actuele woningaanbod, en alle 
activiteiten op IJburg @expo_ijburg
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Een literatuurcriticus zal niet snel een boek 
recenseren dat hij slecht vindt. Hij wil alleen 
schrijven over mooie boeken, zodat die boe-
ken gelezen worden. 
Als architectuurcriticus van de Brug heb ik 
verantwoordelijkheden: ik mag de lezer de 
waarheid niet onthouden. Sommige slechte 
gebouwen moeten genoemd worden, om 
herhaling te voorkomen. Maar ik heb meer 
om rekening mee te houden. Als ik een ge-
bouw van een collega-architect afkraak, kan 
ik een boze brief verwachten waarin hij mijn 
ego zal proberen te kraken. Belangrijker: 
durf ik de discussie aan als ik de man tegen 
het lijf loop in het winkelcentrum? Ja! is het 
antwoord. Ik durf de discussie aan, want ik 

denk niet licht over dit onderwerp. Ik erger 
mij aan felgekleurde modieuze wegwerpge-
bouwen die direct na oplevering al vragen 
om gesloopt te worden. Ik krijg deze gebou-
wen onder ogen via tijdschriften die alles lij-
ken te publiceren wat ze per e-mail uit heel 
Europa krijgen toegestuurd. Verdacht vaak 
gaat het om gebouwen uit voormalige Sov-
jetrepublieken. De bouwindustrie is daar 
blijkbaar naadloos overgaan van het maken 
van prefab woonkazernes naar het maken 
van zogenaamd moderne gebouwen. Ge-
bouwen die op de computeranimaties nog 
enigszins leken op de aantrekkelijke voor-
beelden die van internet geplukt werden, 
maar die in werkelijkheid slappe aftreksels 

blijken. Ziehier een van de minder positieve 
gevolgen van de globalisering. 
Ter zake, het gebouw op IJburg waar ik het 
over wil hebben. Ik werd erop geattendeerd 
doordat het op de cover stond van een nieuw 
architectuurblad dat mij als lokkertje gra-
tis werd toegestuurd. NB: dit blad haalt zijn 
tweede jaargang niet, dat durf ik te wedden! 
Geschrokken door de cover bladerde ik ver-
der en ontdekte dat het gebouw op ons ei-
gen IJburg staat en niet ergens in Estland of 
Wit-Rusland. Het was mij nog niet opgeval-
len omdat het verborgen staat achter de Witte 
Kaap. We hebben het over een woongebouw, 
mooi gelegen aan een binnenwater met tui-
nen en steigers aan dit water. Het gebouw is 
voor de helft opgetrokken in baksteen en voor 
de rest behangen met felrode glasplaten. Hoe 
verzin je het! Waarom glas hangen voor dichte 
geveldelen en waarom in die kleur? De bewo-
ners aan de overkant van de rode gevels staan 
op en gaan naar bed met maar één gedachte: 
waarom zie ik alleen maar rood als ik uit het 
raam kijk? En dan moet de zomer nog komen. 
Als ik daar woonde, zou ik een blok aan mijn 
nek hangen en van mijn steiger stappen.

Tot slot. De titel van dit stuk is Goede Archi-
tectuur 2. Bij de architectuurcolumn van de 
Brug komt in principe alleen een foto van een 
goed gebouw. Het kantoorgebouw Y10 (ont-
werp Duinker Van der Torre samenwerkende 
architecten) is zo’n gebouw. Solide, doelma-
tig, tijdloos, alsof het er al vijftig jaar staat. De 
letters in rood over de hoogte van de gevel 
versterken het beeld van een havengebouw, 
van grote afstand herkenbaar op Haveneiland.
Jan van Erven Dorens

goede architectuur (2)
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De man Die alles zag
Het was op de ijskoude januariochtend van 10 januari 1976 toen Cees Struver (nu 63) vanuit zijn 
keukenraam een auto met hoge snelheid het Amsterdam-Rijnkanaal in zag rijden. Hij rende on-
middellijk naar de plek des onheils en kon de passagier, een vrouw, nog net redden. Maar voor 
de bestuurder, een man, was het te laat. “Wat wil je. Het water was vier graden. Verschrikkelijk, 
ik zal het nooit vergeten.”

Van de burgemeester van Diemen kreeg Cees een medaille 
voor zijn heldendaad. “Tante Jopie, de vrouw die ik uit het 
water haalde, is naderhand een soort tweede moeder voor 
me geworden. Ze zeggen dat het iets te maken had met een 
achtervolging. Mijn vrouw zag een grijze auto stoppen, die 
wegreed toen ik met tante Jopie uit het water kwam. Maar die 
kwestie is nooit opgehelderd.”

Cees Struver noemt zichzelf gekscherend Cees de Diemenees. 
Omdat hij al zijn leven lang bij de Westelijke Merwedekanaal-
dijk in Diemen woont. Sinds de jaren zestig in het voormalige 
ponthuis. Het Amsterdam-Rijnkanaal heette toen nog Mer-
wedekanaal, en van de Nesciobrug was uiteraard nog geen 
sprake. Vanaf de ponthaven, naast de Ouddiemerlaan, ging 
een pontje naar de overkant, naar het gebied ‘Diemerzeedijk’. 

Dat was toen het land van de boeren. Cees: “Ooh, ik ben wat 
met dat pontje over gegaan. Prachtig vond ik dat. Met paard 
en wagen. Mijn ome Willem had aan de overkant koeien lo-
pen. Jongen, ik heb daar wat afgespeeld.”

Die Diemerzeedijk mocht (tot in de jaren vijftig) dan officieel 
van de boeren zijn, ook jagers en natuurliefhebbers kwamen 
er graag. Maar omdat de bevolking van Amsterdam juist toen 
enorm groeide, kwam de verlaten dijk in zicht als vuilstort. 
De boeren verkochten hun grond aan de gemeente en zo kon 
het gebeuren dat de eerste ondernemer vuil ging verbranden 
in de oostpunt van het terrein.

Cees pakt er een stapel plakboeken bij. Plakboeken die hij is 
gaan bijhouden toen zijn vader overleed. Vader Struver was 
kantonnier, onder meer van de Kanaaldijk. En had er zo-
doende heel veel informatie over. “Ironisch genoeg werd hij 
doodgereden op diezelfde Kanaaldijk, vlakbij het ponthuis. 
Omdat ze zo ongenadig hard rijden hier.”

“Afijn,” gaat Cees verder met zijn verhaal. “Na zijn overlijden 
heb ik veel foto’s en krantenknipsels van zijn zolder geplukt. En 
allemaal op volgorde gelegd. Sindsdien plak ik alles in. Kijk, zie 
je deze?” Hij wijst met zijn vinger naar een krantenfoto. “Die 
pikzwarte rookwolken? Dat is hier aan de overkant op ‘de belt’.”

Ook die belt zag Cees vanuit zijn keukenraam. “We zagen de 
vaten de lucht in vliegen hoor. De boel stond in de fik daar. 
Laatst met die ramp in Moerdijk, toen stond heel Nederland 
op zijn kop. Maar zulke dikke rookwolken hadden wij hier 
vroeger elke dag. In die tijd hoorde je daar niemand over.” 
Cees kijkt nog maar een keer naar buiten. “Dat was me wat.”

De man die met zijn auto het kanaal in reed was de toen-
malige vuilstortbeheerder van ‘de dijk’, alias ‘Diamantje’. “Ze 
noemden hem zo omdat hij in de loop van zijn vuilstortcar-
rière gouden ringen met diamanten ging dragen. Hij moest 
de binnengebrachte ladingen naar de vuilstort controleren, 
maar nam het niet zo nauw met de regels. Ik zie de rijen met 
vrachtwagens nog staan voor zijn hek.”

‘Diamantje’ was slechts een van de vele beltopzichters. Cees 
kan zich de meesten nog wel herinneren. “Wat er gestort 
werd, hing af van de dienstdoende opzichter. Die zei of: gooi 
maar neer, of: keer maar weer om.” De vuilstort Diemerzee-
dijk werd hoe langer hoe bekender. Grote concerns als Bayer, 
Philips Duphar en Shell lieten er hun (chemisch) vuil ver-
branden. “Op een gegeven moment kwamen ze niet meer al-
leen uit Nederland, maar uit heel West-Europa. Tot Honga-
rije aan toe. Als de wind van de stad af stond, dan ging de fik 
erin. En dan hebben we het echt over troep, hoor.”

Maar de enige echte ’Heer van de Belt’, zegt Cees, was Henk 
Griffioen. “Hij beheerde een stortplaats voor huisvuil, aan de 
westkant van de dijk.” Griffioen (1919–2008) ooit een professio-
neel wielrenner, bouwde er zijn eigen imperium. “Daar waar nu 
jachthaven De Vioolsleutel ligt, stond vroeger het bekende plas-
huis van Griffoen. Met buitenzwembad.” Ook opende Griffioen 
er in de jaren zeventig een kleiduivenschietbaan, die hij later 
verkocht aan Olympisch kleiduivenschieter Hennie Dompeling. 

“Maar ja,” Cees wijst nog een keer in de richting van het ka-
naal, “op een gegeven moment verloor ook Henk de grip op 
de binnengebrachte ladingen.” In 1982 ging er definitief een 
hek om vuilstort Diemerzeedijk. In 1989 legde Rijkswater-
staat een noodsanering aan, die tot 1998 stand hield. Toen 
begon, met het oog op de aanstaande komst van IJburg, de 
grootscheepse sanering.

Tegenwoordig komt Cees haast nooit meer aan ‘de overkant’. 
“Sinds het pontje weg is, is de afstand groot hoor,” lacht hij. 
Soms gaat hij met zijn kleinkinderen – hij heeft er sinds kort 
een zesde bij – de Nesciobrug over om langs de dijk te wan-
delen. “Om ze te vertellen over de natuur en hoe het vroeger 
was.” Dan slaat de Diemenees zijn plakboek dicht. “Heb je 
genoeg zo? Meer weet ik er ook niet van.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Cees de Diemenees voor zijn woning, een voormalig ponthuis, 
aan de Westelijke Merwedekanaaldijk bij de Nesciobrug.

Cees De Diemenees

sanering DiemerzeeDiJk
tot 1982 werden er op de Diemerzeedijk miljoenen kuub puin en tonnen chemisch afval gestort. 
Dus toen in 1996 besloten werd tot de aanleg van iJburg, werd meteen ook de sanering van 
de Diemerzeedijk gepland. Die is in 1998 van start gegaan. rondom de voormalige stortplaats 
werden 26 meter diepe schermwanden geplaatst. Daar bovenop is een aantal deklagen geplaatst. 
De belangrijkste daarvan is de afsluitende laag van trisoplast. zo werd het verontreinigde gebied 
door een soort omgekeerde doos geïsoleerd van de omgeving. op de bovenste laag is tenslotte 
nog een ‘leeflaag’ van 50 cm aangebracht.

Wat er gestort werd, hing af 
van de dienstdoende opzichter
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Met strenge ogen kijkt Geert Wilders naar mijn wijk. 
Hij kijkt vanaf twee verkiezingsposters die achter 
een raam zijn geplakt – de enige verkiezingsposters 
die ik in mijn wijk heb kunnen ontdekken.
Twee posters voor Geert Wilders op één raam – 
dat moet een overtuigde aanhanger zijn. Om de 
hoek bij dat huis is een ontmoetingsruimte voor 
moslims. Misschien heeft dat er iets mee te maken. 

Ik belde aan bij het huis om het te vragen, 
maar niemand deed open. Ook bij de 

ontmoetingsruimte was het 
stil. Ik heb er eigenlijk 
nog nooit iemand 
opgemerkt.
Wat ziet Geert door 
dat raam?
Een getto, 
waarschijnlijk. Dat 
woord past wel 
bij Geert. En het 
stond nog in 
de krant ook, 

diezelfde dag: 
v inexwi jken 

als de mijne 
zijn de 
g e t t o ’ s 

van morgen. Dat hadden deskundigen gezegd. 
Als je de krant goed las, zeiden die deskundigen 
helemaal niets over een getto. Ze noemden het 
woord niet eens. Maar het stond wel in de kop. Dus 
was het nieuws.
Het woord getto duikt om de paar jaar op, waarna 
het weer wordt opgeborgen omdat het nergens 
op slaat. Maar het bekt wel. Voordat er ook maar 
één paal was geslagen in mijn wijk, werd hij door 
architectuurcritici al tot ‘getto van de 21ste eeuw’ 
gepromoveerd. Gewoon een saaie slaapwijk is 
kennelijk niet genoeg.
Een getto is een stadswijk bewoond door één 
enkele etnische, raciale of religieuze groep. Dat 
kun je van mijn wijk niet zeggen. Daar hobbelt echt 
alles door elkaar. Ook als je de moderne definitie 
van een getto hanteert (NO-GO AREA) zal mijn wijk 
niet brengen wat je zoekt. Nu niet, en nooit niet.
Maar we leven in een tijd van hyperbolen, en 
dan doet de werkelijkheid er minder toe. De 
werkelijkheid is zo gewoon geworden, die past 
niet in een krantenkop.
Wat ziet Geert, de keizer der hyperbolen, vanaf 
zijn poster?
Een pluk verveeljeugd op de hoek 
(STRAATTERRORISTEN). Mijn attente kapper 
Ahmet (MASSA-IMMIGRATIE). Een buurthuis 
(SUBSIDIESLURPEND PROJECT VAN DE MULTIKUL). 
Een omgewaaide prullenbak (HET LOOPT 

AAN ALLE KANTEN DE SPUIGATEN UIT). Een 
bakfietsvader op weg naar kantoor (EXTREEM-
LINKSE BRODDELJOURNALIST).
Nog even, en overal gaan de lichten uit in mijn buurt 
(VINEXGETTO) (NIEUWBOUWHEL) (ONTPLOFTE 
PROEFOPSTELLING VAN DE LINKSE BESTUURLIJKE 
ELITE).
Wat ziet Geert echt, door dat raam?
Niet veel bijzonders.
Hij ziet een kalme stadswijk waar mensen hun leven 
proberen te leven, net zoals ze dat vroeger deden 
en net zoals ze dat later zullen doen. Ze brengen 
er ’s ochtends hun kinderen naar school en rijden 
dan naar kantoor. In het weekend brengen ze hun 
kinderen naar voetbal en daarna eten ze friet. Ze 
doen boodschappen in een winkelcentrum. Soms 
maken ze ruzie met elkaar, over kleine dingen 
die er niet toe doen. Soms lachen ze om dezelfde 
dingen. Ze gaan naar verjaardagsfeestjes. Ze 
kopen brood bij de bakker, een Turk, die de beste 
croissants heeft van de stad.

Arme verslaggevers, die de afgelopen week in 
de vinex kwamen zoeken naar een getto. Een 
journalist van RTL was in Leidsche Rijn. Hij was live. 
Hij keek om zich heen. Hij zei: “De criminelen lijken 
zich vandaag goed schuil te houden.”
Grote woorden hebben een voordeel: ze waaien 
snel weer weg.

getto
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personeel gevraagd 
voor in onze frietkiosk
voor informatie vraag bij de viskiosk bij de maxis

HARDLOPEN
WANDELEN

FITNESS
SANDALEN
SLIPPERS

ruime keuze, beste advies

www.run-inn.nl
Linnaeuskade 5 | 1098 BC Amsterdam

bij HEMA Linnaeusstraat pal om de hoek

voor de actieve vrijetijdsbesteder

Vijf jaar geleden pachtte Schröder een kavel aan de 
James Bradleystraat. Soms fietste ze ’s nachts met volle 
maan naar het stukje land om weg te dromen over de 
atelierwoning die ze daar zou bouwen. Het ontwerp 
maakte ze samen met vriend en architect René van 
Veen. Ze laat de maquette zien: drie verdiepingen 
met beneden een garage en een open studio die 
ze te huur aanbiedt, op de eerste verdieping een 
grote atelierruimte en op de tweede verdieping een 
woonhuis. 

De uitvoering pakte iets anders uit dan het 
oorspronkelijke idee, maar de essentie is bewaard 
gebleven: hoge ruimtes met een pui die helemaal open 
kan en, heel belangrijk, veel kleur. Zowel in het pand 
zelf (mediterraan blauw), als in haar kunstwerken.

Kleuren vormen een leidraad in het werk van 
Schröder. Regelmatig maakte ze, in samenspraak 
met architecten, kleurontwerpen voor ruimten. Zo 
ontwierp Schröder de kleuren voor winkelcentrum 
De Passage in Eindhoven. “Doordat we gekleurd glas 
hebben genomen, is de lichtinval steeds net even 
anders. Want de kleuren gaan een samenspel aan met 
het daglicht.”

Ze illustreert het spelen met licht aan de hand van 
een muurschildering in haar atelier. Op de muur zijn 
cirkels in verschillende pasteltinten te zien. “Kijk!” 
ze loopt naar een andere plek. “Wanneer je ergens 
anders in de ruimte gaat staan, veranderen de cirkels 
van kleur. Het is belangrijk dat de ruimte meespeelt in 
het werk. Mijn kunst plaatst de mens in de ruimte, het 
gaat over kijken.”

Zelf een huis ontwerpen en bouwen was de grote 
droom van Lenny Schröder (69): “Ik was als kind al 
voortdurend bezig met hutten bouwen”. Op Stei-
gereiland verwezenlijkte ze haar droom. Tijdens het 
Open Atelierfestival Oost is haar atelierwoning te 
bezichtigen. 
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open ateliers zeeburg 
Meer dan 92 kunstenaars en ontwerpers hebben zich aangemeld voor deelname aan de Open Ateliers Zeeburg; 
3 op Zeeburgereiland, meer dan 30 op IJburg en ook meer dan 30 in de rest van Oost. De Centrale Expositie van 
het festival komt in het Centrum voor de Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark. Kijk voor alle deelnemers en meer 
informatie op  www.openatelierszeeburg.nl. 

Schröder glimlacht. “Je zou kunnen zeggen dat 
iemand van mijn leeftijd het wat rustiger aan zou 
moeten doen.” Dat valt niet altijd mee. Ze zucht: 
“Maar ja, ik heb nog zoveel plannen.”
Tijdens het Open Atelierfestival Oost op 16 en 17 
april stelt Lenny Schröder haar atelier op de James 
Bradleystraat 34 open voor publiek. 
Door Dieuwertje Mertens

‘ miJn kunst plaatst mensen in De ruimte’

Lenny Schröder (69), hier in haar atelier op Steigereiland, 
neemt deel aan het Open Atelierfestival op 16 en 17 april.

Uit meer dan 250 inzendingen heeft de 
jurycommissie van de prijsvraag de win-
nende naam De Binnenwaai gekozen. 
Die is bedacht door Hatice Seker, die 
vier jaar geleden naar IJburg verhuisde. 
Volgens de jury verbeeldt deze naam 
precies wat het gebouw moet uitstra-
len, want iedereen mag er altijd komen 
binnenwaaien. “Bovendien klinkt het 
goed.” Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik 
heeft het de naam op de gevel van het 
kerkgebouw aan het Ed Pelsterpark in-
middels onthuld. Winnares Hatice wint 
een tegoedbon van 100 euro, te beste-
den bij een IJburgse ondernemer. Ande-
re inzendingen zoals De Windroos en De 
Verbinding behoorden tot de favorieten 
van de jury, maar na lang beraad werd 
er unaniem gekozen voor De Binnen-
waai. In De Binnenwaai is elke zondag-
ochtend om 11.00 uur een viering, maar 
er vinden ook andere activiteiten plaats. 
Iedereen is welkom. Kijk voor meer in-
formatie op www.kerkopijburg.nl.

kanovereniging gooit 
trossen los

In april haalt de vereniging Kano op 
IJburg (KOY) de kano’s uit de winter-
stalling. Dan gaan de eerste cursussen, 
onder meer eentje voor beginners, 
weer van start. Ook staan er net als vo-
rig jaar weer diverse workshops op het 
programma. En de fameuze weekend-
tochten naar heinde en ver. Voorlopig 
is camping Zeeburg nog de thuishaven, 
maar het lijkt erop dat de kanoërs al dit 
seizoen een eigen plek op IJburg gaan 
krijgen. Daarover later meer. De jeugd 
kan voor kanovaren elke woensdag-
middag om 14.00 uur terecht op het 
strandje aan de Bert Haanstrakade, ter 
hoogte van het IJburg College. KOY, in 
2009 opgericht voor een aantal fana-
tieke kanovaarders, is er voor iedereen. 
Enige voorwaarde: je moet een zwem-
diploma hebben. De eerste beginners-
cursussen starten op 5 en op 7 april. Kijk 
voor meer informatie en het complete 
aanbod op  www.kanoopijburg.nl.

het kerkgebouw heet… 
De binnenwaai.
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KORT
  NIEUWS

blowboot op iJburg

Mobiliteit
Er staan maatregelen op stapel om de doorstro-
ming richting de A10 en vice versa te verbeteren. 
Ook Rijkswaterstaat heeft nu geconcludeerd dat 
er met name in de avondspits gevaarlijke situ-

niks nieuws onder de zon
| | | iJburg Debat | | | 

Zo’n honderdvijftig mensen kwamen dinsdag 8 maart naar het IJburg Col-
lege voor het ‘IJburg Debat’, de politieke avond van de raadsleden van stads-
deel Oost. Bewoners konden zich uitspreken over drie typische IJburgkwes-
ties: mobiliteit, jeugd en ondernemen (lees: leegstand). Heel veel nieuws is er 
deze avond niet naar voren gekomen. De meeste zorgen en suggesties van 
bewoners en ondernemers werden al eerder besproken, bijvoorbeeld tijdens 
het IJburgberaad. Ook ‘de’ file heeft inmiddels de volle aandacht van het 
stadsdeel en de centrale stad. Hieronder de belangrijkste punten. 

aties ontstaan door opstoppingen voor onder 
meer de afrit IJburg. Het onderwerp staat stevig 
op de politieke agenda. Sommige bewoners zien 
graag het ov beter geregeld, door bijvoorbeeld 
een frequenter rijden van tram 26 in de och-

tendspits of door het doortrekken van bus 66 
naar Oost. Eind 2011 zal lijn 26 inderdaad vaker 
gaan rijden. Andere geplande uitbreiding van 
het ov van en naar IJburg gaan voorlopig echter 
niet door. Wethouder Van Spijk liet echter wel 
weten dat hij binnen zes tot acht maanden een 
mobiliteitsvisie voor stadsdeel Oost zal presen-
teren, waarin hij de suggesties over verbetering 
van het ov en de doorstroming van het verkeer 
zeker zal meenemen. Eén bewoner vroeg name 
ns de bewoners van de Oeverzeggestraat speci-
ale aandacht voor de chaos die ontstaat in de 
weekenden, als er wedstrijden worden gespeeld 
op de velden in het Diemerpark. In de Oever-
zeggestraat is het dan een chaos van kerende, 

Ondernemer Van Leeuwen zat er hele-
maal doorheen. “Ik heb gevochten als 
een leeuw. Nergens was ik met mijn 
bedrijf nog welkom. Ik werd uitgela-
chen en verguisd. Maar ik heb het nooit 
opgegeven.” Zo kwam het dat na twee 
jaar strijd de gemeente haar defini-

In de gymzaal van het IJburg College, waar de politieke avond gehouden werd, verzamelden zich 
bewoners, raadsleden en bestuurders van stadsdeel Oost om te praten over belangrijke IJburgkwesties. fo

to
 m

a
r

ti
jn

 v
a

n
 d

e
n
 d

o
b

b
e
ls

te
e
n

ronkende en geparkeerde auto’s. Levensgevaar-
lijk, volgens de bewoners.

Jeugd
Vergeleken met andere wijken wonen er veel 
kinderen op IJburg. Met name de categorie tot 
tien jaar is goed vertegenwoordigd. Voor deze 
kinderen valt er best veel te beleven, zo werd 
geconcludeerd, al zou een fatsoenlijke speeltuin 
geen overbodige luxe zijn. Aan de ontwikke-
ling van zo’n speeltuin in het Theo van Gogh-
park wordt op dit moment hard gewerkt. Ook 
voor jongeren van 12 tot 16 jaar zijn er aardig 
wat mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan 
jongerencentrum Youthside, de sportvelden in 
het Diemerpark, het jongerenprogramma van 
Kimekai Gym en straks, om nog maar eens 
wat te noemen, de tennisbanen. Waar het aan 
schort, is dat zowel ouders als jongeren de weg 
naar deze voorzieningen nog niet goed weten 
te vinden. En wat willen jongeren eigenlijk zelf? 
Zij waren deze avond niet aanwezig. Voor ‘iets’ 
gereguleerds is er onder hen waarschijnlijk niet 
veel animo. Om beter inzicht te krijgen in hun 
wensen en behoeften is het belangrijk meer met 
de jongeren in gesprek te gaan.

Ondernemen
Deze sessie begon met een presentatie van Bu-
reau Stedelijke Ontwikkeling. Er dient onder-
zocht te worden hoe leegstaande ruimtes een 
andere bestemming kunnen krijgen, bijvoor-
beeld als woning. Wethouder Özütok zou graag 
zien dat het nautisch karakter van IJburg meer 
werd uitgedragen. En de Pampuslaan zou een 
soort tweede winkelgebied van IJburg moeten 
worden. Samenwerking tussen verschillende 
partijen is hierbij noodzakelijk. Parkeren moet 
voor winkelend publiek goedkoper worden.
Politieke avonden als deze worden georgani-
seerd door raadsleden die graag van bewoners 
willen horen wat er speelt in de wijk. Het is nu 
aan diezelfde raadsleden om de meest heikele 
kwesties op te pakken. Wordt vervolgd.

Eerder verschenen artikelen over het IJburgberaad 
(een samenwerking tussen stadsdeel, corporaties 
en ondernemers) en de oostelijke ontsluiting zijn 
na te lezen op onze website (www.debrugkrant.nl).

merels 
blog

meer merel op www.debrugkrant.nl

Ik heb een gruwelijke hekel aan carnaval en alles 
wat erbij hoort.

Jongons, ik ben jarig! 16! Waar 
zijn mijn felicitaties?

Eigenlijk heb ik ook helemaal geen 
tijd voor al jullie gezeur.

Ja telefoon, waarom niet uit het niets 
keihard Roman’s Revenge afspelen en niet 
meer uitgaan? In de tram? Iedereen keek 
me woedend aan!

Mijn pardie wordt de beste pardie van alle 
pardies op de hele wereld

merel is 15 jaar, iJburgbewoonster (met ambities voor wonen in ‘de stad’), zit in de 4de 
van ‘het gym’ en houdt van muziek. ze bezoekt festivals en kliert met vriendinnen. o ja, 
en ze wil graag actrice worden. op www.debrugkrant.nl houdt ze een blog bij.

De mensen in de tram houden niet van Nicki 
Minaj. En ik hou niet van de mensen in de tram. Parool: shut your face about IJburg. 

Spookstad? Geen spook gezien hier.

Art gaat eruit.

Ik loop rond in een I HEART DAMON ALBARN 
shirt. Zonder zelfspot kom je toch nergens?

ZESTIEEN, ZESTIEEN, EN VOLWASSEN WORD IK NOOOOIT! 
(van dat ene liedje, van dat programma....)

première
Ik had de serie nooit gezien, niet eens 
de trailer nooit niet, maar ik mocht mee. 
Naar de première van Gooische Vrouwen 
de film. Samen met mijn vriendin Dorus, 
die samen met haar vader in de film (en 
serie) speelde. Dit beloofde een spannende 
avond te worden, wist ik al 2 weken van 
tevoren. Lipjes gestift, borstjes vooruit. 
Daar gaan we. …
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Ik piepte nog “sorry!” 
naar de mensen maar 
dat hielp niets.

biologisch 
boodschappenpakket

In Diemen is onlangs een unieke 
boodschappenservice gelanceerd. 
Zinner Dinner bezorgt in de regio 
Amsterdam eerlijke, duurzame en 
lokale ingrediënten voor drie com-
plete avondmaaltijden (inclusief 
recepten) aan huis. Hiermee kun je 
gevarieerde en gezonde maaltijden 
bereiden zonder boodschappen te 
hoeven doen. En – wellicht belang-
rijker – zonder te hoeven bedenken 
wat je nu weer eens moet gaan ma-
ken. Het concept is eenvoudig. Via de 
mail krijg je het weekmenu doorge-
stuurd. Op de door jou aangegeven 
dag worden de boodschappen thuis 
afgeleverd. De producten zijn vers, 
afkomstig van lokale leveranciers en 
zoveel mogelijk biologisch en sei-
zoensgebonden. En E-nummerloos. 
Want dat vinden oprichters Katja 
Efron en Dirk Kruip heel belangrijk. 
“Volgens onderzoek door het Voe-
dingscentrum zou meer dan de helft 
van de Nederlanders graag gezonder 
willen eten. Onze service kan daar-
aan een bijdrage leveren.” Kijk voor 
meer informatie op de website www.
zinnerdinner.nl.

tieve jawoord heeft gegeven aan Van 
Leeuwens Blowboot. De drijvende cof-
feeshop zal voorlopig voor anker gaan 
vlak bij de plaats waar de zandbank van 
Centrumeiland verrijst. Nog ieder geval 
tot de zomer van 2011 mag de boot 
daar blijven liggen. Pas wanneer het IJ-
burg College in het nieuwe schooljaar 
ongeveer 500 meter zuidwaarts op-
schuift naar het nieuwe gebouw, mag 

de Blowboot aanmeren. Tot die tijd zul-
len gasten met een roeibootje naar de 
drijvende coffeeshop moeten om aan 
hun trekken te komen. Rookhuijzen is 
niet bang dat hij daardoor voorlopig 
minder klanten zal trekken. “Het geeft 
mijn bedrijf juist extra jeu.” Begin april 
zal de Blowboot bij IJburg voor anker 
gaan. Van Leeuwen ziet de toekomst 
zonnig tegemoet.

T 0650988908 | info@paulvandervalk.nl | WWW.paulvandervalk.nl

Boegschroeven 
inbouwen 
vanaf €2250.- 

Antifouling 
vanaf €59.- per meter

Ook voor 
wassen&poetsen 

van uw boot Kunt u  
bij ons terecht

Invulling geven aan het  
Centrum voor Vrije Tijd
Het Centrum voor Vrije Tijd (CVT), Ed Pelsterpark 8, is een  
centrum voor sport, cultuur en vrije tijdsbesteding. Er is nog  
ruimte voor aanbieders van activiteiten. Ook zaalhuur is mogelijk.

Het CVT wil een centrum voor en door de buurt zijn. In de grote 
sportzaal hebben basisscholen op IJburg gymnastiekles. Buiten 
schooltijd is er in de sportzaal een breed sportief aanbod voor  
alle leeftijden. 

In de overige ruimtes worden cursussen verzorgd en  
theaterlessen gegeven. Stichting Theatraal IJburg heeft hier  
haar jeugdtheaterschool. 

Ruimte voor initiatieven
In het CVT is nog plek voor andere gebruikers. Het stadsdeel komt 
graag in contact met initiatiefnemers die structureel invulling willen 
geven aan het CVT op het gebied van sport, cultuur of vrije tijd. 
Daarnaast zijn ook aanbieders van zorg, welzijn of buitenschoolse 
activiteiten welkom. 

Het incidenteel huren van een zaal voor bijvoorbeeld een activiteit, 
lezing of overleg behoort ook tot de mogelijkheden. 

Contact
Wilt u ook gebruiker worden? 
Neemt u dan contact op met het CVT via telefoonnummer 
(020) 4165707 of via e-mail  cvt@oost.amsterdam.nl

Meer informatie: www.cvt-ijburg.nl
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open havenDag iJburg
Zondagmiddag 17 april houdt IJburg Open 
Havendag. Met tal van feestelijke activitei-
ten in en rondom de haven aan de Krijn 
Taconiskade wordt de opening van het 
vaarseizoen gevierd. Klassieke en moderne 
schepen bezoeken, een proefrondje zeilen, 
surfen en suppen, een terrasje pikken aan 
de kade – het komt allemaal aan bod. Een 
mooie gelegenheid voor IJburgers èn voor 
Amsterdammers uit andere stadswijken 
(met tram 26 ben je er zó!) om eens mee te 
maken hoe in het Havenkwartier watersport 
en gezelligheid hand in hand gaan.

Initiatiefnemer voor de ‘Open Havendag IJburg’ 
is Menno Hoekstra, directeur van The Lighthouse/
Muider Compagnie, die in de IJburgse haven 
een vaste plek heeft. In samenwerking met 
alle bij de haven betrokken ondernemers en 
Watersportvereniging IJburg is er een gevarieerd 
programma opgezet, met activiteiten voor het 
hele gezin. De leden van WV IJburg verhogen de 
sfeer met een haven vol fraai versierde boten en de 
sluismeester houdt die middag open huis. Op de 
kade, tussen de kraampjes met watersportartikelen 
en -informatie, zal een centrale bar te vinden zijn. 
Uiteraard zijn alle restaurants en terrassen rondom 
de haven geopend.
IJburg zal zich met de Open Havendag weer van 

zijn beste (nautische) kant laten zien, ook aan 
mensen die IJburg nog niet kennen. Daarom is 
ook de huizenwinkel IJburg Expo die middag 
open, waar de mogelijkheid wordt geboden 

om IJburg vanaf het water te bekijken met de 
IJburg Expo-sloep.
Het belooft een onvergetelijke dag te worden. 
Aanvang 13.00 uur.

sChepen bezoeken

Klassieke schepen
De Muider Compagnie stelt zijn 
klassieke zeiltjalken De Egelantier 
en De Rederijker open voor 
bezichtiging. Als speciale attractie 
halen zij ook het Statenjacht naar 
IJburg, hoewel dat buitengaats moet 
blijven omdat het niet door de sluis 
past. De Titaan van Léon Verraes 
is op de weg terug van een lange 
tocht en zal eind van de middag 
binnenlopen. Op uitnodiging van 
Menno Hoekstra komt ook de 
Amsterdamse Salonboot Rederij 
met een klassieke salonboot naar 
IJburg.

| | | FeesteliJk begin van het vaarseizoen | | |

veiligheiD aanvoerroute sluis
onder watersporters is intussen bekend dat het bij aanlandige wind 
niet ongevaarlijk is om de sluis op iJburg te naderen. De wind komt 
ongehinderd aan over het iJmeer en stuwt de golven soms zo hoog 
op dat het voor schepen ondoenlijk is om netjes aan te leggen bij de 
steiger en daar te wachten tot de sluis geopend is. ook naar buiten 
varen is bij harde wind geen sinecure. 
Watersportvereniging iJburg heeft dit probleem begin vorig jaar 
besproken met projectbureau iJburg en het ziet er naar uit dat in het 
zicht van de open havendag een voorlopige oplossing nabij is. 
Daags voor het evenement worden er in het verlengde van de 
bestaande steiger twee pontons ingevaren die tijdelijk dienst zullen 
doen als golfbreker. na het vaarseizoen worden ze vervangen door een 
permanente golfbreker. een tweede maatregel is het aanbrengen van 
golfschotten aan de bestaande steiger, zodat schepen niet langer onder 
het remmingwerk kunnen raken. opleverdatum van deze aanpassing is 
1 mei aanstaande. 

vaarseizoen
hoewel de echte helden alleen wegblijven als er ijs ligt, moet het voor 
de meeste watersporters wel een beetje lekker weer zijn voor ze het 
water weer op gaan. in ons land loopt het vaarseizoen ruwweg van 
april tot oktober. in het voorjaar komt het water weer tot leven: boten 
worden uit de winterstalling gehaald, dekken worden geschrobd, 
zeilen gehesen. De iJburgse haven loopt vol, de sluizen worden weer 
dagelijks bediend, de terrassen ingericht. het vaarseizoen begint!

Wedstrijdjachten
Ook aan boord van de zeiljachten van 
Sailing Business Events kan een kijkje 
worden genomen. Er wordt tekst en 
uitleg gegeven over dit specifieke 
type zeiljacht, over de wedstrijden 
die ermee gevaren worden en over 
het bedrijfszeilen. Een van de jachten 
wordt tijdens de Open Havendag 
geheel ‘wedstrijdklaar’ aangemeerd.

Pampusveer sailboa 
Het Pampusveer Sailboa ligt vanaf 
die dag weer op zijn oude plek. De 
dagelijkse veerdienst (12.00 en 14.00 
uur) vangt aan op dinsdag 19 april en 
tijdens de Open Havendag kan iedereen 
de boot bezichtigen. Eigenaar Imre 
Leenhouts heeft nog een verrassing 
in petto, die waarschijnlijk tijdens de 
Open Havendag wordt onthuld.

Reddingsboot Johanna louisa 
De Koninklijke Nederlandse Reddings 
Maatschappij komt naar IJburg om 
vol trots de klassieke reddingsboot 
Johanna Louisa te tonen. Het schip 

was in gebruik tussen 1968 en 1993 
en wordt door vrijwilligers in de vaart 
gehouden. Zij laten graag zien hoe het 
schip er vanbinnen uitziet.

IJburgse snelle motorboot
Naast antieke schepen zal er ook een 
pas ontworpen, snelle motorboot te 
zien zijn. De Yburg 650, op de markt 
gebracht door IJburgers Wik Becker 
en Joost de Waard, is begin maart op 
de Hiswa geïntroduceerd. Dit type 
boot biedt plaats aan 8 tot 10 mensen. 
Wie hem even wil proberen, mag een 
rondje meevaren.

zeilen en surFen

Bezoekers aan de Open Havendag 
kunnen ook zelf kennismaken met de 
watersport en aan den lijve ondervinden 
hoe het is om te zeilen of te surfen. Wie 
het eens wil proberen, kan zich ter plekke 
opgeven bij een van onderstaande 
marktkraampjes op de kade.

Jeugdzeilen
Watersportvereniging IJburg en 
Zeilschool Kapitein Uil stellen 
optimistjes en instructeurs beschikbaar 
om kinderen (vanaf 7 à 8 jaar) te laten 
kennismaken met de zeilsport.

Zeilen voor volwassenen
Dankzij samenwerking tussen WV 
IJburg en zeilschool Admaris Sailing 

kunnen ook volwassenen en jongeren 
vanaf 16 jaar een proefrondje zeilen, 
in open zeilboten van het type 
Randmeer. Ook hier gaat uiteraard 
een instructeur mee aan boord.

surfen
Surfen is de oudste sport van IJburg. 
De eerste bewoners stonden al snel 
op de plank en er zijn er steeds meer 
bijgekomen. Surfcenter IJburg – gevestigd 
op het strandje aan de Markermeerkant 
van de sluis – richt een marktkraam in 
met prachtige surfspullen. Verder is 
het de bedoeling om bij de haven een 
surfsimulator te plaatsen. Een mooie 
gelegenheid om, zonder kans op een nat 
pak, kennis te maken met de surfsport. 

suppen
Stand-up-peddling ofwel suppen was 
vorig jaar al een rage in de IJburgse 
binnenwateren en zal naar verwachting 
het komend seizoen veel navolgers 
krijgen. In de haven worden proeflessen 
gegeven.

Wakeboarden
Met grote snelheid op een wakeboard 
worden voortgetrokken achter een 
boot. Een soort snowboarden op het 
water, waarbij je van hekgolf naar 
hekgolf springt. Wakeboardschool 
Wake2Wake laat zien hoe het in zijn 
werk gaat. Geïnteresseerden mogen 
een poging wagen. 
Door Carla M. Peddemors
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het programma
Hoewel het programma nog niet in 
detail vaststaat, kan alvast in grote 
lijnen worden verteld wat er op de 
Open Havendag te doen zal zijn. Kijk 
tegen die tijd op  www.debrugkrant.
nl voor het definitieve overzicht.
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horizontaal 1 Soort vogel 6 jeuk 12 Bijbelse figuur 14 bijl met lange steel 15 waarnemend (afk.)17 
bijwoord 18 Japanse munt 20 spil 21 begane grond (afk.) 22 bezoek 25 etter afscheiden 28 afgelopen! 
29 schoenvorm 21 vervelende 32 eminentie (afk.) 33 antimoon (symbool ) 35 kolenbak 36 voor Christus 
(afk.) 37 tijdschrift (afk.) 38 namaakleer 40 fragiel 42 circa (afk.) 43 sterke drank 44 persoonlijk 
voornaamwoord 46 modderplas 48 dierbaar 51 idem (afk.) 53 viervoeter 54 vrucht 56 maanstand 
(afk.) 57 dat is (afk.) 58 deel van de mond 60 briefaanhef 62 oudst toneelspel in de Nederlandse taal 64 
uiting van verzet 66 handelswaar 68 klein kind 69 negenenzestig cm 70 gelofte 72 intelligentieleeftijd 
(afk.) 73 persoonlijk voornaamwoord 74 zwaardwalvis 76 wielrand 78 sein dat een bepaalde tijd 
precies aangeeft 79 voorhistorische begraafplaats.  

verticaal 1 Koude lekkernij 2 vader 3 spits toelopende vierkante zuil 4 betaalwijze 5 en andere (afk.) 
7 dwarsmast 8 weefsel met patronen die verkregen zijn door de scheringdraden vooraf plaatselijk te 
kleuren 9 sterk aftreksel van aromatische stoffen, vruchten enz. 10 bruto (afk.) 11 ruimte waar kippen hun 
eieren leggen 13 Helium (symbool) 16 hertenleer 18 vetlaag bij varkens 19 broedplaats 21 jongensnaam 
23 de onbekende (afk.) 24 aardrijkskundige term (afk.) 26 motorrace (afk.) 27 radium (symbool) 30 
iemand die voor het gerecht eist 34 gevangenis 36 vrouwelijke beer 38 vruchtvocht 39 dun 40 seconde 
41 klip 45 punt dat men wil treffen 47 uit oostelijke streken 49 glasachtige brandverf 50 bevend 52 
jongensnaam 54 hap 55 grote plaats 57 bakmengsel 59 evangelische omroep (afk.) 60 burgerlijke 
stand (afk.) 61 erbium (symbool) 63 berkelium (symbool) 65 iedere 67 getal 71 landbouwwerktuig 74 
ordedienst (afk.) 75 luiaard 76 vrije universiteit (afk.) 77 autoteken voor Engeland.

 

agenDa
26 maart
Het Grote Lente Feest van 
Blijburg, 22.00 uur, www.
blijburg.nl

27 maart
Peter en de Wolf (6-12), gespeeld 
door pianoleerlingen van 
Muziekschool Amsterdam-IJburg. 
Theater Vrijburcht, 16.15 uur. 
Aansluitend buurtborrel.

31 maart
Film Vrijburcht Copie Conforme, 
20.30 uur

2 april
SUNA’S DANS DINER. Tafelen 
en dansen met DJ Suna en de 
Parades snoepmeisjes, 19.00 uur, 
Blijburg (reserveren via www.
blijburg.nl)

3 april
Poppenkast (2-7 jr), theater 
DroomrIJs. 10.15 + 12.15 uur: 
De schat van IJburg; 15.00 
uur: Lentekriebels in de sloot. 
Reserveren: info@droomrijs.nl. 
L63 (Lumierestraat 63)

(gratis) kanovaren voor iedereen, 
14.00-16.00 uur, camping 
Zeeburg

Familievoorstelling Secret 
Garden, Wonderland, 16.00 uur, 
Pleintheater (kaartje is bon voor 
gratis pannenkoek)

4 april
Dansvoorstelling (2-5 jr) Lichaam, 
Luister!, Cie Cinque Plongeur, 
10.30 uur, Pleintheater
Dans/objecttheater (2+) Quelque 
Chose / Iets, Karin Guizzo, 13.30 
uur, Pleintheater

6 april
Huiskamervoorstelling Pas op de 
Oppas, huize Instroomhuis, 20.30 
uur. Meer info en reserveren 
www.blondebizon.nl

Kindertheater (2,5+) Raketje & 
Gezocht: konijn, Theatergroep 
Max, 10.30+15.00 uur, 
Pleintheater

8 april
Huiskamervoorstelling Lilith, 
huize Zwanebloem, 20.30 uur. 
Meer info en reserveren: www.
blondebizon.nl

Thetaer (2-6 jr) Haa twee Oohh, 
HELIOS Theater en Mierscher 
Kulturhaus, 11.00 + 13.30 uur, 
Pleintheater

9 april
Open dag Muziekschool 
Amsterdam IJburg: instrumenten 

uitproberen, workshops, 
optredens. 11.00 tot 14.00 
uur, theater Vrijburcht www.
muziekschoolamsterdam.nl)

Dans in Stijl, terug in de tijd 
met bigband en al. Vooraf een 
Opfris Workshop ballroom en 
latin dansen. Vanaf 19.30 uur, 
Kompaszaal

13 april
Meespeelvoorstelling Stout en 
Vies, Waaidorp.

15-17 april 
Open Ateliersfestival Oost: bonte 
verzameling kunst kriskras door 
het stadsdeel. Centrale Expositie 
in Centrum voor Vrije Tijd. www.
openatelierszeeburg.nl

16 april
Tweedehands markt met 
kinderspullen, speelgoed en 
kleding in het Centrum voor 
Vrije Tijd, Ed Pelsterpark

Vliegerfestival Waaidag. Alles 
met wind: demo’s powerkiten 
en megavliegeren, workshops 
vliegers en windmolentjes 
bouwen. En meer. Alle 
leeftijden, 12.00-16.00 uur, 
Waaidorp

Dinnershow: zinderende avond 
vol live muziek, poëzie, grappen, 
en telkens een bijzondere artiest. 
19.00 uur, Blijburg (reserveren 
via www.blijburg.nl)

17 april
Open Havendag: 
Boten bezoeken, 
watersportactiviteiten, muziek 
en terrassen. Kortom: feest in 
de haven! Vanaf 13.00 uur. Kijk 
voor het programma op www.
debrugkrant.nl

21 april
Dennis Sekretarov Quartet. 
Aansluitend jamsessie met 
conservatoriumstudenten. 
Harbourclub The Lighthouse, 
21.00 uur

24 april
TheaterDansMuziek Srefidinsi, 
Theatergroep Rutoe, 15.00+18.00 
uur, Pleintheater

24&25 april
Pasen

Elke donderdag
Vrije inloop koffie met krant, 
9.30 uur, De Tronk in ruimte PKIJ, 
Ed Pelsterpark 2

Elke vrijdag
DJ in N.A.P., vanaf 20.00 uur

28 april
De volgende de Brug verschijnt

brigadier bert maarten gerritsen

puzzel priJsvraag

Winnen! kostelijk boeket 
of anderszins (bloemen, 
mooi, kleur), oftewel een 
cadeaubon t.w.v. € 50,- te 
besteden bij Don Florito. 

Wil jij deze cadeaubon voor 
bloemen-mooi-kleur  winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met je naam, 
adres en telefoonnummer) voor 
18 april 2011 naar:

de Brug prijspuzzel
Zwanebloemlaan 22
1087 CD Amsterdam
De winnaar krijgt thuis bericht. 
De oplossing wordt bekend 
gemaakt in de volgende krant.

De oplossing van de puzzel 
in de Brug nr. 2-2011 was: 
televisiemeubel. De winnaars, 
de heer en mevrouw Goudsmit, 
hebben hun prijs inmiddels in 
ontvangst genomen.
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Deze puzzel wordt u aangeboden door Don Florito (pampuslaan 31, www.donflorito.nl)


