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de geest van Annie  
MG Schmidt

IJburgberaad
buigt zich over 

leegstand 

LMB
In de krochten van onze vinexwijk schijnt 
ook wel eens een lichtje. Of is het Sint-
Maarten, die voor de deur staat?
De heilige Martinus, zo werd mij vroeger 
verteld, deelde op jonge leeftijd zijn 
mantel met een verkleumde bedelaar. 
Hij zag daarna het licht en wijdde zijn 
verdere leven aan de verkondiging van het 
christendom. 11 november is zijn sterfdag. 
Op veel plekken in Nederland wordt deze 
dag gevierd met het lampionnen- en 
snoepfeest Sint-Maarten.

In het West-Friese dorpje waar ik vandaan 
kom, werd Sint-Maarten uitgebreid 
gevierd. Al weken voor het zover was 
knutselde ik met mijn vader een lampion 
in elkaar. Eentje die sterk genoeg was om 
de pondzware batterij met lampenbol 
te dragen. Op de dag zelf, altijd na de 
erwtensoep, stipt om 17.15 uur, stortten 
wij ons de regen in. Want op 11 november 
was het – althans in mijn herinnering – 
altijd slecht weer. Van deur tot deur gingen 
we, mijn vriendjes, vriendinnetjes en ik. 
Zingend uit volle borst:

Sintere Maarten, Sintere Maarten
De koeien hebben staarten
De ossen hebben horens
De kerken hebben torens
De torens dragen klokken
De meisjes dragen rokken
De jongens hebben broeken aan
Daar komt Sintere Maarten aan

Een lied dat nergens op slaat natuurlijk. 
Maar ik moet eerlijk zijn: tot meer dan vier 
regels kwamen we (gelukkig) bijna nooit. 
Na de mededeling dat de kerken torens 
hebben, zat de uitgedeelde versnapering 
namelijk al hoog en breed in onze tas. En 
stormden we – terwijl onze lampionnen 
kapot waaiden en door regen klef 
geworden pepernoten zich vermengden 
met de rest van het onverpakte snoepgoed 
– naar de volgende deur.

Ach, die deuren. Mooi was dat. Ze stonden 
al op een kier. Alsof de bewoners wisten 
dat we kwamen. Wat natuurlijk zo was. 
De Sint-Maartentraditie waart nu ook 
op IJburg rond, zomaar van stal gehaald, 
zeven jaar geleden, op een eiland waar de 
katholieke school beslist niks christelijks 
wil doen. Toch is het feest anders dan toen 
in mijn dorp. Of ligt het aan mij? Of beter 
gezegd aan mijn nostalgische verbeelding? 
 
250. Ik herhaal: 250. Zoveel kinderen 
kwamen er vorig jaar bij mij aan de deur. 
Over elkaar heen vallend, reikend naar de 
bel. Want ze belden aan, die kinderen, alle 
250. Terwijl ook mijn deur, net als vroeger 
bij mij in het dorp, al op een kier stond. 
De kinderen mikmakten hun liedjes en 
graaiden naar het snoep. Ik keek ze na, die 
sliert van blokkerlampionnen, en deelde 
snoep uit tot het op was.

Nog maar een paar dagen, dan is het weer 
11 november. Maar ik zeg je nu alvast: 
aanbellen is niet nodig! Mijn deur zal op 
een kier staan, want ik weet dat jullie 
komen. Alle 250.

Sint-Maarten
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Het is crisis en dat is goed te merken. In juli 
2010 zette de gemeente alle Amsterdamse 
bouwprojecten on hold. Vervolgens werden 
alle nieuwbouwplannen nog eens onder de 
loep genomen (een zogeheten ‘eerste pro-
jectenschouw’) en de conclusies van deze 
schouw werden in de begroting voor 2011 
aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daar-
in staat dat voor twee grote bouwprojecten 
in Oost – IJburg 2 en het Zeeburgereiland 
– het roer om gaat.

IJburg 2
De bestuurders zien de plannen voor IJ-

burg 2 graag verder uitgewerkt. Maar ze 
benutten een tweede schouw om een de-
finitief oordeel te vormen. Voorlopig staat 
er in de begroting dat de aanleg van IJburg 
2 ‘stukje bij beetje zal plaatsvinden’. Of en 
wanneer de eerste 45 hectare (Midden-
eiland) worden afgemaakt, hangt af van 
conclusies na de tweede schouw en van de 
ontwikkelingen op de huizenmarkt. 

OOIJ
De oostelijke ontsluiting IJburg (OOIJ) 
gaat door. De tijdelijke ontsluiting wordt 
omgezet in een definitieve variant. Het 

college acht het aanleggen van de OOIJ 
noodzakelijk voor de bereikbaarheid van 
IJburg. Afgelopen maand kreeg een aanne-
mer opdracht om te beginnen met het eer-
ste zandlichaam; in 2013 moet de nieuwe 
weg klaar zijn.

Zeeburgereiland
Op het Zeeburgereiland wordt deelgebied 
RI-Oost samen met de aangrenzende be-
drijvenstrook verder ontwikkeld. De bouw 
van de eerste projecten staat op het punt 
van beginnen. Er verrijzen onder meer 
woningen, een sportcomplex van Zeebur-
gia en het Annie MG Schmidt Huis (in de 
silo’s). 

De definitieve woningbouwontwikkeling 
van de Sluisbuurt wordt uitgesteld tot na 
2019. Voor deze buurt wordt een nieuwe 
strategie ontwikkeld onder de noemer 
Sluisbuurt Vrijstaat. Hierbij wordt vanaf 
2013 ruimte geboden voor tijdelijke func-
ties die goed passen in het beoogde defi-
nitieve programma. Op die manier kan de 
buurt gaandeweg, op organische wijze zijn 
definitieve invulling krijgen. De ontwikke-
ling van de drie kleinere buurten van het 
Zeeburgereiland (de Baaibuurten West en 
Oost en de Oostpunt) wordt stilgelegd.

IJburg 2
IJburg 1 wordt volgens planning voltooid. 
Hoe snel hangt mede af van de flexibiliteit 
van de betrokken projectontwikkelaars.

Lees ook het interview met 
Igor Roovers op pag. 3

De beslissing over IJburg fase 2 is opnieuw uitgesteld. Het Zeeburgereiland 
wordt slechts gedeeltelijk verder ontwikkeld. Dat staat in de begroting voor 
2011 van de gemeente Amsterdam, die woensdag 6 oktober werd gepresen-
teerd door wethouder Lodewijk Asscher. Een lichtpuntje: er komt definitief 
een oostelijke ontsluiting IJburg (OOIJ). Voor de goede orde: of alles precies 
zo gaat gebeuren als nu is voorgesteld, wordt pas duidelijk in december, als 
de gemeenteraad zich over de begroting uitspreekt.

IJbURG 2 oNGEwIS, ooIJ GAAt dooR
 | | | PRESENtAtIE bEGRotING AMStERdAM 2011 | | |
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Goedgebekte 
Myrthe (15) zeurt niet, 

maar gaat gewoon

JA
EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

NEE/NEE sticker op je brievenbus? mail als de wiedeweerga 
info@debrugkrant.nl voor die unieke JA de brug- sticker

LAAt de Brug oP 
JE dEURMAt vALLEN

Het land maken gaat door, 
hoewel er over het het lot van 
IJburg 2 nog geen officieel besluit 
genomen is. Stuurman Geert (r) en 
kraanmachinist Jan roken er rustig 
een shaggie op. Uitvoerder Gerrit 
kijkt nog eens de plattegrond.



WINKELCENTRUM IJBURG

etos • gouden kom chinees restaurant • top 1 toys • dekker & winkler brood & banket • gall&gall • het dierenpunt ijburg 
hunkemöller • rabobank • bruna • bart verkerk keurslager • hema • pamba stomerij • grill’s fastfood • jane 
flowers • biolicious • vomar voordeelmarkt • de beestenwinkel kadootjes op pootjes • hizi hair • zeeman • visgilde 
ijburg • d.i.o. drogisterij • blokker • albert heijn • pret op ijburg kinderkleding • globe reisburo • bikes & boards 

Gouden Kom
Kom, de chinees van IJburg. Wie kent dit 
beroemde restaurant niet? De zusjes Siu en 
May runnen de zaak, samen met hun part-
ners, twee koks en een aantal vaste partti-
mers. Siu en May en de medewerkers staan 
garant voor service. De koks besteden aan-
dacht aan het verse eten. Want er wordt pas 
eten gekookt als de bestelling geplaatst 
wordt! Waarom er zo snel gekookt wordt? 
Simpel. Het eten wordt bereid op turbo-
branders. Het sfeervolle restaurant heeft 80 
zitplaatsen. Voor wie liever thuis eet: u kunt 
ook afhalen of catering laten bezorgen. 
Gouden Kom is dagelijks geopend; maan-
dags t/m donderdag van 14.00 uur-22.00 
uur, en vrijdag t/m zondag van 12.00-22.00 
uur. Voor catering kunt u ook op afspraak 
terecht. Chinees Specialiteiten Restaurant 
Gouden Kom, Daguerrestraat 51. 

Bruna
De meeste mensen kennen De Bruna. Bijna 400 winkels in Nederland opereren volgens dit concept. Waar staat Bruna eigenlijk 
voor? Bruna biedt die goederen en diensten aan die direct aansluiten bij de behoeften op het vlak van ontspanning, educatie, 
hobby, cadeau, home-office, genot en plezier.Bruna is laagdrempelig,er heerst ’n vriendelijke sfeer en je kunt er ook nog terecht 
om je post af te handelen. Het IJburg team doet zijn best om iedere dag ’n performance neer te zetten die onze klanten aanspreekt: 
vriendelijk, gastvrij, probleemoplossend, en betrokken. Kortom ’n winkel waar je graag terugkomt. Wij zien U graag komen!
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Is er eigenlijk nog wel hoop voor IJburg 2, 
na de bouwstop en de schouw? Igor Roovers 
denkt van wel. “Ik kan de economie natuurlijk 
niet beïnvloeden, maar we staan er gewoon 
goed voor. IJburg 2 heeft de stad iets te bieden. 
Niet alleen is het een plan van deze tijd, ook 
bieden we een woonmilieu dat de stad nodig 
heeft. We houden mensen vast die anders uit 
Amsterdam zouden wegtrekken. Er komt op 
de nieuwe eilanden veel ruimte voor zelfbouw. 
Daar is een markt voor. Ik heb goede hoop dat 
we eind 2010 of begin 2011 duidelijkheid heb-
ben. En het bestemmingsplan blijft geldig, ook 
als we gefaseerd gaan aanleggen.”

Wat zegt het nu eigenlijk, die begroting van 
Asscher? “Eigenlijk is er besloten nog even 
geen besluit te nemen. Omdat er nog onze-
kerheden zijn. Als de plannen voor IJburg 2 
(en nog negen andere projecten) nog eens 
tot in detail zijn uitgewerkt, kan het ge-
meentebestuur na een tweede schouw een 
definitief besluit nemen. Voordat je een gro-
te nieuwe wijk bouwt, in een veranderende 
tijd, is het best goed om nog eens kritisch 
naar de plannen te kijken.”

De zekerheden
Het college heeft gezegd: we gaan IJburg 2 
anders aanpakken dan IJburg 1. Als je in 
kleinere stukjes bouwt, dan heb je een beter 
overzicht, en meer controle over de finan-
ciën. Roovers: “Voor IJburg 1 tekenden we 
contracten met consortia voor duizenden 
woningen tegelijk, om de financiële risico’s 
voor de gemeente te beperken. Dat pakte 
niet altijd gunstig uit. Door kleinschaligheid 
kun je beter inspelen op de waan van de dag. 
Het plan voor de eerste 45 hectare is zo goed 
als uitgewerkt. We weten waar de wegen ko-
men en de bruggen. Maar daarbinnen is het 
nog flexibel in te delen.”

Het college heeft daarbij geadviseerd in te 
zetten op vijftig procent zelfbouw, ten op-
zichte van tien procent op IJburg 1. Roovers: 
“Dat is echt een geweldig leuke klus. Daar-
naast, en dat is ook in de traditie van de eer-
ste fase, gaan we een klimaatneutrale wijk 
bouwen. State of the art op het gebied van 
duurzaamheid. Daar kunnen we een gewel-
dige slag mee slaan. Het is bijzonder dat we 
dat op het niveau van een hele wijk kunnen 
doen. Deze tijd benutten we om daar verder 
onderzoek naar te doen. Een leuk aspect van 
de ‘pauze’.”

De onderzekerheden
“Mijn gevoel? Ach. Aan de ene kant vind ik 

het verstandig om te wachten. En de plannen 
even te laten uitharden. Het zou een drama 
zijn als er straks een grote plak zand ligt, 
waar niks gebeurt. Aan de andere kant…. 
we staan per slot van rekening in de start-
blokken. Als we gaan bouwen is het al 2014. 
Niemand kan voorspellen hoe het er dan 
voor staat, maar de vraag naar woningen in 
Amsterdam blijft groot. Mijn persoonlijke 
gevoel zegt dat de woningmarkt niet terug 
gaat naar business as usual. Daarbij, ik herin-
ner het me nog goed, de start van IJburg 1 
was een geweldig leuke tijd. Het land maken, 
het begin van de bouw. De eerste bewoners 
een hand geven was ronduit spectaculair.” 
Roovers, melancholiek: “Ja, we waren er 
klaar voor geweest.”

Vooruitkijken
“We hebben met elkaar heel uitdrukkelijk 
afgesproken om door te gaan met wat goed 
ging. We zijn trots op de natuurprojecten 
van IJburg. De oevers en het binnenwater 
zijn top of the bill. Zulke dingen bepalen de 
kwaliteit van de wijk, en zullen op de nieuwe 
eilanden dan ook zeker terugkomen. Natuur-
lijk gingen er ook dingen mis. Daar hebben 
we van geleerd. We hebben gezegd dat we 
IJburg 2 flexibeler gaan invullen. Dat bete-
kent dat je ook fysiek ruimte moet creëren. 
Om een voorbeeld te geven: op Haveneiland 
werd de grond in een vroeg stadium verkocht 
aan ontwikkelaars. Als iemand later met een 
goed idee kwam, of de scholen hadden meer 
ruimte nodig, dan kon dat niet meer worden 
ingepast. Dat gaan we anders doen.”

“IJburg 1 wordt afgebouwd. De eilanden 
hebben voldoende body om te kunnen func-
tioneren. Maar ook hier zijn we met de ont-
wikkelaars aan het kijken of we de plannen 
iets kunnen omgooien. De tijd vraagt erom. 
Wachten tot zo’n vijfenzeventig procent van 
de woningen op voorhand verkocht is, werkt 
nu niet. Dat is een landelijke trend. We moe-
ten voorkomen dat we het laten verschra-
len.”

Ingang van Amsterdam
“Het is niet zonder slag of stoot gegaan, 
maar de oostelijke ontsluiting IJburg 
(OOIJ) wordt definitief aangelegd. Afgelo-
pen maand is de aannemer voor het eerste 
zandlichaam gekozen. Ik zou zeggen: aan 
de slag ermee. In 2013 is de weg gereed. Let 
op hè: die oostkant is straks de ingang van 
Amsterdam.” En hij ziet het voor zich, Igor 
Roovers. “Dan rij je daar het Centrumeiland 
op, dat gaat wat worden!”

Igor Roovers (directeur PBIJ) is eigenlijk 
geen strandmens. Toch staat hij hier op 
het zand van Centrumeiland, dat zich 
straks oostwaarts tot aan Blijburg uitstrekt. 

In 1995 leerden de twee elkaar kennen 
tijdens hun studie tot apotheker, 
waarna ze beiden hun carrière 
vervolgden bij onder meer een 
apotheek in Amstelveen. Behoorlijk 
wat jaren ervaring verder besloten 
ze samen een apotheek te beginnen 
aan de IJburglaan. “IJburg is nieuw 
land, het is een nieuwe wijk waar 
wij graag een klantenkring willen 
opbouwen. IJburg heeft een mooie 
mix van klanten. Er wonen hier veel 
jonge gezinnen, maar ook steeds 
meer ouderen. Wij geven iedereen 
een deskundig en passend advies,” 
aldus Tanja. “En dat gaat verder dan 
informatie over de medicatie.” 

Synergia is meer dan een apotheek 
alleen. “We werken samen met 
de huisartsen van de Stichting 
Amsterdamse Gezondheidscentra 
en ATAL, het priklab. We willen het 
onze klanten zo gemakkelijk mogelijk 
maken. Dat doen we ook met onze 
openingstijden. We zijn doordeweeks 
dagelijks geopend van 8.00–18.00 
uur.” Ook in het weekend kunnen 
klanten bij Synergia terecht. Op 
zaterdag is de apotheek van 10.00–
13.00 uur geopend. 

Tanja en Brian hebben bewust 
gekozen voor een team van twee 
personen. “Daardoor is er altijd een 

apotheker aanwezig en leren wij onze 
klantenkring kennen.” Eind oktober 
hield apotheek Synergia een jaarlijks 
(verplicht) tevredenheidonderzoek 
onder haar klanten. Hieruit bleek 
dat men zeer tevreden is over de 
persoonlijke benadering. Wie meer 
wil weten over de resultaten van 
het onderzoek kan ernaar vragen bij 
Synergia. 

Synergia doet ook mee aan de Open 
Dag van alle ´zorgpartners´ op IJburg 
op zaterdag 6 november. Een mooie 
gelegenheid om een keer kennis te 
maken. 
Tekst Petra Wijnholds

dE PERSooNLIJkE bENAdERING 
vAN APothEEk SyNERGIA
Studievrienden Tanja Menckeberg en Brian Lee openden in januari 
2009 gezamenlijk de apotheek Synergia op het IJburgse Havenei-
land. Een nieuwe apotheek die zich wil onderscheiden door een 
persoonlijke benadering van klanten. 

• hUUR oP 05/12 EEN SINtERkLAAS 
vooR hEt GoEdE doEL Bezorg de 
kinderen van voedselbank Amsterdam een 
onbezorgde dag, en huur een sinterklaas 
van Sintbank. De goedheiligman en twee 
van zijn pieten brengen op 5 december 
aan wie dat wil in heel Amsterdam Oost 
een bezoek aan huis. De gehele opbrengst 
wordt besteed aan een uitje voor de 
Voedselbankkinderen van Amsterdam. In 
2009 beleefden dankzij deze actie maar 
liefst 60 kinderen een geweldige dag 
in Artis. Sintbank wil de opbrengst dit 
jaar minimaal te verdubbelen, om nog 
meer kinderen te verrassen. De agenda 
is al voor de helft gevuld dus wacht niet 
te lang! Let op: de Sint en de Pieten van 
Sintbank zijn alleen te huur in Amsterdam 
Oost; en alleen op zondag 5 december 
(tussen 12.00 en 19.00 uur). Kijk voor meer 
informatie en reserveringen op www.
sintbank.nl. Een mail sturen kan ook: 
info@sintbank.nl.

‘oP IJbURG 2 koMt MEER RUIMtE 
 vooR IdEEëN, EN MEER zELfboUw’

Voor de kust van Haveneiland-Oost zijn de eerste contouren van IJburg 
2 al een beetje zichtbaar. Ongeveer vijf van de eerst aan te leggen 45 
hectare is klaar. Al het zand komt uit het aangrenzende IJ-meer. Cradle 
to cradle noemt directeur Igor Roovers van projectbureau IJburg dat. 
Op het land dat er nu ligt, wordt straks de hoofdinfrastructuur van de 
nieuwe eilanden aangelegd. In het verlengde van de Pampuslaan, nu 
een dam van zand, komt de brug naar Centrumeiland te liggen. Op het 
noordelijkste puntje van dit proefeiland ligt straks de brug tussen Cen-
trumeiland en Middeneiland.

IGoR RoovERS

KORT
  NIEUWS

vERvoLG PAGINA 1
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Design GIETVLOEREN voor woning, winkel, kantoor, openbare gebouwen en sportcentra.

 bezoekadres/showroom 
 Motionvloer b.v.
 Hettenheuvelweg 16
1101BN Amsterdam-Z.O.

 postadres
 Motionvloer b.v.
 Postbus 12332
1100AH Amsterdam-Z.O.

T 020 3420400
F 020 3420401
I info@motionvloer.nl
W www.motionvloer.nl

Er komt een nieuw Jeugd-album aan. Uw gebeden zijn verhoord. De Jeugd 
Van Tegenwoordig komt nog één keer bij elkaar om de muziekgeschiedenis 
iets van waarde en allure mee te geven. U mag gerust aannemen dat het 
om Een Stukje Cultuur gaat, toe maar. Dit meesterwerkje van binnenlandse 
makelij, dat eraan zit te komen, heeft u nodig om uw dromen in vervulling 
te zien gaan; het zal uw leven upgraden en iedereen zal het merken. De 
complimenten zullen met bakken uit de lucht vallen! Uw leven 2.0! 

Het enige wat mij nu nog rest is ervoor te zorgen dat iedereen weet dat 
de nieuwe plaat er is. Wij zijn van plan ongeveer driehonderdduizend 
exemplaren te verkopen. Alleen kennen we niet zoveel mensen en is het 
moeilijk al deze apen tegelijk te bereiken. En daarom zit ik nu aan tafel met 
de rest van de Jeugd een interview te hebben met een of andere meneer 
van een of ander blad. Een aantal tafeltjes verderop is een mooi meisje 
gaan zitten en af en toe kijkt ze naar mij. Omdat ik vandaag toevallig heel 
mooi mijn bed uit viel en niet omdat ik bekend ben. Ik zit intussen ook 
een slibtongetje op te smikkelen. Ik vind alle vragen van de interviewer 
dom en dat laat ik blijken door hem minachtend aan te kijken terwijl ik 
visgraatjes op mijn bord spuug. Freddie is druk met zijn Blackberry aan de 
gang en Pepijn speelt een mopje Zelda op zijn DS. Af en toe geeft een van 
ons een slap antwoord op een nog slappere vraag. De slapste antwoorden 
komen van Pepijn; hij heeft er ‘t meest zin in. Na ongeveer twintig minuten 
in zijn eentje mompelen zegt de interviewer het wel te hebben. Wij zijn 
natuurlijk diep beledigd omdat een mensaap zoals hijzelf nooit in staat 
zou kunnen zijn om te bevatten dat het hier om een uniek fenomeen gaat. 
Hij is immers één van de vele boodschappers.

Hardhandig wordt de lul van tafel gestuurd. Zeer plechtig ontvangen we 
de volgende en het debacle herhaalt zich. Driehonderdduizend here we 
come!

wILLIES
wARtAAL

• • • dE LAchENdE dERdE • • •

“Ze moeten ons een beetje láten. Prima hoor, al die activiteiten voor jongeren, maar dat is 
helemaal niet nodig. Mijn vriendinnen en ik gaan daar dus echt niet heen. Je moet het zelf 
een beetje leuk maken. Mensen ontmoeten, vrienden maken. Zet een gezellig clubhuis bij de 
hockeyvereniging in het park en dan gaat de rest vanzelf.”

Myrthe ten voeten uit. Een zelfstandige, goedgebekte 15-jarige. Die er altijd voor open staat om 
nieuwe mensen te leren kennen. Zoals dat ging toen ze hier 2,5 jaar geleden met haar broertje 
en haar ouders kwam wonen. “We woonden in Amstelveen en vonden hier een mooi huis. In 
Amstelveen had ik het ook prima naar mijn zin, hoor. Maar ik zei tegen mijn ouders: als we dan 
toch gaan verhuizen, dan wil ik naar IJburg. Het ligt dichter bij de stad dan Amstelveen. En het 
is mooi, met ruimte en water. De Zwanebloemlaan waar wij wonen, heeft alles.”

Natuurlijk, in het begin was het wennen. Ze kende bijna niemand. Juist daarom stapte de spon-
tane tiener tegelijk met de verhuizing zomaar midden in het schooljaar over van de brugklas 
van het Amstelveen College naar die van het IJburg College. Een rigoureuze stap, maar ze kreeg 
er geen spijt van. “De manier van lesgeven beviel me. Voor mijn gevoel leerde ik hier meer. En 
ik leerde IJburgers kennen, wat ik graag wilde. Je moet je openstellen. Als je niemand kent is 
het saai.”

Die eerste zomer op IJburg ‘hing’ Myrthe al met buurkinderen op het plein van de Willibrord. 
Als vanzelf kwamen er steeds meer tieners naar deze hotspot toe. “Eerst speelden we echt, maar 
nu we ouder worden, gaan we van daaruit vaak naar iemands huis.” Toen buren klaagden over 
geluidsoverlast en de fietsende straatcoaches poolshoogte kwamen nemen, vonden de jonge 
gasten dat maar overdreven. “We deden niks, we hadden gewoon lol. Ik snap wel dat het niet te 
lawaaiig moet worden. Maar niet te veel zeuren hoor, mensen.”

Vorige zomer kregen ze er nog eens een zwemverbod bovenop. De vriendinnenclub had een 
goede plek gevonden om te zonnen op een grasveldje aan de Zwanebloemlaan. “Dat was echt 
leuk, tot er een bord ‘verboden te zwemmen’ werd geplaatst. Je mag overal zwemmen op IJ-
burg, maar daar zeker niet? Het leek eerst een bord van gemeente te zijn, maar dat was het niet. 
Volgens mij heeft een buurtbewoner het neergezet…”

Het heeft haar visie op de wijk niet veranderd. “Nee hoor, ik heb het prima naar mijn zin op 
IJburg, ik mis niks. Als ze ons maar een beetje láten. Het zou wel leuk zijn als er een flitsend 
clubhuis komt in het park, bij de hockeyvereniging waarvan ik sinds de zomer lid ben. We zijn 
er nu al vaak en dan zie je gewoon: er komen vanzelf ook jongens naartoe, en dan ook weer 
meer meisjes. Leuk toch?”

MyRthE (15 JAAR)kIJk oP dE wIJk

‘Niet zeuren, maak er wat van’

Myrthe (15) in ‘haar’ Zwanebloemlaan, 
waar ze nog steeds vaak buiten 
afspreekt met vrienden.

• IJSELIJk AvoNtUUR dURGER- 
dAMMER vISSERS Winter 1849. Drie 
ijsvissers, een vader en twee zonen, 
komen van te zitten op een bevroren 
Zuiderzee. ‘Het land, hun familie, 
alles was nu ver weg. Het kruiende 
ijs, dat vele malen sterker was dan 
de mens, trok zich niets aan van de 
bewegingloze en weerloze figuurtjes 
op de dichtgevroren Zuiderzee. Een 
ijsschots met drie mannen erop; dat 
was het enige wat nog bestond.’ Zee 
van ijs is het waargebeurde verhaal 
van een vader en zijn twee zonen die 
op een vijandige ijsvlakte vechten 
voor hun steeds kleiner wordende 
overlevingskansen. In Zee van ijs volg je 
hun onvoorstelbare avontuur en krijg 
je een boeiende inkijk in een bittere 
overlevingsstrijd en de menselijke ziel 

onder hoogspanning. Vrijdagavond 5 
november was de presentatie van dit 
nieuwe boek van Michiel van Straten in 
De Oude Taveerne in Durgerdam – het 
dorp waar de drie ijsvissers woonden en 
waar hun avontuur begon. Michiel van 
Straten: Zee van ijs, Gottmer (€ 24,90).
• wERkzAAMhEdEN dIEMERzEEdIJk 
Tot en met mei 2011 werkt stadsdeel 
Oost aan de herinrichting van een 
deel van de Diemerzeedijk. Het gaat 
om het stuk tussen camping Zeeburg 
en Diemerzeedijk 7. De dijk krijgt een 
betere wegindeling, er komen meer 
parkeervoorzieningen en er komt 
nieuw straatmeubilair. Het gebied 
wordt hiermee toegankelijker en 
bereikbaarheid en kwaliteit van het 
bedrijventerrein gaan erop vooruit. 
Ook krijgt de natuur meer ruimte. 
Het autoverkeer wordt tussen op 
werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur 
omgeleid. Woningen en bedrijven 
blijven bereikbaar dankzij de 
omleiding door het Diemerpark. 
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Op weg naar een schoon en veilig winkelgebied behaalde Winkelcentrum IJburg donderdag 4 
november zijn tweede ster. Op initiatief van de ondernemers ondertekenden diverse partijen 
hiertoe drie jaar geleden een intentieverklaring. Sindsdien wordt er intensief samengewerkt 
om de veiligheid van het winkelcentrum te bevorderen en de criminaliteit te bestrijden. 
Het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om de veiligheid van het winkel-
centrum op een gestructureerde manier te verbeteren. De betrokken partijen (ondernemers, 
politie Amsterdam-Amstelland, brandweer, stadsdeel Oost en de beheerder SCM) tekenden in 
november 2007 de intentieverklaring KVO. Na een jaar werd de eerste ster al behaald. In totaal 
zijn er drie sterren te verdienen. De controle van het proces en de uiteindelijke goedkeuring 
gebeurt door KIWA, het landelijke keuringsinstituut. 
Het behalen van de tweede ster is een mijlpaal die aanleiding gaf tot een feestelijke samenkomst 
van alle betrokkenen. Ook werd er die dag een convenant getekend waarin de gemaakte afspra-
ken omtrent veiligheid worden vastgelegd. 

twEEdE StER wINkELcENtRUM IJbURG
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De leeuw                   gaat los!

adres

Pretoriusstraat 88
1092 GL Amsterdam
tel: 020 693 76 11
info@pretorius.eu
www.pretorius.eu 

openingstijden

Di: 8.30 - 18.00 uur
Wo: 8.30 - 18.00 uur
Do: 8.30 - 18.00 uur
Vr: 8.30 - 18.00 uur
Za: 9.00 - 17.00 uur

wij zijn dealer van:

• “JA, Ik wIL” oP dE tItAAN IJburg 
heeft er een trouwlocatie bij. Op het 
schip De Titaan kan vanaf 1 oktober 
getrouwd worden. Aan boord van 
deze tweemast zeetjalk heeft op 
zaterdag 2 oktober het eerste stel 
elkaar het jawoord gegeven. De Titaan 
‘combineert authentieke nostalgie met 
een moderne inrichting’ en is inzetbaar 
voor zeiltochten, vergaderingen en 
workshops. En vanaf 1 oktober kan er 
dus ook getrouwd worden aan boord 
van dit schip. Meer informatie: www.
detitaanamsterdam.nl.
• MINdER RoMPSLoMP bIJ 
AANvRAAG vERGUNNING Voor het 
verbouwen van je huis, het kappen van 
een boom of het slopen van een aanbouw 
heb je nog maar één vergunning 
nodig: de omgevingsvergunning. 
Vroeger moesten er voor bepaalde 
werkzaamheden verschillende 
vergunningen worden aangevraagd, 
maar nu kan het meestal in één keer, 
in één procedure. Sinds 1 oktober geldt 
namelijk de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), die ruim 
25 vergunningen op het gebied van 
wonen, ruimte en milieu vervangt 
door één omgevingsvergunning. 
Deze omvat onder meer een 
bouwvergunning, sloopvergunning, 
kapvergunning, aanlegvergunning, 
gebruiksvergunning, milieuvergunning, 
monumentenvergunning en een 
ontheffing van het bestemmingsplan. 
De vergunning is aan te vragen bij één 
digitaal loket. Of, als je dat prettiger 
vindt, bij het loket van het stadsdeel. 
Alle informatie is te vinden op www.
amsterdam.nl/omgevingsvergunning
• PLAAtSING vINdhEk IJburg heeft 
een Vindhek gekregen. Nevin Özütok 
(stadsdeelwethouder Openbare 
Ruimte) onthulde op zaterdag 9 
oktober het markante ronde hek op 
het Joris Ivensplein. De wethouder 
noemde het Vindhek ‘een bijzondere 
ontmoetingsplek en een aanwinst 
voor IJburg’. Kinderen van groep 
7 van de Daltonschool Neptunus 
hingen tijdens de onthulling de eerste 
gevonden voorwerpen aan het hek. 
Kunstenares Annemarieke Weber, die 
het Vindhek ontworpen heeft, praatte 
eerder met hen over eerlijkheid. Want 
het Vindhek heeft ook te maken met 
respect, vertrouwen en eerlijkheid. 
Weber: “Ik kwam overal in de stad 
spullen tegen die mensen hadden 
opgehangen aan een hek of over een 
paaltje hadden gelegd in de hoop dat 
de eigenaar zijn verloren waar terug 
zou vinden. Dat vond ik zo’n liefdevol 
gebaar. Zo bedacht ik Vindhek.” Het 
idee is simpel: als je iets vindt, hang 
je het aan het Vindhek. Ben je iets 
verloren, ga dan kijken of iemand 
zo aardig is geweest het voor je op 
te hangen. Het Vindhek op het Joris 
Ivensplein is al het vierde exemplaar 
in de stad. Het Vondelpark, het 
Westerpark en de Kinkerstraat pronken 
ook met dit praktische kunstwerk. 
Buurtbewoonster Annet Troost kende 
het hek uit het Vondelpark en wilde 
het kleurrijke en nuttige Vindhek 
naar IJburg halen. Het stadsdeel stelt 
dit initiatief zeer op prijs. Wethouder 
Nevin Özütok: “De openbare ruimte 
bestaat niet alleen uit straten en 
pleinen bedoeld om van A naar B te 
komen. Het is ook een plek die we 
met zijn allen mooier en beter kunnen 
maken.” www.vindhek.com
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MERELS 
bLoG

MEAUdE 
Ik hou wel van kleren. Ik hou eigenlijk 
wel heel erg van kleren. Zo veel 
mogelijk. Zo vaak mogelijk. En ik haat 
het om er hetzelfde uit te zien als de 
rest. Niet op de “zij heeft een colbertje 
aan dus ga ik nooit meer een colbertje 
aan doen anders ben ik niet meer 
origineel en cool” manier maar op 
de “iedereen heeft die adidas vesten, 
mweh, die laat ik maar even” manier. 
En ik hou er van als mensen denken: 
what the fuck heeft zij nou weer aan?! 
en als ze je dan aankijken met van die 
hele grote bange ogen. (…) Succes met 
jullie leven I’m outta here X

Meer Merel op www.debrugkrant.nl

Merel, Bobby en Moos gaan de bassist (met die hoed) 
en de zanger (ja jezus) dus live zien. Is dat 
geweldig? Ja. Moeten jullie nu jaloers zijn? Ja.

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.

Deurbel : *tring* “Cannell? Wat doe 
jij om half 9 hier?” “HEB JIJ EEN 
ANTWOORDENBOEKJE ECONOMIE?!” - ik 
ben niet de enige die strest, blijkbaar.

Kan wel janken 
van de stress. En 
ik stress nooit zo 
snel, maar nu zeg 
ik een keer: “Het 
komt NIET goed!”

Ik ga vannacht de kunst van het slapen met een haarband 
in beoefenen. Als ik snakkend naar adem wakker word, 
ben ik waarschijnlijk door een slang gebeten. Weltrust X

In het ‘lab’ van Waaidorp kan straks 
de hele familie haar ei kwijt.

Waaidorp opent op 1 december haar deuren. Het Annie M.G. 
Schmidt Huis en restaurant Praq worden tijdelijk gehuisvest in een 
zogenaamde romneyloods. Deze staat op het Zeeburgereiland, 
naast het terrein met de drie silo’s van de voormalige waterzuive-
ring. Twee silo’s worden verbouwd tot de definitieve locatie van het 
Annie M.G. Schmidt Huis.

PRoEftUIN wAAIdoRP 
oPENt hAAR dEUREN

Frits Ferres, directeur van het Annie M.G. 
Schmidt Huis, kan niet wachten tot de tij-
delijke locatie geopend is. Niet alleen omdat 
hij het zwervende kantoorbestaan beu is, 
maar bovenal omdat “het één groot labo-
ratorium is, waar we warm kunnen draaien 
voor onze toekomstige activiteiten.” In de 
‘proeftuin’ wordt samengewerkt met andere 
instellingen, zoals Theatraal IJburg, filmhuis 
Kriterion, het Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival en ROC Amsterdam- Flevoland.
De ‘voorproefjes’ zullen gebaseerd zijn op 
het gedachtegoed van Annie M.G. Schmidt. 
“Mensen denken vaak alleen maar aan haar 
als kinderboekenschrijfster, maar Annie 

deed nog veel meer: ze schreef ook thea-
terteksten, columns, liedjes en musicals. Ze 
gaat als het ware door de generaties heen.” 
Hij lacht: “Je komt eigenlijk niet van haar af.”
De activiteiten zijn bedoeld voor een breed 
publiek. “Ik denk bijvoorbeeld aan familie-
brunches in het restaurant op zondag, waar-
bij de kinderen kookles krijgen en de ouders 
een workshop voorlezen volgen.”
De tijdelijke ruimte is multifunctioneel. Van 
de loods (11 bij 30 meter) wordt een belang-
rijk deel in beslag genomen door het restau-
rant. De twee kleinere ruimtes worden ge-
bruikt voor kleine theatervoorstellingen en 
workshops. “Voor grotere producties bou-

wen we het restaurant om tot theaterzaal,” 
zegt Ferres. In de zomermaanden wil hij ook 
de ruimte buiten de loods gebruiken. “Bij-
voorbeeld voor een drive-inbioscoop.”
Projectbureau IJburg schreef twee jaar gele-
den een prijsvraag uit voor een herbestem-
ming van de silo’s. Het initiatief van AM 
Vastgoedontwikkeling, de Alliantie Project-
ontwikkeling, restaurant Praq en Stichting 
Annie M.G. Schmidt Huis kwam als win-
naar uit de bus. “Het initiatief voegt iets toe 
aan het eiland en de buurt. Er is voor alle 
leeftijdsgroepen iets te doen,” zegt Isja Vene-
kamp, assistent-projectmanager Zeeburger-
eiland. “In afwachting van de verbouwing 
biedt een romneyloods uitkomst.”
De naam van het initiatief is geïnspireerd op 
een serie boeken van Annie M.G. Schmidt 
met als titel Waaidorp. De locatie ademt de 
geest van de schrijfster, vindt Ferres. “De 
boekjes gaan over de ervaringen in een 
nieuwbouwwijk tot het moment dat de wijk 
af is.” Wanneer het Annie M.G. Schmidt 
Huis af zal zijn durft hij niet te voorspellen. 
“De bouw is nog niet gestart omdat een aan-
tal subsidiegevers en sponsoren nog onzeker 
zijn. Maar daar staat tegenover dat we nu in 
ieder geval een locatie hebben.”
Tekst: Dieuwertje Mertens

Jullie kunnen allemaal de teringtiefus krijgen IKWILNIETOPSTAAN

Eva Besnyöstraat 29 | 020 4161922 | www.lifeandkicking.nl

WAAROM ERGENS ANDERS 
ALS HET ONBEPERKT 
GOEDKOPER KAN? 

VANAF 

€45
PER MAAND

7 DAGEN PER WEEK NON STOP LESSEN
GROEPSLESSEN |  FITNESS | KINDERLESSENGOUDKEURCERT I F ICA AT 2010

Rookworst
Tijdens de nationale productkeuring georganiseerd door 

de Vereniging van Keurslagers is vooral gelet op

 • Geur
 • Kleur
 • Smaak
 • Samenstelling

De vakjury stelde vast dat 
de ambachtelijke Rookworst van Keurslager

BART VERKERK, Amsterdam
van uitstekende kwaliteit is en 

het predicaat GOUDKEUR verdient

Namens de vakjury
P.H. van Trigt, voorzitter

Namens de 
Vereniging van Keurslagers
R.J. Bakker, directeur

Rookworst
Tijdens de nationale productkeuring georganiseerd door 

de Vereniging van Keurslagers is vooral gelet op

Goudkeur

GOUDKEURCERT I F ICA AT 2010
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de Vereniging van Keurslagers is vooral gelet op

 • Geur
 • Kleur
 • Smaak
 • Samenstelling

De vakjury stelde vast dat 
de ambachtelijke Rookworst van Keurslager

BART VERKERK, Amsterdam
van uitstekende kwaliteit is en 

het predicaat GOUDKEUR verdient

Namens de vakjury
P.H. van Trigt, voorzitter

Namens de 
Vereniging van Keurslagers
R.J. Bakker, directeur

Rookworst
Tijdens de nationale productkeuring georganiseerd door 

de Vereniging van Keurslagers is vooral gelet op

Goudkeur

G

TotZiens 

Gouden Keurslager
Behalve de ambachtelijk gemaakte, 
en met goud bekroonde rookworst
heeft keurslager Bart Verkerk
Mals vlees en vleeswaren
Rijkelijk belegde broodjes
Maaltijden uit eigen keuken, dagvers
Catering service
 
Kijk voor kooktips en de wekelijkse aanbiedingen 
ook eens op www.verkerk.keurslager.nl

BART VERKERK, KEURSLAGER | IJBURGLAAN 651



• cybERSoEk: oPEN INLooP vooR 
oNdERNEMERS Ondernemers hebben 
vaak vragen over het gebruik van de 
computer en het internet. Bijvoorbeeld 
over een nieuwsbrief die de deur uit 
moet, of over hoe je Twitter en Facebook 
kunt gebruiken bij klantenwerving. 
Sommige ondernemers worstelen 
met Excel bij het opstellen van een 
begroting en anderen willen graag een 
website, maar hebben geen idee hoe 
je zoiets aanpakt. Om hen hierbij te 
helpen is er nu bij Cybersoek de Open 
Inloop voor Ondernemers. Ook mensen 
die nog nooit met een computer 
hebben gewerkt zijn van harte 
welkom! Verder organiseert Cybersoek 
gratis workshops en netwerkavonden. 
De eerste bijeenkomst op 5 november 
had het thema Ondernemerschap en 
computers, wat heb ik echt nodig? Op 
donderdag 25 november om 19.00 uur 
is de tweede bijeenkomst, dan gaat het 
over e-marketing. De Open Inloop is 
elke donderdagavond van 19.00–21.00 
uur en elke eerste maandag van de 
maand van 10.00–12.00 uur. Cybersoek, 
Timorplein 22, 020-6934582, heleen@
cybersoek.nl. 
De Open Inloop is een initiatief van 
Cybersoek en Het Ondernemershuis 
Groot-Oost en wordt mede mogelijk 
gemaakt door het programma 
Digivaardig en Digibewust. 
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Eenmaal aan wal maken Sinterklaas en zijn zwarte pieten een 
rondgang langs de ondernemers aan de haven. Overal zal iets te 
doen, te zien en te beleven zijn. Op de boot van Sinterklaas is er 
toneelspel met een voorleesverhaal; bij de Lighthouse Harbour 
Club leer je klauteren als Piet; geknutseld wordt er bij Pannen-
koek & Zo; bij Dok 48 speelt dé Brassband en bij NAP is er Kin-
der Karaoke.

IJburgbewoonster Annette Oudejans is de initiator van dit alles. 
“Toen ik voor basisschool Laterna Magica, waar ik werk, bezig was 
met de organisatie van een sinterklaasfeest, dacht ik: gebeurt dit 
eigenlijk ook voor heel IJburg? Toen ik eens ging rondvragen bleek 
van niet. Zo’n mooie haven, zoveel kinderen, en dan geen intocht? 
Dat kan niet. Ik stuurde een mail aan zoveel mogelijk ondernemers 

en actieve bewoners, die bijna allemaal ongelooflijk enthousiast re-
ageerden. Binnen een week was de basis gelegd.”

“Het bijzondere is,” zegt Oudejans, “dat iedereen zich belange-
loos inzet voor dit feest. Zo komt de Sint aan op een schip van de 
Muider Compagnie. De Sailboa vaart mee met een live spelende 
Brassband van het IJburg College op de punt. Deze school zorgt 
ook voor een leger aan zwarte pieten, die door Studio MJ worden 
mooi gemaakt. In de aanloop naar het feest maakt IJburg TV een 
mini-sinterklaasjournaal. Maar er zijn nog veel meer ondernemers, 
bewoners en ambtenaren die zomaar tijd, geld of middelen ter be-
schikking stellen voor deze allereerste echte intocht van Sinterklaas 
op IJburg.”

Kleurplatenwedstrijd
Voorafgaand aan het sinterklaasfeest wordt er een kleurplatenwed-
strijd georganiseerd. De kleurplaten worden uitgedeeld op alle ba-
sisscholen en naschoolse opvangcentra van IJburg. De kleurplaat 
downloaden kan ook, via www.ijburgtv.nl. Natuurlijk verdienen de 
mooiste inzendingen een prijs. Die – hoe kan het ook anders – op 
20 november door Sinterklaas himself worden uitgereikt.

PRoGRAMMA SINtERkLAAS oP IJbURG 
15:00 uur aankomst in de Haven 15:30 uur - verwolkoming 15:45 uur - Sint bezoekt The Lighthouse 16:00 uur - Sint 
bezoekt Pannenkoek & Zo 16:15 uur - Sint bezoekt DOK48 16:35 uur - Sint bezoekt NAP 16:45 uur - Sint neemt afscheid

ActIvItEItENPRoGRAMMA
vANAf 15:30 UUR Kinder Karoake 6+ | NAP Amsterdam 15:30 - 16:15 uur Brassband optreden | DOK48 vANAf 15:30 
UUR Workshop Kleuterdans 2+ | Lighthouse Harbour Club vANAf 15:30 UUR Knutselen met Piet 4+ | Pannenkoek & Zo 
vANAf 16:00 UUR Toneel met voorleesverhaal | Boot van Sinterklaas vANAf 15:45 UUR Zumba les 8+ | Life & Kicking 
vANAf 15:20 UUR Streetdanceles voor Pieten | Amsterdam Dance Centre

hij komt, hij komt… de goede Sint
oP 20 NovEMbER IN dE hAvEN vAN IJbURG

Lang verwacht en toch gekomen. Sinterklaas vaart op 
20 november de haven van IJburg binnen. Om 15.00 uur 
meert hij af in een met wapperende vlaggetjes versierde 
haven. Alle kinderen zijn uitgenodigd. Een nieuwe mijl-
paal wordt geslagen.

Veel bruggen op IJburg blijken niet goed aan te sluiten op de rijbaan. En of je nu met de fiets of met 
de auto over zo’n hobbel rijdt, comfortabel is anders. En wat te denken van de geluidsoverlast voor de 
omwonenden van zo’n brug? Projectbureau IJburg liet kortgeleden een proef uitvoeren bij een van de 
bruggen en het ziet ernaar uit dat er een oplossing gevonden is. Naar verwachting is IJburg nog voor het 
einde van dit jaar van de hobbels verlost.

hobbELvRIJ ovER dE bRUGGEN vAN hAvENEILANd

Wat is nu eigenlijk het probleem? Patrick 
van den Elshout, planbegeleider Havenei-
land bij Projectbureau IJburg: “In de wijk 
komen verschillende soorten bruggen voor. 
De brug op de Krijn Taconiskade over de 
Hollandiagracht bijvoorbeeld, behoort tot 
de familie ‘binnengrachtbruggen’ die op het 
Haveneiland ten noorden van de IJburg- 
laan te vinden zijn. De betreffende archi-
tect wilde een scherpe afscheiding tussen 
de brug en de normale bestrating creëren 
door de granietkeien op de rijbaan precies 
te laten stoppen bij de overgang tussen land 
en water.”

Heeft hij dan niet gedacht aan het onge-
mak voor het verkeer? “Jawel,” zegt Van den 
Elshout, “maar er is ergens een foutje in 

geslopen. De bruggen zijn al jaren geleden 
gebouwd, ruim voordat de aangrenzende 
straten definitief zouden worden bestraat. 
Nu, bij de herinrichting, blijkt dat er voor 
de granietkeien te weinig hoogte is. Daar-
door is het niet mogelijk om de bestrating 
op de betonnen constructie van de brug te 
laten doorlopen. Het wensbeeld van de ar-
chitect is niet te realiseren.”

Omdat er toch een oplossing moet komen 
is er op de brug over de Hollandiagracht 
een proef uitgevoerd. Vanaf het wegdek 
werd een ‘slijtlaag’ aangebracht die op de 
brug tot over de betonnen constructie 
werd doorgetrokken. Van den Elshout: 
“Deze oplossing lijkt tot op heden te vol-
doen. Zowel technisch als esthetisch zijn 

we er tevreden over. Op het trottoir, waar 
hetzelfde is gebeurd, is het resultaat in 
onze optiek minder fraai. In een volgende 
proef zal worden bekeken of het daar wèl 
mogelijk is om te werken met gezaagde 
straatstenen.” 

Moeten we op dat vervolgonderzoek wach-
ten of gaat er voor de rijbanen nu snel iets 
gebeuren? 

Met name op Haveneiland Oost rijdt er 
nog veel zwaar bouwverkeer en dit levert 
voor de bewoners overlast op. Van den Els-
hout: “Het probleem van die overlast is ons 
goed bekend. Nu er een oplossing lijkt te 
zijn, willen we die ook zo snel mogelijk uit-
voeren. Als blijkt dat de oplossing ook na 

een aantal weken nog voldoet, nemen we 
een aannemer in de arm.” Als de weersom-
standigheden niet voor al te veel vertraging 
zorgen, kunnen de meeste binnengracht-
bruggen nog voor het einde van dit jaar 
zijn aangepakt.

Ook bij enkele bruggen ten zuiden van de 
IJburglaan is de aansluiting met het weg-
dek niet optimaal, maar daar speelt een 
ander probleem. Van den Elshout: “Som-
mige bruggen hebben bij erg warm weer te 
weinig ruimte om uit te zetten en daardoor 
wordt het asfalt omhoog gedrukt.” Ook 
voor dit probleem zoekt het Projectbureau 
een oplossing, maar nu al is bekend dat dit 
een kostbare en ingewikkelde aangelegen-
heid zal zijn.

“Zo zie je maar,” besluit Van den Elshout, 
“hoe moeilijk het is om tijdens alle stap-
pen van het bouwproces alles wat door 
verschillende architecten, ontwerpers en 
bouwers is bedacht in de praktijk goed op 
elkaar te laten aansluiten.”

Stop met zoeken 
naar een parkeerplaats 
op IJburg

Diverse parkeerplaatsen

NIEUW P

Het meest actuele aanbod van parkeerplaatsen op IJburg: www.woningaanbodijburg.nl

Krijn Taconiskade 408

1087 HW Amsterdam-IJburg

Kijk voor de routebeschijving op 

www.woningaanbodijburg.nl

•  Het meest actuele woningaanbod van IJburg

• Actueel aanbod parkeerplaatsen

• Informatie over vrije kavels

• Persoonlijk advies op maat

• Overzicht van de algemene voorzieningen

EXPO IJburg is het informatie punt voor iedereen die IJburg als woonplek wil ontdekken. 

Openingstijden: 

woensdag van 14.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur

Hebt u geen eigen parkeerplaats bij uw woning op IJburg, maar wilt u niet 
langer dagelijks zoeken naar een plekje? Vanaf 1 november is het aanbod in 
de Expo uitgebreid met privé parkeerplaatsen op diverse locaties. Zowel te koop 
als te huur. Kom langs of kijk op de website.

TE KOOP vanaf €25.000

TE HUUR vanaf €75 P.MND.

Bruggenbouwers Martijn, Ab 
en Sven (v.l.n.r.) egaliseren het 

wegdek. Verkeer wordt omgeleid. 

deze pagina is gesponsord door waterstad3
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Het licht van het Markermeer is het mooiste licht 
ter wereld. Staalhard en zacht tegelijk, in de herfst 
helderder dan glas. Het licht van de Hollandse 
meesters, dat een simpel bootje op het meer tot 
een kunstwerk maakt.
Ik zeilde er doorheen de afgelopen dagen, van 
Amsterdam naar Lelystad naar Hoorn naar Marken 
naar Amsterdam, en ik geloof niet dat je een 
mooiere reis kunt maken. Nu de meeste bootjes weg 
zijn in het naseizoen, zie je pas hoe het Markermeer 
zich breed maakt: een ongelooflijk grote spiegel 

midden in een ongelooflijk klein 
land. Aalscholvers scheren er 

in eskaders overheen, soms 
raakt een opspringende 

golf hun buiken. 
Een palingvisser 
ploegt er naar 
zijn fuiken en als 
de oktoberzon ’s 
ochtends opstaat, 
vliegt alles in 
brand.
Je kunt er foto’s 
van maken, 
maar je moet 
een Hollandse 
meester zijn 
om het licht 

te kunnen vangen, en de opgewekte stilte er 
omheen. Als je goed naar die foto’s kijkt, zie je 
zwarte wolken aan de kim en als je beter kijkt, zijn 
het gebouwen. Daar komt de stad.
Arm Markermeer, met je genadeloze korte 
golfslag: aan je oevers rukken ze weer op, de flats 
en de kantoren – soldaten van beton. Waar de 
mensen vroeger kerken bouwden met vergulde 
klokkentorens, bouwen ze nu rechthoeken van 
steen. Opbergruimtes waar duizend ambtenaren 
in passen, of duizend gezinnen. Zo verandert de 
horizon van het Markermeer sneller dan je wilt; 
nog even en de Zuiderzee van Jac. P. Thijsse is echt 
verdwenen.
In dorpen en steden op de kant zijn wethouders 
bezig met hun plannen en wat vandaag niet kan, 
kan morgen wel. Ze kijken naar de stafkaart en zien 
die open vlakte in dat kleine land; een magneet 
voor de bouwers, de uitbreiders, de waterstaters, 
de politici en de ondernemers die de volgende 
generaties graag iets na willen laten – het liefst 
een standbeeld voor zichzelf.
Zeilend voor Hoorn zie ik in het oosten Almere 
torenen in zwarte en donkergrijze silhouetten, 
een leger in opmars. Naar het zuiden dreigt de 
slagschaduw van IJburg al. Ik woon er zelf, ik weet 
het, maar schrik er evengoed van.
Ergens bij Rijkswaterstaat liggen nog plannen in de 
kast voor een drooggelegd Markermeer. En voor dit 
nieuwe kabinet van asfalt en beton is inpolderen 

een leuke optie. Het past in de geschiedenis. 
Het IJsselmeer wordt al een eeuw belegerd: de 
proefpolder bij Andijk (1920), de drooglegging van 
het Wieringermeer (1930), de Afsluitdijk (1932), 
de Noordoostpolder (1942), Flevoland (1952), 
Zuidelijk Flevoland (1968), IJburg (2002) en straks 
nog IJburg 2, en dan de buitendijkse, Dubaiaanse 
wooneilanden voor Almere.
Alle bewoonde eilanden zijn verdwenen uit de 
Zuiderzee: Wieringen, Urk, Schokland, Marken, 
zodat we het nu met Fort Pampus moeten doen en 
met een vogeleiland voor de kust van Medemblik, 
aangelegd om het natuurverlies door de bouw te 
compenseren. De mensen die ten strijde trokken 
tegen de nieuwe eilanden van Amsterdam hebben 
hun oorlog al verloren. Ze hadden het vooral over 
de natuur. Over duikeenden en de driehoeksmossel. 
Maar wie maakt zich tegenwoordig nog druk over 
het nonnetje, de brilduiker, de middelste zaagbek 
of de toppereend? De natuur is uit, de komende 
tijd. En anders leggen we wel een vogeleilandje 
aan.

Het gaat me niet om de vogelstand in het 
Markermeer. Het gaat me om het licht.
De Zuiderzee heeft Nederland groot gemaakt. En 
nu dempen we de boel. Nu dempen we het water, 
dat als een reflecterende spiegel de rest van het 
land verlicht. Langzaam doven we het Markermeer, 
en zo wordt het nog donkerder in Nederland.

MARkERMEER

toINE
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Wij wassen met textiele lappen!
De beste keus voor u autolak!

€4,- Korting Het totaal pakket
met Glansprotector
Polymeer coating

Geldig tot 31-12-2010

U betaalt slechts €7,50

Maxis Carwash - Bij de Maxis Megastores

op het XXL wasprogramma
Tegen inlevering van deze bon!

!

!

Wij wassen met textiele lappen!
De beste keus voor u autolak!

€4,- Korting Het totaal pakket
met Glansprotector
Polymeer coating

Geldig tot 31-12-2010

U betaalt slechts €7,50

Maxis Carwash - Bij de Maxis Megastores

op het XXL wasprogramma
Tegen inlevering van deze bon!

MAXIS MuIden 
MegAStoreS Zeer 
goed bereIkbAAr

via de Pampuslaan in 5 minuten 
naar de Maxis. 

grAtIS PArkeren

chinees specialiteiten restaurant

Gouden Kom

gouden kom chinees restaurant • winkelcentrum ijburg

daguerrestraat 51 • 1087 br amsterdam • 020 4166775

Om te vieren dat wij een 8,3 hebben behaald 
volgens de normen van de consumentengids 

2010 hebben wij een actie:

Tegen inlevering van deze bon:
babi pangang speciaal voor slechts € 8,30

Deze bon is geldig van 6 t/m 14 november 2010.

8,3
consumentengids 

2010

Gouden Kom

✁

In augustus hebben de ouders 
en spelers van MF4 elkaar leren 
kennen tijdens de ‘witte rooksessie’ 
in café Vrijburcht. Het doel van 
deze sessie was kennismaken en 
taken verdelen. MF4 bleek meteen 
een enthousiaste en gezellige 
groep ouders te hebben die het 
leuk vinden om mee te helpen. De 
taken waren snel verdeeld en in 
september speelden we eindelijk 
op ons eigen hockeyveld in het 
Diemerpark! AHC IJburg heeft op 
dit moment 1 kunstgrasveld en 
een clubhuis dat bijna af is. Bij de 
eerste wedstrijden was Vrijburcht 
een soort clubhuis voor ons. 

Voor de allereerste wedstrijd 
was een vader zo aardig om de 
tegenpartij per scooter op te 
halen bij Vrijburcht. Want het 
was toch wel erg ver lopen voor 
die kleintjes. Er passen trouwens 
best veel kinderen op een scooter. 
De tegenstanders waardeerden 
dit gebaar zeer. Eén keer is het 
voorgekomen dat het verkeerde 
team is vervoerd… Maar goed, dat 
mocht de pret niet drukken. Het is 
best bijzonder dat de helft van ons 
team niet uit IJburg komt, maar 
van die andere eilanden, KNSM- en 
Borneo-eiland. 
MF4 bestaat uit acht kinderen 
van 6 en 7 jaar oud, de meisjes 

spelen mee in de KNHB-competitie 
en doen het prima. Winnen, 
verliezen en gelijkspel – we maken 
het allemaal mee. De poule is 
gelukkig gelijkwaardig ingedeeld. 
De competitie verloopt tot nu 
toe zeer sportief. Het gaat vooral 
om het hockeyen en minder om 
het winnen. Wij merken dat de 
trainingen goed worden gegeven 
en dat zie je terug in het spel. 
Het is nog even pionieren zonder 

clubhuis. We nemen zelf koffie en 
drinken mee voor het eigen team 
en voor de tegenpartij. Het was 
ook zeker niet handig om het de 
allereerste wedstrijden zonder 
wc te moeten doen. Gelukkig 
zijn die wc’s er inmiddels wel en 
is een gezamenlijke plaspauze 
in de bosjes van het Diemerpark 
voorgoed verleden tijd. 

Tekst: Mariëtte Appel

hockEytEAM Mf4 vAN Ahc IJbURG

Theedoeken, stapelbare bierglazen, bestek (lepeltjes), stellingkasten, limonadekannen, koelkasten, een koffiezetapparaat, 
vaatwasser, vriezer, kast met slot, grote rietenmand. Heb je spullen van dit lijstje in huis en ben je bereid er afstand van te 
doen? Stuur dan een mail aan bar@ahcijburg.nl

hUISRAAd GEvRAAGd!
het tijdelijke clubhuis bij sportpark IJburg is klaar. Eindelijk kunnen de voetballers en hockeyers gewoon eens 
een kop koffie drinken of naar de wc gaan. of – nog zomaar een voorbeeld – aan de bar hangen. het ontbreekt 
de nieuwe kantine alleen aan het broodnodige huisraad. want wat is nou een kantine zonder frituurpan? 
Misschien heb jij er nog wel een ongebruikt in je garage staan. Gebruik je toch niet meer. En wat te denken 
van dat oude servies? hieronder een lijstje van zaken die de beide clubs goed kunnen gebruiken: 

KORT
  NIEUWS
• bREdE SchooL IN dIEMEN-NooRd 
De gemeente Diemen wil een brede 
school bouwen in Diemen-Noord. 
Daarin moeten de twee basisscholen 
uit Diemen-Noord (’t Palet en De 
Duif) samen met de peuterspeelzalen 
De Tuimelaar en ’t Kloddertje en de 
buitenschoolse opvang van KMN Kind 
& Co een nieuwe plek krijgen. Voor het 
nieuwe gebouw heeft de gemeente 
drie mogelijke locaties op het oog. De 
gemeenteraad beslist daarover naar 
verwachting tegen het einde van dit 
jaar. Vanwege het grote belang van deze 
beslissing organiseerde het college van 
B en W in oktober een consultatieronde 
waarbij betrokkenen hun ideeën, 
suggesties en opmerkingen naar voren 
konden brengen. Op de website www.
bredeschooldiemennoord.nl is alle 
informatie over de nieuwe school 
verzameld en zijn de drie locaties in 
kaart gebracht.
• ActIvItEItENbUS vooR oUdEREN 
Voor 65-plussers is er sinds februari 
de Activiteitenbus. Bewoners uit 
stadsdeel Oost kunnen zich voor deze 
pendel inschrijven en gewoon eens 
met anderen op stap gaan. Naar de 
markt bijvoorbeeld, of de bingoavond. 
Maar boodschappen doen bij de Maxis 
behoort ook tot de mogelijkheden, net 
als een bezoek aan de Hermitage of het 
Amsterdamse Bos. Hoe meer bewoners 
van de dienst gebruik maken, hoe beter. 
De Activiteitenbus – een initiatief van 
welzijnsorganisatie Dynamo – geeft elke 
twee maanden een programmaboekje 
uit, dat onder meer is af te halen bij de 
balie van Stichting ViiA. Deelnemers 
moeten 65 jaar of ouder zijn, en in 
het bezit zijn van een AOV-pas. U 
word thuis opgehaald en ook daar 
weer afgezet. Mocht het nodig zijn, 
dan gaan er vrijwilligers mee. Dynamo 
regelt het programma, de inschrijving 
en de begeleiding. Informatie en 
inschrijven: Dynamo, tel. 020-4620346, 
activiteitenbus@dynamo-amsterdam.
nl, www.dynamo-amsterdam.nl

De MF4 van AFC IJburg, staand v.l.n.r.: Isis Macado Van Voorden, Jara 
Montauban, Renske Moester; zittend v.l.n.r.: Daantje de Laaf, Laura Dodeman, 
Merel Leegwater, Hannah van Trigt, Brecht van Weerdenburg

EvEN vooRStELLEN: 
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ACTUALITEITEN ALIMENTATIE EN OMGANGSREGELING

Alimentatie
Begin september 2010 hebben diverse media aandacht besteed aan het 
feit dat alimentatie steeds vaker niet of maanden te laat wordt betaald. 
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kreeg in 2009 
23% meer aanmeldingen voor hulp bij het innen van onderhoudsbijdragen 
en naar verwachting zal dat percentage in 2010 nog verder stijgen. Wan-

neer een door de rechter vastgestelde alimentatie niet wordt betaald kan de alimen-
tatiegerechtigde zich meteen wenden tot het LBIO (www.lbio.nl). Er is geen procedure 
voor de rechter meer voor nodig. Het LBIO gaat over tot de inning van de alimentatie 
en neemt als het nodig is maatregelen, bijvoorbeeld dor het leggen van loonbeslag.

Het berekenen van partneralimentatie en kinderalimentatie is bijzonder ingewikkeld. 
Er zijn normen voor, maar die maken een alimentatieberekening moeilijker dan een be-
lastingaangifte. Gelukkig gaan er stemmen op om eenvoudiger formules te ontwikke-
len, zoals bijvoorbeeld een vast percentage van het nettoloon voor kinderalimentatie.

In de praktijk wordt nogal eens de 60%-norm gehanteerd, waarbij er vanuit wordt ge-
gaan dat de gescheiden partners ieder een behoefte hebben van 60% van het voor-
malig netto gezinsinkomen. Dat is een twijfelachtige norm want een belangrijk deel 
van de vaste lasten (huisvesting, stookkosten en verlichting) is voor een alleenstaande 
niet minder duur dan voor een tweepersoonshuishouden. Op 3 september 2010 
heeft de Hoge Raad dan ook geoordeeld dat met de hantering van de 60%-norm als 
enige maatstaf, onterecht voorbij wordt gegaan aan alle relevante omstandigheden.
Het is belangrijk om te weten dat een eenmaal vastgestelde alimentatie onder om-
standigheden gewijzigd kan worden. Veranderende inkomens en nieuwe relaties kun-
nen van invloed zijn op de behoefte aan alimentatie of op de mogelijkheden om 
alimentatie te betalen. Het is belangrijk om in dergelijke gevallen snel actie te onder-
nemen omdat alimentatie zelden met terugwerkende kracht wordt gewijzigd. Onze 
familierechtspecialist kan u hierbij helpen. 

Omgangsregeling en verhuizing
Een andere recente uitspraak van de Hoge Raad betreft de gescheiden ouders van 
twee kinderen die allen in dezelfde stad wonen. De vader ziet zijn kinderen eens per 
twee weken van vrijdagmiddag uit school tot zondagavond en elke woensdag van 
12.00 uur tot donderdagochtend en de helft van alle vakanties en feestdagen. De 
moeder wil in verband met haar nieuwe relatie  verhuizen naar een stad ongeveer 
90 km verderop.  De vader verzet zich daartegen en wil dat de rechter vaststelt dat 
de moeder binnen een gebied met een straal van 10 km van de huidige woonplaats 
moet blijven. Het Hof en de Hoge Raad gaan in het midden zitten. De moeder mag 
maximaal 50 km verderop gaan wonen omdat zij moet meewerken aan het in stand 
houden van de frequente en regelmatige omgang tussen de vader en zijn kinderen. 

Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie kunt u Maddie Wisman mailen via  
wisman@kbgadvocaten.nl. U kunt ook bellen en een afspraak maken voor een ken-
nismakingsgesprek

Kool Bloch Gavami advocaten
Toon Kool   Frank Meijers   Maddie Wisman 

contractenrecht – erfrecht – familierecht – handelsrecht  
ondernemingsrecht – onroerend goedrecht – strafrecht

Kool Bloch Gavami advocaten is sinds begin 2007 gevestigd op IJburg 

in het Y10 gebouw (tegenover het winkelcentrum en de tramhalte). 

Het kantoor kenmerkt zich door professionele rechtsbijstandverlening, 

goede bereikbaarheid en aanvaardbare tarieven.

De advocaten van Kool Bloch Gavami advocaten zijn specialisten. 

Het recht is ingewikkeld en niemand kan alles. Daarom richten onze 

advocaten zich op een beperkt aantal rechtsgebieden. Afhankelijk 

van uw vraag en voorkeur, bespreken wij met u welke advocaat uw 

belangen het beste kan behartigen. 

OPENINGSTIJDEN MAANDAG T/M VRIJDAG 
08.00 TOT 18.00 U. ZATERDAG 10.00 TOT 13.00 U.

Professionele voorlichting over 
de veiligheid en gebruik van 
uw geneesmiddelen
Persoonlijke aandacht
Persoonlijk adviesgesprek
Uitgebreid zelfzorgassortiment
Open op zaterdag

Samenwerken aan 
Uw gezondheid

www.apotheeksynergia.nl

IJburglaan 1485-1487 | 1087KM Amsterdam
T 020-4160403 F 020-4167597

Mevr. dr. T.T. Menckeberg
Dhr. drs. B.P.S.K. Lee

Sinds kort is er op IJburg een 
winkelstraatmanager actief, 
Natasja Zak. Zij heeft tot taak om 
zowel de bestaande als toekomstige 
winkeliers en ondernemers op 
IJburg te begeleiden, te adviseren 
en met elkaar in contact te 
brengen. Met grote regelmaat is 
ze in de buurt aanwezig om met 
ondernemers te praten over hun 
wensen en ideeën. Ze is in gesprek 
met de winkeliersvereniging 
van het winkelcentrum, en met 
ondernemersnetwerken als ‘IJburg 
droomt, IJburg doet’ en ‘ZZP-
IJburg’. 

Verder onderhoudt Natasja 
contacten met de marktmeester, 
de buurtregisseurs, de door 
het stadsdeel aangestelde 
gebiedsmanager (Maureen 
Linthout) en natuurlijk met 
sleutelfiguren bij corporaties 
en ontwikkelaars. De 
winkelstraatmanager denkt mee 
over de invulling van nu nog 
leegstaande ‘commerciële plinten’. 
Zij legt contacten met bijvoorbeeld 
kunstenaars die een dergelijke 
ruimte goed kunnen gebruiken 
als expositie- of atelierruimte, 
zodat overdag op de IJburglaan 
wat meer bedrijvigheid wordt 
gecreëerd. 

winkelstraatmanager 

oP IJbURG

Natasja zak is van maandag 
tot vrijdag mobiel bereikbaar 
onder telefoonnummer 
06-53310261, en per e-mail: 
n.zak@oost.amsterdam.nl 

• ExPoSItIE ARtE ANcoR Kunstenares 
Annelies van den Berg exposeert op 
zaterdag 13 en zondag 14 november 
haar nieuwe serie schilderijen Portraits. 
“Gezichten en beeltenissen van jonge 
en oude mensen die ik heb ontmoet op 
mijn verre reizen zijn terug te vinden 
in deze werken. Ook gebruik ik foto’s 
uit tijdschriften om er al tekenend en 
schilderend mijn eigen beeld van te 
maken”. Expositie Portraits: 13 en 14 
november, 13.00–18.00 uur, kunstuitleen 
Arte Ancor, Pampuslaan 33, www.
arteancor.nl.
• Primeur voor iJBurg: 
SLUISdEUREN vAN bEtoN UNIEk 
IN dE wERELd Op IJburg is wederom 
geschiedenis geschreven. Als eerste ter 
wereld werd een van de sluizen voorzien 
van betonnen sluisdeuren, terwijl staal 
of hout daarvoor gebruikelijk is. Het 
idee om te werken met beton kwam 
van medewerkers van Ingenieursbureau 
Amsterdam. Betonnen sluisdeuren zijn 
beduidend goedkoper en duurzamer 
in gebruik. De twee 14 ton zware 
deuren werden 15 oktober ingehesen 
bij de nieuwe sluis aan de oostkant 
van de Groene Tunnel. Daarmee is ‘de 
laatste schakel in het watersluitsysteem 
van IJburg’ bijna klaar voor gebruik. 
Edwin Meisner, projectleider van 
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA), 
roemde ook de andere betrokken 
partijen – opdrachtgever PBIJ en 
aannemer Schuurmans – om hun lef de 
innovatie als eerste ter wereld door te 
voeren. 
“Het gebruik van beton heeft twee grote 
voordelen. Het is 20 procent goedkoper 
dan het staal dat we de afgelopen 
decennia gebruikt hebben. En het is 
ook nog eens veel duurzamer. De CO2-
uitstoot over de gehele levensduur van 
de deuren is tot de helft gereduceerd 
ten opzichte van stalen deuren.” 
Dat concludeerde IBA vijf jaar geleden 
al in een verkennende studie naar het 
gebruik van hogesterktebeton voor 
sluisdeuren. Dat de deuren slechts 
10 centimeter dik zijn en worden 
verplaatst door waterkracht is minstens 
zo bijzonder. Bij het openen en sluiten 
wordt straks een zeer dun laagje water 
(0,1 mm) onder de deuren geperst. Dit 
beperkt de glijweerstand, wat minder 
energie kost en vervuiling onder de deur 
tot een minimum beperkt. 
Sluis 124 is een van de vier sluizen op 
IJburg. Aan de oostkant van Haveneiland 
verbindt deze sluis de Groene Tunnel 
met het IJmeer. Het ontwerp is van 
Meyer & Van Schooten architecten. 

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

25% KORTING
OP ALLE HUURAUTO’S

reserveer op tijd! 

NIET GELDIG IN HET WEEKEND - GELDT NIET VOOR BRANDSTOF EN VERLAGING EIGEN RISICO
CRUQUIUSWEG 81 AMSTERDAM 020 6274001 | HAVENSTRAAT 12-14 AMSTERDAM 020 6755508

✁
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AKTIE

het fietspad dat tussen het Maxisterrein en Muiden wordt aangelegd maakt 
deel uit van het project Natuurboulevard. dit is een recreatieve en ecolo-
gische verbinding tussen Amsterdam en de hollandse brug en Almere. In 
samenwerking met de dienst Landelijk Gebied werkt Staatsbosbeheer in 
25 deelprojecten aan de realisatie van dit natuurproject. de gemeente Am-
sterdam voert twee van deze deelprojecten uit. In 2013 moeten het gehele 
project zijn voltooid. 

fIEtSPAd MAxIS–MUIdEN 
oNdERdEEL NatuurBoulevard

KORT
  NIEUWS

De Natuurboulevard beslaat de oevers 
van het IJmeer en de directe omgeving 
daarvan. Het loopt over een lengte 
van ongeveer 12 kilometer van de 
Hollandse Brug, die Flevoland met 
het vasteland verbindt, tot aan de 
oostpunt van IJburg. Ook het gebied 
bij camping Zeeburg – Bovendiep 
geheten – hoort erbij. De gebieden 
Overdiemerpolder, het Diemerbos, de 
Bloemendalerpolder, de Vechtzone, de 
Gaasperplas en het Naardermeer zijn 
straks in één lange groene strook met 
elkaar verbonden. 

Bij de Diemervijfhoek worden in de 
toekomst onder meer een steiger met 
uitkijkpost en vijf aanlegplaatsen voor 
recreatievaart aangelegd.

De aanleg van het fietspad is eind 
september van start gegaan en 
is naar verwachting eind 2010 
voltooid. In het voorjaar van 2011 
kunnen recreanten daadwerkelijk 
gebruik maken van het nieuwe 
fietspad. Bij alle werkzaamheden 
wordt rekening gehouden met de 
Natuurbeschermingswet.

Vanaf de Maxis tot 
aan Muiden – tussen 
de schapen en A1 – 
wordt een fietspad 
aangelegd.
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wout kranen is manager gebiedsbeheer voor ymere en actief betrokken bij het probleem van de leegstand 
van bedrijfsruimtes op IJburg. hij is lid van het dagelijks bestuur van het IJburgberaad, een overlegorgaan 
van onder anderen de woningcorporaties, het stadsdeel en het Projectbureau IJburg.  op 18 november 
aanstaande organiseert het IJburgberaad een conferentie. 

Op IJburg  Fase 1 staat nog zo’n 22.000 vierkante meter bedrijfsruimte leeg. Kranen zoekt nu uit hoe het zit met 
vraag en aanbod, welke belemmeringen er zijn om voor deze ruimtes huurders te vinden, en wat er nodig is om het 
potentiële huurders, zoals winkeliers, naar de zin te maken. Ook wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om 
bedrijfsruimtes om te zetten naar woningen.  Het IJburgberaad gaat zich op 18 november over de verzamelde informatie 
buigen, en zal ongetwijfeld met een visie of misschien zelfs met een plan naar buiten komen. 

Hoe het precies gaat uitpakken is nog niet 
precies bekend, maar zeker is dat de som-
bere stemming die de laatste maanden over 
de IJburgse middenstand hing, een posi-
tieve draai krijgt. Stadsdeelwethouder Nevin 
Özütok (met onder meer Economie en 
Openbare Ruimte in haar portefeuille) zet 
zich daar, sinds haar aantreden afgelopen 
juni, met veel enthousiasme voor in. 

De laatste maanden was zij regelmatig op 
IJburg te zien, voor gesprekken met onder-
nemers, en met de corporaties die bedrijfs-
ruimten verhuren. “Inderdaad, er zijn on-
dernemers die het niet redden” zegt ze. “Een 
nieuwe wijk ontwikkelt zich nu eenmaal 
met vallen en opstaan. Wat ik vooral zie is 
dat er veel winkeliers zijn die het juist heel 
goed doen. Dat zijn dan de ondernemers die 
kennelijk met het juiste product op de juiste 
plek zijn gaan zitten, en die de creativiteit 
hebben om klanten te trekken, zelfs van bui-
ten IJburg.” 

Hier ziet zij hoe ervaren ondernemers zich 
onderscheiden van hun minder ervaren col-
lega’s. “In een wijk met jonge tweeverdieners 
met kinderen en een hoge hypotheek moet 
je met producten komen die zulke gezin-
nen op dat moment nodig hebben, vindt 
Özütok. “Er had bij de start misschien wat 
meer begeleiding moeten zijn, en meer uit-
wisseling van kennis door de ondernemers 
onderling, maar dat gaat niet vanzelf, dat 
moet je organiseren.” 

MEGASTORES

	 Kijk	voor	acties	en	aanbiedingen	op:

	 		www.maxismegastores.nl

Zondag	28	november	
Knutsel	je	mega	verlanglijst		
	 	 	 	 	 			voor	Sint
Zaterdag	4	december		
Bezoek	van	Sinterklaas	aan								
	 	 	 	 	 			Maxis	Megastores
Extra	koopavonden	Sinterklaas	 Extra	koopzondagen	
alle	Megastores	geopend	tot	21:00	 alle	Megastores	geopend	van	12:00	tot	17:00	

Maandag 29 november Zondag 14 november 
Dinsdag 30 november Zondag 21 november 
Woensdag 1 december

 

																							Mega	makkelijk	bereikbaar	
																																																		vanaf	A1	Afrit	3

Spilfunctie 
Wat gaat het stadsdeel nu doen? Özütok: “Als 
stadsdeel kunnen wij betrokken partijen 
met elkaar in contact brengen. Een krachtige 
impuls geven om ervoor te zorgen dat cor-
poraties en ondernemers er samen uit ko-

men. En wij kunnen oplossingen mogelijk 
maken, maar die moeten eerst door partijen 
zelf worden bedacht en aangedragen.” Daar-
om spreekt zij niet alleen met ondernemers, 
maar ook met de corporaties, die nog veel 
van de oorspronkelijk als bedrijfsruimte ge-
plande panden leeg zien staan. “Die bedrij-
ven zijn er kennelijk nog niet gekomen,” stelt 
Özütok vast, “en dus moet er worden geke-
ken naar de behoeften van vandaag.” Wat 
daarbij een rol speelt is het feit dat de rea-
lisatie van IJburg 2 op dit moment onzeker 
is, en dat het Centrumeiland met het daar 
ingeplande winkelcentrum in ieder geval op 
zich zal laten wachten. Intussen telt IJburg 
1 al ruim 6.000 huishoudens die graag hun 
boodschappen in de buurt willen doen. 

Özütok hierover: “Ik realiseer me dat een 
gezonde lokale economie goed is voor de 

leefbaarheid van een wijk. Mensen ontmoe-
ten elkaar op straat of maken een praatje 
met elkaar bij de bakker. Winkels verfraaien 
het straatbeeld, de wijk wordt er gezellig en 
levendig door.” En zij voegt daaraan toe: 
“Je kunt als beleidsmaker lang van tevoren 
plannen maken en voorwaarden scheppen, 
maar de werkelijkheid gaat z’n eigen weg. 
Dat is de dynamiek van de markt. Daar zul 
je je beleid dan op moeten aanpassen.” 

Belangrijk daarbij zijn de uitkomsten van 
het ‘IJburgberaad’, overlegorgaan van onder 
meer de woningcorporaties, het stadsdeel 
Oost en Projectbureau IJburg , dat op 18 no-
vember aanstaande een conferentie houdt 
over dit onderwerp.
 
Winkelstraatmanager 
en ondernemersspreekuur
Verbinden, dat is wat de stadsdeelwethouder 
vooral wil doen. Om die voornemens kracht 
bij te zetten heeft het stadsdeel kortgeleden 
ook op IJburg een ‘winkelstraatmanager’ 
aangesteld, Natasja Zak. Het is haar taak om 
zowel de bestaande als nieuwe ondernemers 
op IJburg te begeleiden, te adviseren en met 
elkaar in contact te brengen. En om mee te 
denken over de invulling van de leegstaande 
ruimten, zo mogelijk met winkels en anders 
met kunstenaars en ateliers, bijvoorbeeld. 

“Maar ik blijf ook zelf met de ondernemers in 
gesprek”, voegt Özütok toe. “Eind november 
start ik met een ondernemersspreekuur, de 
eerste keer op IJburg, voor winkeliers èn voor 
de vele zzp-ers die op IJburg actief zijn. Ook 
hier is het leggen van verbindingen en de ont-
moeting tussen mensen voor mij een belang-
rijk aspect.” De uitnodiging voor het spreek-
uur valt binnenkort bij de ondernemers in de 
bus. Datum en locatie verschijnen te zijner 
tijd ook op de website van deze krant. 

Tot slot heeft de stadsdeelwethouder nog 
een verrassing in petto: “Er is één ding waar 
het stadsdeel zelf een voortrekkersrol in 
kan vervullen”, besluit zij het gesprek, “en 
daarvan zien de IJburgers mogelijk al in ja-
nuari volgend jaar het resultaat. Ik laat op 
dit moment de mogelijkheden onderzoeken 
voor een wekelijkse markt. Ik denk aan een 
zaterdagmarkt. Een biologische markt, mis-
schien.” Wordt dat een geduchte concurrent 
voor de Noordermarkt? “Er zullen in ieder 
geval veel mensen op af komen, wie weet 
ook van buiten IJburg.”

Tekst Carla Peddemors

wINkELS oP IJbURG

Stadsdeel oost geeft positieve 
impuls aan lokale economie
Winkels op IJburg. Een onderwerp dat de laatste tijd nogal in de pu-
bliciteit is geweest. Er komen regelmatig nieuwe winkels bij. En met 
ogenschijnlijk dezelfde regelmaat houden winkeliers het voor gezien. 
Langs de IJburglaan en langs de Pampuslaan is er veel leegstand en 
hier en daar zijn glazen puien afgeplakt. Ooit als bedrijfsruimte be-
doeld, maar helaas, weinig huurders die zich melden. Winkels op IJ-
burg. Zien we wel wat er van komt? Of zijn er partijen die zich er druk 
over maken, de koppen bij elkaar steken en iets van beleid ontwik-
kelen? We vragen het aan Nevin Özütok, wethouder in het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Oost.

Bestaande ondernemers maken zich zorgen. Hoge huren en 
slechte parkeermogelijkheden zijn veel gehoorde klachten.

IJbURGbERAAd bUIGt zIch ovER LEEGStANd

wAt wIL dE IJbURGER?
Geen winkel zonder kopers. Bij alle gesprekken over ondernemen op IJburg moet dus ook worden gekeken naar de 
wensen van het koperspubliek zelf. Wat vindt de IJburgse consument van het winkelaanbod? Aan wat voor producten 
is er behoefte? Op welk moment van de dag doen de IJburgers boodschappen? En doen ze dat met de auto, met de 
fiets of te voet? Wat vinden ze van de parkeermogelijkheden, van de bereikbaarheid, de prijzen?

Laten de beleidsmakers kijken naar bijvoorbeeld het weblog van Nicole Koek www.bloemenvoorijburg.nl) en 
Gerard van Enk (http://ijburg.uservoice.com), waar IJburgers hun ideeën hebben neergelegd.  Ook de Brug biedt het 
IJburgberaad graag de meest recente informatie aan.  Lezers, geef ons uiterlijk 10 november aanstaande uw reactie op 
bovenstaande vragen via redactie@debrugkrant.nl, en wij sturen de verzamelde ideeën tijdig door. 



Bent u op zoek naar een comfortabel 
appartement of een ruime eengezins-
woning met tuin op IJburg?

Ymere verhuurt diverse woningen in de 
vrije sector, op verschillende locaties op 
IJburg. Vanaf s 850,- per maand. De 

woningen zijn luxe uitgevoerd en 
beschikken over een keuken met inbou-
wapparatuur, een complete badkamer en 
een buitenruimte. De woningen zijn al 
op korte termijn beschikbaar.
Kijk voor meer informatie en het actuele 
aanbod op www.ymere.nl

Vrije sector huurwoningen 
op IJburg

verhuurt

0651 550 227 
www.openhaarddiscounter.nl

NICO JESSEKADE 141 | 1087MR AMSTERDAM - IJBURG

Lage 
prijzen 
groot 

verschil

zaterdag 
20 november
15.00 uur
in de haven 
van IJburg

Doe mee aan de grote kleurwedstrijd..!
De kleurplaten worden verspreid op alle 

scholen en kinderopvangcentra op IJburg.

     intocht
Sinterklaas

op IJburg

         Activiteitenprogramma:
15.00 uur  -    Inhalen en welkom geheten Sinterklaas in de haven 

vanaf 15.20 uur  -   Streetdanceles voor Pieten (Amsterdam Dance Centre)
vanaf 15.30 uur  -   Kinder Karoake 6+ (NAP Amsterdam)

15:30 tot 16.15 uur  -   Brassband optreden (DOK48)
vanaf 15.30 uur  -   Workshop Kleuterdans 2+ (Lighthouse Harbour Club)
vanaf 15.30 uur  -   Knutselen met Piet 4+ (Pannenkoek & Zo)
vanaf 15.45 uur  -   Zumba les 8+ (Life & Kicking)
vanaf 16.00 uur  -   Toneelspel met voorleesverhaal (Boot van Sinterklaas)

 ca. 16.45 uur  -    De Sint neemt afscheid

Amsterdam Dance Centre IJburg | Krijn Taconiskade 444 
020-6161885 | www.amsterdamdancecentre.nl

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

ROOSTER VOLWASSENEN 

NOVEMBER 2010 
Ma 09.30-10.30 HATHA FLOW YOGA beg. 

 19.30-20.45 HIPHOP beg.

 20.45-22.00 PILATES beg. 

Di 19.00-20.15 KLASSIEK beg/int 

 20.15-21.30 ZUMBA 

Woe 19.30-20.45 STREETDANCE

 20.45-22.00 BELLY JAZZ 

Do 19.30-20.45 MODERN JAZZ beg. 

 20.45-22.00 PILATES FLOW int. 

Vrij 19.30-20.45 JAZZ beg. 

AAngeboden flexibele werktijden en een leuk teAm

een AdministrAtieve duizendpoot 
die ons teAm wil komen versterken gezocht 

bent u geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail 
met uw sollicitatie met CV naar Barbara Schrijver  
via sollicitatie@tpamsterdam.nl. Kijk ook eens op onze 
website www.tcijburg.nl

In januari 2010 hebben we een nieuw Tandheelkundig Centrum  op IJburg geopend.  
Wegens de groei van deze praktijk zijn wij op zoek naar een administratief medewerker 
(m/v) voor 12 tot 16 uur per week.  Deze tijden zijn naar eigen inzicht in te delen over 2 of 
3 dagen. De taken bevatten onder meer de financiële administratie waaronder het bijhouden 
van de  boekhouding en het opstellen van rapportages voor het management, als de  
personeelsadministratie waaronder het bijhouden van de contracten en de urenadministratie.  

vaardigheden: 
• Opleiding HBO-niveau 
•  Ervaring met een boekhoudkundig pakket als Exact of Minipack is een pre 
• Nauwkeurig en accuraat 
• Sociaal en een teamspeler 

Weekprogramma

Zondagmiddag	 Animatie	voor	de	kinderen	terwijl	u	geniet	van	
	 een	gezellig	borreluurtje	of	een	heerlijk	diner

Dinsdagavond	 Het	avondeten:	eenvoudige	lekkere	maaltijd
	 voor	€	10	pp

Donderdagavond	 Live	Jazz	met	optreden	van	diverse	artiesten

Vrijdagnamiddag	 Wijnproeven	olv	vinoloog	in	onze	wijnbar.	

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

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

www.thelighthouse.nl

2 0 10

VOORRAAD AANBIEDING 
ALLEEN BIJ A-POINT & AUTOVROON

LET OP: ZEER SCHERP FINANCIERINGSTARIEF VAN 4,99%  NU I.C.M. VOLKSWAGEN VERZEKERING!

U rijdt al een Polo vanaf 

  € 109,p.mnd.

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspeci caties.  Acties geldig op voorraadauto’s. Vraag naar de voorwaarden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 16,1 - 21,7; liter/100 km: van 6,2 - 4,6; CO2 gr/km: van 122-144.

Autovroon • Contactweg 47 • Amsterdam • T. 020 - 687 07 00 • www.autovroon.nl
APoint • Kollenbergweg 11 • Amsterdam Zuidoost  • T. 020 - 430 16 00 • www.apoint.nl 

Polo contantprijs: € 12.990,- Aanbetaling: € 3.734,-

Kredietsom Maandlast Totale prijs van het krediet Slottermijn Eff ectieve rente op jaarbasis Looptijd

€ 9.256,- € 109,- € 10.419,- € 6.495,- 4,99% 36 maanden

Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Bank  te Amersfoort. Ingeschreven bij de KvK onder de statutaire naam Volkswagen Bank GmbH  liaal Nederland. 
Ingeschreven in het register van de  AFM onder nummer 12000996. Financieringsaanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet.  Aanbieding i.c.m. een 
Volkswagen Pluspolis. Tarief zonder Volkswagen Pluspolis 5,99% eff ectieve rente op jaarbasis. Actieaanbod geldig tot 31 december 2010. Toetsing en registratie 
bij BKR te Tiel. Prospectus op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.volkswagenbank.nl. Rente wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Polo 1.2 Easyline 60pk 

Standaard met: • centrale portier vergrendeling 
• elektrische ramen voor • radiovoorbereiding met 4 speakers 

• snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

  nu € 13.750,-
Polo 1.4 Comfortline 85pk 

Nu met GRATIS metaallak en GRATIS 5 deuren

Standaard met: • airco • cruise control • boordcomputer 
• elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels 

• elektrisch bedienbare portierramen voor + achter 

Nieuwprijs € 17.045,- nu € 15.750,-
Uw voordeel: 

€ 1.295,- 

Incl. airco

 en 5 deuren



bestuurscrisis in oost

Noodgedwongen had ze haar 
steiger verlaten, niet omdat 
‘oneliner Frank’ haar villa 

verkocht had, maar omdat het was 
gaan regenen, onbedaarlijk, dat was 
het enige toepasselijke woord. En 
dat deed het nu nog. Nu de wind 
meedeed leek de waterspiegel van ‘de 
sloot’ achter haar huis langzaam maar 
zeker te stijgen. Dit zou Nederlandse 
gezelligheid kunnen opleveren. Zij zat 
alleen en zapte langs de onsterfelijke 
Oprah; met haar ging het ook niet 
echt lekker, dat zag je zo. Frank, hij 
noemde zich nu al haar makelaar, had 
haar achtergelaten met de ijzersterke 
uitspraak: wij gaan nog veel plezier 
aan elkaar beleven. Ze had hem en 
zijn scooter uitgezwaaid. Iedereen 
leek hier zo’n ding te hebben. Word 
jij maar lekker nat. Nee, nu niet je 
moeder gaan bellen, neem liever een 
glas rosé, waarom ook niet…
Na haar derde glas belde Frank dat hij 
al kijkers had. We wachten de bui even 
af, dit huis moet je met mooi weer 
zien! Ze herkende zijn nummer nu, ze 
zou gewoon niet meer opnemen.
Ze liep naar het raam, met enige 
moeite kon ze over de rietkraag 
kijken. Douchende eenden, daar zou 
je vrolijk van kunnen worden. Ze 
drukte haar gezicht tegen de ruit. 
Haar adem vormde condens. Haar 
neus moest zo plat mogelijk, als klein 
meisje oefende ze zo de meest hete 
tongzoen die je bedenken kon. Niet 
voor Frank en zeker niet voor de 
buurman die te pas en te onpas zijn 
gras maaide, zijn auto liet poetsen 
en zijn kinderen uitschold. Wat was 
er gebeurd met haar grote liefde 
van het schoolplein… Als ze op 
zijn achternaam kwam, kon ze die 
googelen... Aan hem dacht ze terwijl 

ze haar warme tong over de ruit liet 
cirkelen... Toen ze haar ogen opende 
zag ze het spoor dat een volwassen 
naaktslak aan de buitenkant van haar 
raam had getrokken.
Ze hoorde de bel en betrapt veegde 
ze de condens en haar spuug van 
het raam. Je zag er bijna niets meer 
van. Opnieuw de bel. Frank, nee 
dat kon niet, het regende nog. Haar 
nieuwsgierigheid won het en ze deed 
open. Een vriendelijke blonde vrouw 
lachte naar haar. Ze verkocht kaartjes 
voor het straatfeest. Volwassenen 25 
euro, kinderen zijn gratis, voegde ze 
er opgewekt aan toe. “Of heb je die 
niet? Je woont hier nog maar net hè? 
Heb je een kelder? Als je geen zolder 
hebt, moet je een kelder nemen, zei 
onze architect, maar ja, als je geen 
kinderen hebt, waar heb je dan een 
kelder voor nodig? Zo is het natuurlijk 
ook nog eens.” Ze knikte en gaf het 
geld dat ze voor de glazenwasser 
had klaargelegd. “We zoeken ook 

altijd mensen die de handen uit de 
mouwen willen steken. Veel werk 
hoor zo’n straatfeest, maar iedereen 
denkt dat het allemaal vanzelf gaat. 
Kan ik je naam noteren…, wat wil 
je, partytenten opzetten, biologische 
patat bakken, opruimen... Ja dat 
schiet er altijd bij in hè, het zijn altijd 
dezelfde mensen die met de troep 
blijven zitten. Maar het belooft echt 
leuk te worden dit jaar, we hebben 
een springkussen voor de kinderen, 
maar daar heb jij niet zoveel aan hè...” 
Haar stem klonk schor toen ze 
schuldbewust antwoordde: “Ik wil 
wel opruimen…” 
“Mooi. En nu maar hopen op mooi 
weer hè...” 
Nu kon ze de deur dichtdoen. Voor ze 
het wist had ze het nummer van haar 
moeder ingetoetst.

 AfLEvERING GEMISt? 
 kijk op: www.josinemarbus.nl

StIJGENdE wAtERSPIEGEL JoSINE 
MARbUS

koRt 
vERhAAL

Ook stadsdeelvoorzitter Elatik en wethou-
der Princen (beiden PvdA) legden hun 
functies neer. Er was geen vertrouwen meer 
in de PvdA’ers, naar aanleiding van mistig 
handelen in de zaak van het Muziekmakers-
centrum MuzyQ. Maar tijdens een leden-
vergadering van de eigen partij op 11 okto-
ber draaide de PvdA alweer. Ze zei spijt te 
hebben van de beslissing om op te stappen, 
en wil terugkeren in de coalitie. GroenLinks 
en D66 sluiten die terugkeer niet uit. Maar 
de oppositiepartijen SP, Meerbelangen en 
VVD - met stomheid geslagen - eisten een 
spoeddebat.

Er gebeurde nog meer. Maandagavond 18 
oktober legde ook fractievoorzitter Meint 
Helder zijn functie neer. Hij bleef tegen een 
terugkeer van zijn partij in de coalitie. Adri 
van den Dries nam de functie van Helder 
over, en wil proberen de voormalige coali-
tiepartners GroenLinks, D66 en de PvdA, 
weer bij elkaar te brengen.

Dan volgt het spoeddebat van de deelraad 
op 18 oktober. Kersverse PvdA-fractievoor-
zitter Adri van den Dries wist zich daar to-
taal geen raad met de kritische vragen. Als 
klap op de vuurpijl bleken Elatik en Princen 
geen ontslagbrieven te hebben ingediend. 
Weer eist de oppositie duidelijkheid.
 
En weer meer gekissebis volgde. Uiteindelijk 
maakten GroenLinks en D66 op 27 oktober 
bekend toch verder te willen met de PvdA. 
Er is volgens de partijen ‘eerder dit jaar een 
goed coalitie akkoord opgesteld’. Zij zien 
nog steeds kansen om dit programma uit 
te voeren. Onder leiding van informateur 
Andrée van Es zal de komende twee weken 
onderzocht worden of er goede afspraken 
kunnen worden gemaakt.

De aanleiding
Aanleiding voor de crisis zijn problemen 
rond Muziekmakerscentrum MuzyQ in 
het gebied Oostpoort. In 2005 heeft het DB 
(destijds van het stadsdeel Oost/Watergraaf-
smeer) een garantstelling afgegeven voor 
een geldlening die de bouw mogelijk moest 
maken. De garantie was voor 9 miljoen 
goedgekeurd. Tussentijds werd het garant-
stellingscontract gewijzigd, waardoor het 
risico is opgelopen tot meer dan 26 miljoen 

euro. Daarover werd de deelraad nooit goed 
geïnformeerd.

Om te voorkomen dat het stadsdeel de ko-
mende jaren miljoenen euro’s moet betalen, 
wil stadsdeel Oost het in 2009 opgeleverde 
pand aankopen. Tijdens twee even besloten 

als bewogen raadsvergaderingen op 29 en 30 
september, stemden bijna alle partijen uit-
eindelijk in met dit voorstel van het DB. Al-
leen de VVD bleef faliekant tegen.

Tijdens de openbare vergadering van 4 
oktober werd gesproken over de politieke 

verantwoordelijkheid rondom deze kwes-
tie. Het functioneren van Germaine Prin-
cen, ook in haar tijd als wethouder van het 
voormalige stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 
verantwoordelijk, ter discussie. Ook Elatik, 
die onlangs in een onduidelijke brief de zaak 
probeerde te sussen, had het moeilijk.

De PvdA-fractie, onder aanvoering van 
voorzitter Meint Helder, vond dat het DB te 
lichtvaardig had gehandeld in deze zaak, en 
niet goed had gecommuniceerd. Een motie 
van wantrouwen vonden zowel de PvdA als 
de VVD gerechtvaardigd. 

De PvdA besloot daarop gezamenlijk om uit 
de coalitie te stappen. Ook wethouder Prin-
cen en stadsdeelvoorzitter Elatik legden hun 
fucnties neer. Helder: “Geen van ons had er 
vertrouwen in dat het nog goed kon komen.” 
Twee weken later trad ook hij dus af.

Het Muziekmakerscentrum beschikt over 
meer dan zeventig geluiddichte oefenruim-
tes en opnamestudio’s. Het is een uniek 
concept in Amsterdam en zou een van de 
smaakmakers worden in het nieuwe cen-
trumgebied Oostpoort. In het gebouw zijn 
ook horecagelegenheden, kantoren en een 
grote zaal te vinden. Het wordt onder meer 
gebruikt door De Dijk en Caro Emerald.

Oostpoort is een nieuwbouwproject in Am-
sterdam Oost in het voormalige Polderweg-
gebied. De eerste fase van Oostpoort (pu-
blieksvoorzieningen als het Stadsdeelhuis en 
MuzyQ) is in 2009 opgeleverd. De bouw van 
het tweede, westelijke deel is op 1 oktober 
officieel van start gegaan. Dit deel herbergt 
onder meer een winkelcentrum, horeca, 
woningen, een parkeergarage en het Bertolt 
Brechthuis voor dakloze jongeren. 

| | | PvdA GEvLoGEN? | | | 

Het gebeurde tijdens de raadsvergadering op maandag 4 oktober. De PvdA-fractie wilde een motie van 
wantrouwen indienen tegen het Dagelijks Bestuur (DB), maar werd door coalitiepartners D66 en Groen-
Links verzocht dat niet te doen. Dat deed de deur dicht voor de grootste partij van Oost; ze besloot op 
te stappen, op aandringen van fractievoorzitter Meint Helder. 
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horizontaal 1 Mier 6 vorstin 12 vogel 14 teug 15 boom 17 symbool voor erbium 18 omroep 20 lidwoord 
21 vrouwelijke dominee (afk.) 22 ingehouden zingen 25 tikken 28 jongensnaam 29 knaagdier 31 
aldaar (Lat.afk) 32 radon (symbool) 33 als boven (afk.) 35 tijdseenheid 36 autoteken voor Tunesië 37 
soort onderwijs (afk.) 38 koraaleiland 40 lekkernij 42 heden 43 grondgebied 44 meisjesnaam 46 deel 
van de maand 48 half (Lat.voorvoegsel) 51 voorzetsel 53 bijwoord 54 hakgereedschap 56 voorzetsel 57 
de oudere 58 Duitse rivier 60 koets 62 plaats in Noorwegen 64 oogbescherming 66 inwoner van Oman 
68 Latijns voorvoegsel 69 dierengeluid 70 deel van het gezicht 72 zijne doorluchtigheid 73 penarie 74 
een keer 76 transactie 78 het redden 79 vliegtuigloods.

verticaal 1 Snoordelijke mosvlakte 2 muzieknoot 3 aap 4 koning der joden (afk.) 5 jongensnaam 7 
stoomschip (afk.) 8 jongensnaam 9 bestemming 10 eigen persoonlijkheid 11 overgave 13 ingenieur 
16 teken 18 zangvogeltje 19 kleurstof 21 plaats in Nederland 23 oude stad 24 getij 26 lawrencium 
(symbool) 27 symbool voor lood 30 soort vuurwerk 34 zuivelproduct 36 laten zien 38 uitroep van pijn 39 
vochtdoorlatend 40 kleine ruimte 41 liefkozing 45 kunstenaarswerkplaats 47 hoogachting 49 dag van 
de week 50 redenaar 52 plaats in Noord Holland 54 stuk hout 55 jongensnaam 57 autoped 59 boom 60 
kunstmatige inseminatie (afk.) 61 symbool voor samarium 63 Chinese munt 65 Indiase vorstin 67 prooi 
zoeken 71 zelfgemaakt (Lat.afk) 74 editie (afk.) 75 symbool voor tin 76 deca (afk.) 77 muzieknoot. 

AGENdA
6 november
Open dag Gezondheids- 
centrum Haveneiland Zorg 
dichtbij. Zorgexpress naar 
andere locaties; speurtocht. 
IJburglaan 727, 11.00-15.00 uur. 
www.gzc-haveneiland.nl
10 november
Kindervoorstelling van Frank 
Groothof: Jazzbabar. Klein 
olifantje beleeft allerlei 
avonturen. (2+), 11.00 uur en 
14.30 uur, Pleintheater (www.
pleintheater.nl)
11 november
Film Vrijburcht: The Reader, 
20.30 uur
13 november
Expositie Portraits; Arte Ancor, 
Pampuslaan 33, 13.00-18.00 uur
14 november
Expositie Portraits; Arte Ancor, 
Pampuslaan 33, 13.00-18.00 uur
Jammen, cafe-restaurant 
Polder, Science Park 205
16 november
Wereld Diabetes Dag: 
gratis bloedglucose- en 
cholesteroltest, en voorlichting, 
OLVG, 13.00-16.00 uur
18 november
Familievoorstelling van Fayette 
sur la Tête: Märchen aus 
Deutschland; ‘fantasierijk, 
humoristisch, en muzikaal’, 
(6+), aanvang 16.00 uur, 
Pleintheater
20 november
Sinterklaas komt aan in de 
haven van IJburg, 15.00 uur. 
Muziek en feest.

Overzichtstentoonstelling 
schilderijen Marjolein Petersen: 
Ziel en Zaligheid. 10.00 tot 
18.00 uur, Loods 6. www.
marjoleinpetersen.nl. Ook op 
21 november.
21 november
Kinderfilm Vrijburcht:  
Pelle en de waterdieven (4+/
NL), 13.30 uur. Paniek in het 
dorp (6+), 15.30 uur
26 november
Amsterdamse Avond starring 
DJ Rick en zanger Glenn Palm 
(bekend van Bolle Jan); 22.00 
uur, Dok48.
27 november
Roger et Simone, 
cabaretvoorstelling Liefde op 
sterk water, aanvang 20.30 uur, 
Pleintheater
1 december
Kindertheater Vrijburcht: 
marionettensinterklaasvoor- 
stelling Bibi en het verdwaalde 
paard (2+), 15.00 uur
3 december
Theater Vrijburcht: Open 
Podium; theater en muziek, 
20.30 uur
4 december
Sinterklaas op Blijburg, 
aankomst 11.00 uur, maximaal 
40 kinderen. Afsluitende Sint- 
brunch. productie@blijburg.nl
17 december
de Brug nr. 8 -2010 verschijnt
Wekelijks, donderdag
Funky Dinner (25 €) & Jazz, The 
Lighthouse
Wekelijks, zondag
Parcours oud-Hollandse 
spelletjes, vanaf 14.00 uur, The 
Lighthouse

Agent Petsnor Maarten Gerritsen

PUzzEL PRIJSvRAAG

deze puzzel wordt u aangeboden door bart verkerk keurslager 
(IJburglaan 651, Amsterdam-IJburg, 020-6418858).

win een met goud bekroonde 
superheerlijke rookworst van 
bart verkerk keurslager!
Keurslager Bart Verkerk geeft 
aan maar liefst 5 winnaars een 
onwijs betere rookworst weg. 
Wilt u er eentje winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) voor 
6 december 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. 6-2010 was: 
windenergie. De winnaar, 
mevrouw J. Sjakes uit Amsterdam 
(Oostelijk Havengebied), heeft 
de prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.

5 wINNAARS


