
Camping Zeeburg Too 
200 extra 
kampeerplekken
Op het gras van het 
Flevoparkbad

IJburg 2
Vrij baan voor 
Centrumeiland

780 nieuwe huizen 
op nieuw land
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Kort daarvoor waren de voor-
zitters van de zeven stadsde-
len van Amsterdam nog met 
een gezamenlijk bericht naar 
buiten gekomen dat zij kans 
zien 90 miljoen euro te bezui-
nigen door de samenwerking 
met elkaar en met de centrale 
stad (de gemeente Amsterdam) 
te verbeteren en door dubbel 
werk te schrappen. Die bezui-
nigingen vonden zij nodig door 
de recessie waarin Nederland is 
beland. 

Daarmee liepen ze bewust 
vooruit op de plannen en voor-
stellen uit Den Haag, waar na de 

Tweede Kamerverkiezingen hoe 
dan ook zal worden bezuinigd. 
De 90 miljoen euro aan bezuini-

Medio mei presenteer-
den B&W de zogeheten 
Kadernota 2013. De 
gevolgen voor de stads-
delen zijn groot. Stadsde-
len krijgen minder be-
voegdheden en inspraak. 
Daarnaast krijgen zij ook 
minder geld uitgekeerd 
uit het Stadsdeelfonds.

Door Patricia Kersbergen

Door Linda van den Dobbelsteen

gingen hadden de zeven stads-
delen in nauwe samenspraak 
met de centrale stad vastgesteld. 

Groot was daarom hun verba-
zing toen de centrale stad op 
15 mei eenzijdig nog veel meer 
bezuinigingen aankondigde. In 
de nieuwste plannen moeten 
de stadsdelen niet 90, maar 120 
miljoen euro ophoesten. En dat 
niet alleen. De centrale stad wil 
de bezuinigingsoperatie strak 
gaan regisseren. Voortaan zul-
len B&W (en de gemeenteraad) 
bepalen hoe en waarop wordt 
bezuinigd, ook in de stadsdelen. 
Deze houden weliswaar advies-
recht, maar hebben binnenkort 
over een groot aantal zaken niet 
meer het eindwoord, zoals nu 
nog wel het geval is.

Verder vallen vanaf 2014 alle 
ambtenaren in de stadsdelen 
onder de centrale stad. Ook zal 
er nog maar één begroting zijn, 
in plaats van acht. De Kadernota 
raakt zodoende direct aan de 
zelfstandigheid van de stads-
delen. Op 20 juni neemt de 
gemeenteraad een besluit over 
de Kadernota 2013.

Buurvrouw mevrouw Kortbeek voert elke dag verse kruimels digestive biscuit aan het zwanenpaar bij het 

stadsdeelhuis Oost foto martijn van den dobbelsteen

Het Joris Ivensplein 

foto martijn van den 

dobbelsteen

Stadsdelen krijgen minder te zeggen

Op kamp
‘kun jij je er eigenlijk nog iets 
van herinneren, mam?’ Zoon en 
ik liepen samen naar school, tus-
sen ons in zwaaide een week-
endtas heen en weer. Vandaag 
was dé dag voor hem, hij ging 
op kamp met groep 8.

in gedachten ging ik terug in de 
tijd en zag het zo weer voor me. 
de lange fietstocht naar den 
Helder, slingeren in slakkengang. 
de plagerijtjes onderweg, en de 
valpartij van mark in de paarden-
poep. We stapten blauw van de 
lach op de boot naar texel.
Onze eerste zelfgemaakte pasta 
(macaroni noemden we dat toen), 
totaal mislukt maar o zo lekker. 
de stiekeme – dachten wij – 

nachtelijke expedities naar de 
andere slaapkamer. 
de tandpasta-experimenten en 
de kussengevechten. en natuur-
lijk de afsluitende bonte avond, 
waarop we voor het eerst 
schuifelden. 
ik dacht eraan hoe groot we 
ons toen voelden.

‘ik heb ontzettend veel lol 
gehad op kamp,’ zei ik. 
‘Weet je wat wij van plan zijn, 
mam? O nee, laat maar.’ Hij 
lachte geheimzinnig. ‘dat vertel 
ik wel als we terug zijn.’

ik keek naar hem en zag de we-
reld aan zijn voeten. Veel plezier 
op kamp, jongen. tot vrijdag.

LMB

17

Komend najaar proef met markt 

IJmarkt is een initiatief van The-
RockGroup. Zij willen een le-
vendige zaterdagmarkt creëren, 

Lees verder op pagina 5

in de jas magneetMan 
Jesse Limmen, 

hippie 3.0, gelooft 
in een nieuwe 
economie

‘met een assortiment dat een 
aanvulling vormt op het huidige 
winkelaanbod’. Het liefst met 
duurzame en streekgebonden 
waren. Het wordt een markt 

voor de wekelijkse 
boodschappen, maar 
hopelijk ook een ont-
moetingsplek, zegt de 
organisatie.

IJburgse onderne-
mers krijgen gelegen-

heid om een (vaste) standplaats 
te huren. Woensdag 4 juli – dus 
na afloop van de inspraakpe-
riode – organiseert IJmarkt 
een bijeenkomst voor IJburgse 
winkeliers.

Winkeliers niet blij
Veel zittende winkeliers zijn 
best ongerust over de keuze 
van stadsdeel Oost. Zij vragen 
zich af of het stadsdeel on-
derzoek heeft gedaan naar de 
huidige economische situatie 
van de gevestigde ondernemers 
op IJburg. Deze markt – met 
daarop waarschijnlijk waren als 
groente en fruit, brood, noten, 
vis en bloemen en kleding, pre-
cies wat er al op IJburg verkocht 
wordt – zal een negatief effect 
hebben op hun omzet, denken 
ze. En het is voor hen al lastig 
genoeg. Op www.ijmarkt.nu is 
alle informatie te vinden.

Voor de zaterdagmarkt op het IJburgse Joris Ivensplein 
is een geschikte partij gekozen: IJmarkt. Met goedkeu-
ring van stadsdeel Oost wordt er waarschijnlijk na de 
zomer – eerst nog bij wijze van proef – gestart met een 
wekelijkse duurzame van-alles-wat-markt. Tot 3 juli kan 
hiertegen nog bezwaar worden gemaakt. 
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Pampuslaan 11-19 | 1087HP amsterdam
(Eindhalte tramlijn 26, naast het IJburg College)

Wij heten u van harte welkom in Multi

   Multi 
   Supermarkt
•  Rijk aan nationale 

en internationale 
produkten
(+/-5000 artikelen)

•  Dagverse groenten 
oa surinaams, fruit 
en exotische fruit.

•  Dagelijks 
versgebakken 
broodsoorten

•  Turkse pizza, döner 
en kapsalon

•  Surinaamse 
maaltijden

•  Kwaliteit slager

Dagelijks geopend 
van 08:00 - 20:00
Zondagen zijn wij 
ook geopend van 

09:00 - 20:00!

Kerkstraat 354, A’dam Centrum
Papaverweg 21, A’dam Noord
Zeeburgerpad 90, A’dam Oost
Postjeskade 23-25, A’dam West

Lange Begijnestraat 8, Haarlem C
Spaarneweg 16A, Cruquius

GRATIS.
INNAME OVERTOLLIGE HUISRAAD

GRATIS! INNAME OVERTOLLIGE HUISRAAD
0852737070

www.juttersdok.nl

Kringloopwinkels

S
U

M

MER DEALS • LIFE AND KICKIN
G

 •

www.lifeandkicking.nl

restaurant I-Grec
elke zaterdag live muziek
gratis ijsje tegen inlevering van deze advertentie

jean desmetstraat 121   1087 DH Amsterdam IJburg   tel. (020) 4 16 20 18  
mobiel 06 12 09 06 06   info@restaurantigrec.nl   www.restaurantigrec.nl

café restaurant i-grec op ijburg dagelijks geopend vanaf 14.00 uur 
voor borrel, diner en take away!

K arma en image proberen al twee 
dagen hun status als mens te ontstij-
gen. Ze zijn niet zo gecharmeerd van 

de mens. Het doet maar: roven en plunderen, 
stelen en doden en liegen en huilen. daar 
willen karma en image natuurlijk niet mee 
geassocieerd worden. karma en image zijn 
netjes. Ze hebben manieren en vinden zichzelf 
totaal niet menselijk. menselijk zijn is niet iets 
goeds menen ze. Wat voor moois doet de 
mens nou?
dus ze bouwen een ruimteschip om weg te 
kunnen vliegen en op een andere planeet een 
nieuw volk te stichten. Ze zijn net klaar met 
de bouwtekening en verplaatsen zich nu met 
een huurbu sje richting de gamma. Voor on-
derdelen. boutjes, schroefjes en glasvezel. 
Het huidige plan is niet het eerste plan. dit is 
de laatste kans omdat al het andere mislukt 
is. een einde maken aan alle oorlogen door 
ze weg te denken met magische hersengol-
ven bijvoorbeeld. je kunt niet zeggen dat ze 

het niet proberen. Wat heb jij de laatste tijd 
gedaan? Zieken genezen door ze te tekenen 
op duur karton met houtskool was ’m ook 
niet. maar goed. dit gaat werken. Ze zullen de 
mensheid even een poepie laten ruiken. Op-
stijgen kan gewoon vanuit de tuin, die is groot 
genoeg. alleen even oppas voor die kleintjes 
regelen. alles bij elkaar gaat de reis ongeveer 
zestig jaar duren dus Opa en Oma kunnen 
niet. Of eigenlijk wel want over tien jaar kun-
nen de kinders het zelf allemaal wel. Ze kun-
nen ook de kinderen in het Vondelpark aan 
een grote boom vastbinden. dit is nederland, 
het komt wel goed met ze. Voor elke situatie 
is een formulier. die zijn niet het grootste 
probleem, door de atmosfeer heen komen 
des te meer. en daarna nieuwe kinderen ma-
ken voor het jonge volk. Het mensschap ont-
stijgen is niet makkelijk, maar mens zijn is ook 
geen pretje dus zullen karma en image de 
aankomende zestig jaar hard moeten werken 
voor een nieuw begin. 

wiLLieS wartaaL
ruimtevaart

Campingeigenaar Toon Weijenbos (l) en stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk bij het Flevoparkbad. Als Camping Zeeburg 

Too er op 1 juli opent, slaat Van Spijk er als eerste zijn tentje op foto martijn van den dobbelsteen

Kampeereiland
Op 18 juni zou de stadsdeelraad Oost ook spreken over lange-
termijnoplossingen voor het ruimtegebrek van Camping Zeeburg. 
twee groeiscenario’s staan daarbij centraal: de aanleg van een kam-
peereiland in het nieuwe diep, en de inrichting van een lodge City 
bij het Flevoparkbad. beide scenario’s zijn voorlopig toekomstmu-
ziek, benadrukt Weijenborg. “laten we eerst maar eens de ervarin-
gen van deze pilot afwachten.”

Door Michel van Dijk

Camping Zeeburg breidt 
uit naar Flevoparkbad

Ja, hij belooft het. Jeroen van 
Spijk, wethouder Horeca & 
Toerisme, zal op 1 juli aan-
staande als eerste zijn tentje 
neerzetten op het grasveld 
aan het oostelijk deel van het 

Flevoparkbad, pal naast het 
Nieuwe Diep. Dat grasveld, 
dertig procent van de totale 
oppervlakte van het zwembad-
terrein, wordt van 1 juli tot de 
tweede week van september bij 
wijze van pilot een overloop-
locatie van Camping Zeeburg. 

Toon Weijenborg, directeur 
van de camping, is er blij mee. 
“We werken al tien jaar aan uit-
breidingsplannen, omdat we 
elk jaar meer bezoekers krijgen 
dan we aankunnen. Tot nu toe 
echter zonder succes. Soms 
moeten we in één seizoen 
honderden campinggasten te-
leurstellen omdat we geen plek 
hebben. Dat is vervelend voor 
de gasten, voor ons en voor de 
gemeente Amsterdam, want 
het betekent ook derving van 
inkomsten.” 

Soms kan besluitvorming snel gaan. Zeer binnenkort 
breidt Camping Zeeburg met toestemming van stads-
deel Oost uit met een doorlooplocatie op een grasveld 
van het Flevoparkbad. Zowel camping als stadsdeel zien 
veel voordelen aan deze tijdelijke uitbreiding. 

In afwachting van een defini-
tieve oplossing voor het ruim-
tegebrek van de camping [zie 
kader] heeft het stadsdeel nu 
toestemming gegeven om de 
komende zomermaanden de 
oostzijde van het Flevopark-
bad beschikbaar te stellen voor 
Camping Zeeburg. Deze locatie, 
Camping Zeeburg Too genaamd, 
biedt plaats aan maximaal twee-
honderd tenten. Wethouder 
Van Spijk is blij met het besluit, 
want ook voor het stadsdeel 
heeft dat voordelen. “We maken 
jaarlijks een half miljoen euro 
verlies op het zwembad. Dat 
komt doordat de bezoekersaan-
tallen teruglopen. Amsterdam-
mers bezoeken op warme dagen 
tegenwoordig liever Blijburg of 
een van de andere stadsstranden 
dan een openluchtzwembad. 
Dat zien we terug in de cijfers. 
In 1967, toen het zwembad 
werd gebouwd, trok het jaar-
lijks 200.000 bezoekers, nu 
niet meer dan 40 à 50.000. Daar 
komt bij dat we meer toeristen 
naar Oost willen halen. Dat 
heeft een positieve invloed 
op ons stadsdeel, en het levert 
geld op. Onderzoek wijst uit 
dat tweehonderd tenten extra 
de stad Amsterdam jaarlijks 
twee miljoen euro oplevert plus 
bijbehorende werkgelegenheid. 
Want deze uitbreiding biedt 
werk aan veertien arbeidskrach-
ten.” 

Gereduceerd tarief 
De kosten voor de inrichting 
van de overlooplocatie, zoals 
het plaatsen van sanitaire voor-
zieningen, zijn voor rekening 
van de campingeigenaar. Deze 
betaalt de gemeente ook de 
kosten voor het pachten van 
de grond. Bezoekers van het 
zwembad hoeven zich volgens 
de wethouder overigens geen 
zorgen te maken over de tijde-
lijke uitbreiding van de cam-
ping. De baden blijven open 
voor het publiek en er komen 
hekken tussen camping en 
zwembad. Er is dus geen directe 
toegang van de camping naar 
het zwembad en omgekeerd. 
Wel kunnen campingbezoekers 
tegen een gereduceerd tarief van 
het zwembad gebruikmaken. 
Van Spijk: “Hopelijk neemt het 
aantal bezoekers daardoor toe.”

Omwonenden kunnen tot 
22 juni 2012 bezwaar maken 
tegen de komst van de camping, 
maar Weijenborg stelt ze alvast 
gerust. “Buurtbewoners zullen 
geen last hebben van de cam-
ping. Er komt geen café, ver-
sterkte muziek is verboden en 
er is zeven dagen per week dag 
en nacht toezicht. Ik ben ervan 
overtuigd dat iedereen hier be-
ter van wordt, de campinggasten 
op de eerste plaats. Hen hoeven 
we straks niet langer teleur te 
stellen.”

De stoep Zwanebloemlaan, hier strak gelegd door de aannemer van het 

stadsdeel foto martijn van den dobbelsteen

Sinds vorig jaar wordt IJburg 
voorzien van een glasvezel-
netwerk. Daarvoor moeten de 
stoepen worden opgebroken. 
En ook weer dichtgemaakt. De 
aannemer Reggefiber doet dat 
slordig en snel. Met opzet. Hij 
wíl het wel netjes doen, maar hij 
mag het niet. 

Stadsdeel Oost houdt de afwer-
king namelijk liever zelf in de 
hand. Als het glasvezelnetwerk 

is ‘uitgerold’ zal de afdeling 
Beheer en openbare Ruimte 
al die stoepjes zelf nog eens 
‘aanstraten’, maar dan netjes en 
strak. “Zodat we zeker weten 
dat het goed gebeurt,” aldus een 
medewerker. Soms gaat het om 
kleine stukken stoep. Dan kan 
het voorkomen dat er gewacht 
wordt tot er meer werk verza-
meld is, zodat de verschillende 
voetpaden in één keer kunnen 
worden aangepakt.

Slordige stoepjes
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Voorzichtig begin aanleg iJburg 2
Van Poelgeest: ‘eiland met laagbouw goed te verantwoorden’

Voor het bouwrijp maken van 
Centrumeiland – door de aanleg 
van wegen en bruggen – is nog 
eens 30 miljoen nodig. Die inves-
tering wordt echter pas gedaan 
als er voldoende belangstelling 
blijkt voor de geplande zelf-
bouwkavels. Het ‘nieuwe land’ 
moet straks plaats bieden aan 
zo’n 780 woningen, vooral laag-
bouw. De kavels zijn beschik-
baar voor (groepjes) particulie-
ren, maar ook voor bijvoorbeeld 
bouwers of kleine investeerders. 
Van Poelgeest: “Net wie zich aan-
dient. We zijn flexibel, laten het 
van de vraag afhangen. In 2015 
zouden de eerste kavels uitgege-
ven kunnen worden.” 

Tiers Bakker (SP-raadslid): 
“Opheffing van de stadsdelen 
is door de Tweede Kamer niet 
controversieel verklaard. De 
kans is groot dat ze gaan ver-
dwijnen. De Kadernota 2013 is 
eigenlijk al een soort ontmante-
ling. En mocht het er toch (nog) 
niet van komen, dan wordt het 
stadsdeelstelsel hiermee in elk 
geval helemaal uitgekleed: de 
bezuinigingen worden immers 
grotendeels op de stadsdelen 
afgewenteld.” De SP is op zich 
niet rouwig om die mogelijke 
opheffing. Van oudsher zijn 
de socialisten tegen deze extra 

Voorzieningen
Het grote winkelcentrum dat op 
Centrumeiland zou komen, is 
geschrapt. Bewoners zullen ge-
noeg hebben aan de winkels op 
Haveneiland en aan de Maxis 
in Muiden. Van Poelgeest: “Er 
staan nog bedrijfsruimten leeg 
in de plinten van de IJburglaan 
en Pampuslaan. Hopelijk vul-
len die zich ook met nieuwe 
winkels.”

Andere voorzieningen, zoals 
een basisschool of sportvelden, 
staan niet per se gepland, maar 
kunnen als dat nodig is wel 
ingepast worden. De landtong, 
die er nu al ligt en straks de ver-
binding vormt met de rest van 
IJburg 2 (Middeneiland, Bui-

teneiland en de Strandbuurt), 
blijft nog even braak liggen en 
kan voor diverse doeleinden 
gebruikt worden. Van Poelgeest: 
“Ik denk bijvoorbeeld aan het 
tijdelijke zwembad waarvoor 
een plek gezocht wordt.”

De beslissing om door te gaan 
met een deel van IJburg 2 wordt 
nu genomen, omdat de vergun-
ningen anders verlopen. Als die 
procedures opnieuw doorlopen 
hadden moeten worden – ‘dat 
kost miljoenen’ – zou pas vanaf 
2017 nieuw land kunnen wor-
den aangelegd. 
In de oorspronkelijke plannen 
zou worden begonnen met de 
aanleg van Middeneiland, ten 
noorden van Centrumeiland. 
Maar dat plan is dus gewijzigd. 
De investeringen voor dit pro-
ject (40-60 miljoen) zijn in een 
tijd als deze vooralsnog te groot.

De Raad van Amsterdam moet 
de plannen overigens nog of-
ficieel goedkeuren. Als dat is 
gebeurd, zal er zo snel mogelijk 
worden begonnen, zodat in 2017 
de eerste woningen opgeleverd 
kunnen worden.

Amsterdam gaat dan toch beginnen met de aanleg van 
IJburg 2. Het Centrumeiland (Blijburg staat erop) wordt 
verder opgespoten en afgemaakt. Kosten: 9 miljoen euro. 
Een te verantwoorden bedrag, vindt wethouder Maarten 
van Poelgeest van Amsterdam, ook in deze tijd. De inves-
tering is relatief laag, omdat het benodigde zand vrij komt 
bij de aanleg van de oostelijke ontsluiting van IJburg en bij 
de nog te graven gracht tussen de Wim Noordhoekkade 
en de Muiderlaan. Vlak om de hoek dus.

Zo ziet de oostkant van IJburg er straks uit, met Centrumeiland in rood afgebeeld beeld gemeente amsterdam

Door Linda van den Dobbelsteen 

‘Deelraden voor het blok gezet’
bestuurslaag, die zij vooral zien 
als bestuurlijke drukte.

Niet alle partijen zijn dezelfde 
mening toegedaan. Raadslid Bas 
van Vliet van Méérbelangen: “Als 
lokale partij zijn wij per definitie 
tegen maatregelen die de auto-
nomie van de stadsdelen onder-
graven.” Voor de fractievoorzitter 
betekent de Kadernota nog geen 
eerste stap tot ontmanteling van 
de stadsdelen, maar wel een dui-
delijke inperking van hun rech-
ten. “We zijn daar niet blij mee, 
want de stadsdelen verrichten 
goed werk. Ze hebben ook laten 
zien dat ze kunnen bezuinigen 
zonder de burger hard te raken.” 

De Kadernota is volgens hem 
alleen op portefeuillehouderni-
veau besproken. “Het is niet erg 
democratisch dat de stadsdeel-
voorzitters zich hebben vastge-
legd op een bezuinigingsbedrag, 
terwijl de deelraad het budget-
recht heft. Hierdoor worden we 
als deelraad nu zo voor het blok 
worden gezet. Ik heb er aan het 
begin van deze bestuursperiode 
bij Fatima Elatik op aangedron-
gen vooral geen handtekening te 
zetten onder akkoorden zonder 
de inhoud daarvan eerst aan de 
deelraad voor te leggen.” Van 
raadpleging is in dit geval hele-
maal geen sprake geweest, aldus 
het raadslid.

Vervolg van pagina 1

Het oorspronkelijke plan IJburg 1&2 

beeld gemeente amsterdam

Blijburg
Centrumeiland is al behuisd. Sinds 2010 is blijburg op het zand van 
het Centrumeiland neergestreken. Of het tijdens de aanleg van de 
rest ervan kan blijven waar het staat, wordt nog bekeken. maar: 
de populaire strandtent hoort bij ijburg, benadrukt wethouder 
maarten van poelgeest. Waarschijnlijk wordt blijburg volgend jaar 
verplaatst naar de landtong, die nu al noordwaarts het ijmeer in 
steekt. Voor Stanja van mierlo, eigenaresse van blijburg wordt dat 
de vierde verhuizing in tien jaar tijd.

Laagbouw
Zevenhonderd woningen, voornamelijk laagbouw. dat is de 
opzet van Centrumeiland. Van poelgeest: “Het is een woonmilieu 
dat voorziet in een behoefte en die duidelijk anders is dan bij-
voorbeeld het stadsere Zeeburgereiland, waar ook woningbouw 
gepland staat. jonge gezinnen blijven, zo wijst onderzoek uit, 
steeds vaker in de stad wonen.”

Bereikbaarheid
in 2013 wordt de geplande gracht tussen de Wim noordhoek-
kade en de muiderlaan gegraven. in dat jaar komt ook de Ooste-
lijke Ontsluiting ijburg gereed. ijburg heeft dan een tweede in- en 
uitgang. misschien wel de belangrijkste. 

IJburg 2 in fasen uitgebreid
Ook middeneiland, buiteneiland en de Strandbuurt komen er, 
denkt wethouder maarten van poelgeest. maar wanneer? de aan-
leg gebeurt – zoals eerder aangekondigd – waarschijnlijk gefaseerd. 
in welk tempo hangt af van de vraag naar woonruimte. Verwacht 
wordt dat het inwoneraantal van amsterdam blijft groeien. Volgens 
onderzoek komen er tot 2040 nog zo’n 77.000 nieuwe huishou-
dens bij. Van poelgeest: “Om aan al deze inwoners onderdak te 
bieden, zal de stad moeten bouwen.”

Meningen
Over de noodzaak van de aanleg van Centrumeiland zijn de 
meningen verdeeld. een kleine rondvraag onder buurtbewoners 
leert dat velen vinden dat ijburg 1 eerst helemaal afgemaakt moet 
worden. anderen zijn juist heel blij met deze ontwikkelingen. Zij 
vrezen dat ijburg 1 anders een ‘spookeiland’ wordt. Voor veel 
huidige ondernemers lijkt Centrumeiland goed nieuws. al moeten 
ze wel een lange adem hebben…

Cijfers Centrumeiland
22,4 hectare – 800.000 kubieke kilometer zand – 780 woningen

poll van de maand
Centrumeiland is een aanwinst

JA      Het is belangrijk voor ijburg en amsterdam dat er een 
begin gemaakt wordt met ijburg 2

Nee   de aanleg ervan is geldverspilling. maak eerst ijburg 1 
fatsoenlijk af.

Stem op www.debrugkrant.nl
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Ook particuliere huizenbezitters, mits verenigd, kunnen stem hebben in de opbouw van de IJburgse samenleving 

foto martijn van den dobbelsteen

Door Carla M. Peddemors

Vve-besturen: ‘Ook particuliere 
eigenaren kunnen meer samen doen’

Martijn Burgers, bestuurder van 
de Vereniging van Eigenaren 
van Blok 46A en een van de ini-
tiatiefnemers voor dit overleg, 
heeft het bij de afwezigen na-
gevraagd: “Inderdaad stonden 
de avondvierdaagse en andere 
beslommeringen de opkomst 

We zijn benieuwd wat je vindt 
van jouw wijk en daarom 
schrijven we een verhalenwed-
strijd uit. Alle kinderen die in 
september op IJburg in groep 
7 of 8 van de basisschool zitten, 
mogen meedoen. Het thema 
spreekt je vast wel aan: IJburg.

Het verhaal mag echt gebeurd 
zijn, maar het mag ook een 
fantasieverhaal zijn. Hoe is het 
om hier te wonen, te spelen, te 
sporten en naar school te gaan? 
Of hoe zal IJburg er over nog 
eens tien jaar uitzien? Het zijn 
maar een paar voorbeelden van 

in de weg. Kennelijk moeten we 
data beter afstemmen en ook 
nog eens extra ons best doen 
om VvE-besturen op IJburg 
ervan te overtuigen dat ook zij 
gemeenschappelijke belangen 
hebben.”
Peter Luijters (Blok 7) en Bur-
gers namen vorig jaar het voor-
touw bij het op poten zetten van 

het periodiek overleg tussen 
VvE’s. Volgens hen zouden de 
VvE-besturen minstens twee-
maal per jaar bijeen moeten ko-
men. Om actuele onderwerpen 
te bespreken die de eigenaren 
bezighouden. En om namens de 
particuliere eigenaren invloed 
te kunnen uitoefenen op het 
vormgeven van de IJburgse 

De opstart van het periodiek overleg tussen de Verenigingen van Eigenaren op IJburg 
gaat met horten en stoten. De laatste bijeenkomst, begin juni, trok niet meer dan acht 
van de inmiddels meer dan zestig VvE-besturen. Er stonden dan ook vooral lege stoelen 
in de vergaderruimte die in het IJburg College was gehuurd. Gebrek aan belangstelling? 
Concurrentie van de avondvierdaagse? 

samenleving. Marktmeester Stef 
Spigt ondersteunt hen daarbij. 
Spigt: “Sinds IJburg tien jaar ge-
leden begon te groeien, hebben 
allerlei instanties zich over de 
opbouw van onze samenleving 
gebogen. Je hebt het IJburgbe-
raad en het Overleg Bedrijfson-
roerend Goed. De corporaties, 
de bouwconsortia, het stads-
deel, de gehandicaptenzorg, alle 
partijen praten mee en komen 
op voor hun belangen. De 
huurders weten zich in al dat 
overleg vertegenwoordigd door 
de woningcorporaties. Een ver-
tegenwoordiging voor IJburgers 
met een koopwoning bestaat op 
dat niveau eigenlijk niet.” 

De IJburgers met een eigen huis 
– en dat zijn er nogal wat – zijn 
wel per blok met elkaar verbon-
den, ieder in hun Vereniging 
van Eigenaren. De wettelijk 
verplichte VvE’s moeten het 
onderhoud en beheer van de 
blokken zeker stellen. Met de 
oprichting van het Bestuurs-
overleg VvE’s hopen Burgers 
en Luijters een gezamenlijke 
inbreng op IJburg mogelijk te 
maken, om te beginnen door 
het onderling contact tussen 
VvE’s te bevorderen. Burgers: 
“Ook in de laatste vergadering 
bleek weer hoe zinvol het is om 
ervaringen uit te wisselen en 
van elkaar te leren.”

Er kunnen verschillende on-
derwerpen aan de orde komen. 

Vorig jaar werd in samenwer-
king met medewerkers van de 
politiepost IJburg gesproken 
over veiligheid. Op de volgende 
vergadering zou het energie-
verbruik centraal kunnen staan: 
hoe ga je als VvE zo goedkoop 
en duurzaam mogelijk om met 
energie, waar moet je op letten 
bij het inkopen ervan en wat 
kun je eventueel samen doen 
met andere VvE’s? Ook de pro-
blematiek van gemengde woon-
vormen (huur/koop) zal in het 
overleg van de VvE-besturen 
aan de orde komen.
De volgende bijeenkomst staat 
gepland voor oktober/novem-
ber. Veel VvE-besturen hebben 
inmiddels aangegeven dan wel 
van de partij te zijn.

Contact
uitnodigingen voor het Vve-
bestuursoverleg worden per 
e-mail verstuurd. inmiddels 
zijn van een kleine veertig 
Vve-besturen de contactgege-
vens bekend. Van de volgende 
blokken ontbreken die ge-
gevens nog: blok 1, 3, 8, 10a, 
10b, 12a, 12b, 13b, 15, 21, 
22a, 22b, 25a, 25b, 33, 34, 37, 
40, 43, 44, 48, 49, 50, 51b, 53, 
54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 
66 en 67. ben je bestuurslid 
van een Vve in een van deze 
blokken en wil je deelnemen, 
stuur dan een e-mail aan  
vveijburg@gmail.com. 

waar je bij het schrijven aan 
kunt denken. Maar echt hoor: 
het mag gek of spannend of 
verrassend zijn. Je mag het lek-
ker helemaal zelf weten.

De allerbeste verhalen (een 
echte jury beslist daarover) 
komen in het boek, dat in no-
vember tegelijk met misschien 
wel jouw verhaal gepresenteerd 
wordt. En één verhaal komt ook 
in de krant. 

Later vertellen we nog wat 
meer over de spelregels van 
de wedstrijd. Bijvoorbeeld dat 

ieder kind maar één verhaal 
mag inleveren en hoe lang je 
verhaal mag zijn. Maar dat is nu 
nog niet zo van belang.

Op de site van de Brug 
www.debrugkrant.nl) is een 
speciale pagina ingericht, 
‘IJburg 10 jaar’. Daar vind je 
alle informatie over de verha-
lenwedstrijd en natuurlijk lees 
je daar aan het eind ook alle 
winnende verhalen. 

Na de zomervakantie komen 
we zeker bij jullie terug, ook 
via alle scholen. Tot die tijd 
kun je vast een beetje naden-
ken over jouw verhaal. We zijn 
benieuwd!

Hartelijke groet,

Team de Brug

aan de bijna zeven- en achtste groepers:

Verhalenwedstrijd voor 
iJburgse basisscholieren

In november van dit jaar is het tien jaar geleden dat de 
eerste mensen op IJburg gingen wonen. Wij (team de 
Brug) schrijven daar een boek over. En het leuke is (vinden 
wij tenminste): jij mag meehelpen. Want de kans is groot 
dat jij in deze wijk geboren en getogen bent. 

Motion3, 
vernieuwend sportconcept in Oost
Op de kop van Haveneiland opent binnenkort Motion3, een 
plek die van alles biedt op het gebied van bewegen. Je vindt daar 
straks niet alleen een winkel met de beste sportartikelen, maar 
je kunt er ook terecht voor inspirerende workshops, ontspan-
nende massages, workouts in kleine groepjes en yoga. 
Motion3 is ontwikkeld door Kim de Graaf: “Ik vond het de 
hoogste tijd voor iets vernieuwends in de sportbranche. Een re-
laxte plek waar mensen graag naartoe gaan. Niet alleen voor de 
aanschaf van sportartikelen, maar ook voor advies en inspiratie 
om in beweging te komen.”
Motion3 opent half augustus haar deuren op IJburg in het  
Solidsgebouw aan de IJburglaan 473. Check www.motion3.nl 
voor het laatste nieuws.

Het opvallende gebouw Solids. Hoek IJburglaan/Cas Oorthuyskade

foto martijn van den dobbelsteen
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Winkelcentrum IJburg  | Joris Ivensplein 50
Telefoon: 020 416.11.33

Probeer een 
elektrische fiets 
en profiteer van 
de spectaculaire 
aanbiedingen*

* Aanbiedingen gelden alleen op deze twee weekenden
** Zaterdag geopend van 10-17.00 uur | Zondag geopend van 12-17.00 uur

Opstap weekenden 
    bij Bikes & Boards

Amsterdam-IJburg

 
30 juni & 1 juli

zaterdag / zondag    **

EERSTE WEEKEND

TWEEDE WEEKEND

zaterdag / zondag    **
7 juli & 8 juli

winkelcentrum 

iJBurG

Liever thuis 
online bij 
Globe 
boeken?

IJburglaan 565
020-6367736

ijburglaan@globe.nl

Ga naar www.globe.nl/
winkel/amsterdam en 
profi teer ook online van 
onze service en expertise! 

Historische plekken in het Oosten

De huidige windmolen is niet de originele: die stamde uit de 16de eeuw en werd verwoest 
door brand, iets wat in die eeuwen nogal eens gebeurde.

De Gooyer is de laatste van een 
aantal korenmolens die tussen 
de 17de en de 19de eeuw op de 
stadsmuren werden gebouwd. 
Het bolwerk was daarvoor een 
zeer gunstige plaats omdat er 
aan de rand van de stad ruim 
voldoende wind was. In deze 
molens werd het graan voor 
de stad gemalen, totdat stoom-
machines die taak overnamen. 
Omdat het onderhoud van 
windmolens nogal kostbaar 
was, werden de meeste na 
verloop van tijd afgebroken. 
Omstreeks 1900 werd de op 

een na laatste gesloopt. Alleen 
De Gooyer bleef staan.

De huidige windmolen is niet 
de originele: die stamde uit de 
16de eeuw en werd verwoest 
door brand, iets wat in die eeu-

wen nogal eens gebeurde. Om-
dat er toen nog grote behoefte 
was aan voldoende maalcapa-
citeit voor de snelgroeiende 
stadsbevolking werd er meteen 

een nieuwe opgetrokken. Die 
kwam te staan op de plek van 
de huidige Oranje Nassau Ka-
zerne en dat bleek een vergis-
sing. Het waaide er niet vol-
doende en daarom werd hij in 
1814 verplaatst naar de huidige 

locatie. Dat moet een enorme 
operatie zijn geweest. Molen 
De Gooyer werd geplaatst op 
de stenen voet van een oude 
vuilwatermolen. Maar de glo-

rietijd van de windmolens was 
toen al bijna voorbij. De oude 
stellingmolen raakte in verval. 
Omdat het een gezichtsbepa-
lend monument was geworden 
– en de meeste Amsterdamse 
molens inmiddels waren 

verdwenen – nam de gemeente 
hem in 1928 voor 3200 gulden 
over. Met die molen haalde het 
gemeentebestuur zich een boel 
financiële en juridische el-
lende op de hals, maar dat ter-
zijde. Na restauratie verhuurde 
de stad de molen aan de familie 
Schuurman, die er ging wonen 
en op de begane grond een 
motormaalderij opzette. In de 
Tweede Wereldoorlog heeft 
De Gooyer – bij gebrek aan 
elektriciteit en brandstof – nog 
even dienst gedaan als een 
heuse windgedreven korenmo-
len voor particulieren. 
De Gooyer heeft ooit zijn wie-
ken verloren. Bij de restauratie 
in 1930 was de molen voorzien 
van moderne stroomlijnwie-
ken, maar die bleken bij nader 
inzien… te windgevoelig. In 
1972 sloegen ze tijdens een no-
vemberstorm op hol. Dat moet 

Door Jaap Willems

een angstaanjagend gezicht 
zijn geweest: de as brak al snel 
en de enorme wieken stortten 
(gelukkig) in de naastgelegen 
Nieuwe Vaart. Persoonlijke 
ongelukken bleven daardoor 
uit. Als de enorme wieken 
op straat terecht waren ge-
komen, zouden er onder de 
toegestroomde nieuwsgierigen 
ongetwijfeld slachtoffers zijn 
gevallen. Nadat het gemeente-
bestuur bij Stork een nieuwe 
as had laten gieten, herstelde 
men de enorme wieken in de 
oorspronkelijke staat. Mooi en 
veilig. 

De molen is opgebouwd uit 
drie delen: de stenen onder-
bouw van de vroegere vuil-
watermolen en daarop twee 
op elkaar geplaatste houten 
achtkanten. Door die enorme 
hoogte heeft het gebouw maar 
liefst zeven zolderverdiepin-
gen. De vijfde is de oorspron-
kelijke maalzolder. Op die 
hoogte bevindt zich ook de 
stelling (het platform) vanwaar 
de molenaar bijvoorbeeld 
de zeilen op de wieken kon 
reven. De bovenste zolder is de 
luizolder met een authentiek 
sleepluiwerk: vanaf dat hoge 
punt hees men de zware zak-
ken graan naar de maalzolder 
en liet men de zakken meel 
later weer neer. Het houten lui-
wiel dat daarbij werd gebruikt 
kon men ook laten slippen om 
het neerlaten van de kwetsbare 
zakken meel af te remmen. 
Vandaar de naam ‘sleeplui-
werk’.

De Gooyer is helaas niet toe-
gankelijk voor publiek en kan 
dus alleen van buitenaf worden 
bewonderd. Als men van ver-
bazing of bewondering dorst 
heeft gekregen, is een uitstapje 
naar de ernaast gelegen brou-
werij warm aanbevolen.

Molen De Gooyer uit 1725 is de hoogste houten molen van Nederland foto martijn van den dobbelsteen

Dat molen De Gooyer 
aan de Funenkade wijd 
en zijd bekend is gewor-
den, heeft waarschijn-
lijk twee oorzaken: zijn 
indrukwekkende hoogte 
en de alternatieve bier-
brouwerij die erin huist. 
De kolossale stellingmo-
len uit 1725 is zo hoog 
dat je vanaf de bovenste 
zolder Het Gooi zou 
kunnen zien liggen; dat 
is een van de verklarin-
gen voor zijn naam. Het 
is de hoogste houten 
molen van Nederland. 
En brouwerij ’t IJ? Die is 
eigenlijk niet in het ei-
genlijke molencomplex 
gevestigd, maar in een 
voormalig badhuis dat 
er tegenaan is gebouwd. 
Deze lokale brouwerij 
is befaamd om haar 
bieren met het Eko-
keurmerk.

Molen De Gooyer6

brouwerij ’t ij is vooral 
bekend vanwege haar 
eko-bieren. de kleine 
bierfabriek is in 1983 door 
kaspar peterson opgezet in 
een kraakpand en in 1985 
min of meer officieel be-
gonnen in het voormalige 
badhuis naast de molen. 
de alternatieve brouwers 
produceren jaarlijks ruim 
driehonderdduizend liter 
bier, dat voor een groot 
deel wordt getapt in het 
eigen proeflokaal. bekende 
bieren zijn het traditio-
nele pilzen, het ijwit en 
de zwaardere Struis en 
Columbus.

Brouwerij ’t IJ

Nieuwe serie kavels Zeeburgereiland in verkoop
Tijdens de Amsterdamse Zelfbouwmarkt op 7 en 8 juli gaat op het Zeeburgereiland de tweede 
serie zelfbouwkavels in de verkoop. Net als de vorige keer via het principe ‘wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt’. De 39 welstandsvrije kavels liggen aan het Buiten-IJ, aan de noordrand van de 
RI-Oostbuurt. Eind vorig jaar ging daar de (zeer succesvolle) verkoop van de eerste 36 kavels van 
start. In vier naast elkaar gelegen blokken worden in totaal 75 kavels gerealiseerd. Het te creëren 
woonoppervlak ligt per huis rond de 250 m2. Het worden geschakelde woningen met een voor- en 
achtertuin en met maximaal vier woonlagen.
In de RI-Oost buurt worden verder de drie silo’s ontwikkeld (restanten van de voormalige rioolwa-
terzuivering) en opent in september 2012 een basisschool. In juni 2013 opent in een van de twee 
slibvijzelgemalen een kantoor en creatieve ontmoetingsplek. In het hart van de buurt worden drie 
sportvelden gerealiseerd. Eind 2012 gaan, langs de IJburglaan, naar verwachting de eerste palen 
voor appartementencomplexen de grond in. Ook een tweede IJburg College opent er over circa 
drie jaar de deuren.
Meer info op  www.zeeburgereiland.nl/vrijekavels. De Zelfbouwmarkt vindt plaats in Amsterdam-
West, in een tent bij station Lelylaan.
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Na regen...

Sinds dagen scheen de zon, maar ze hield de gor-
dijnen gesloten. 
Frank had alles ontkend. dat kon niet goed zijn. 
Waarom zei hij niet gewoon dat hij het een keer 
met de buurvrouw gedaan had. klaar. Zand erover. 
nee, meneer bewoog zich in allerlei onlogische 
bochten. eerst wist hij haar naam niet eens. Vroeg 
of ze blond was, terwijl ze duidelijk henna gebruik-
te. toen hij zei dat hij alleen een buurvrouw met 
een snor kende, ha, ha, wat grappig, geloofde ze 
niet meer in een toekomst met hem. dat ze een 
baby had gewild, met hèm... het kwam haar nu on-
waarschijnlijk voor. nee, dat plan was gedoemd te 
mislukken. die smalle schouders hè. Ze zou er als 
hij straks thuiskwam nog een flinke scène tegen-
aan gooien en dan schluss, finito, basta, etc.
Ze wachtte en wachtte. en wachtte. toen de deur 
en zijn stem: ‘Wat doe je hier in het donker liefje?’
‘liefje?!’ Ze haalde diep adem en somde op wat 
ze de middag geoefend had. ‘nee val me niet in de 
rede. laat mij nu eens uitpraten. jij denkt alleen 
maar aan jezelf. Vanaf het moment dat je mij op 

die steiger zag liggen. jij hebt met Wim gepraat. jij 
hebt ons uit elkaar gedreven. jij wilde mij. maar 
waarom? jij wilde mij en de buurvrouw en wie 
nog meer. Wie nog meer?’ Het klonk allemaal 
niet zo krachtig als ze zou wensen. Wat ging er 
mis? Hier stond ze in een mislukte scène, in een 
mislukte relatie, in een mislukt leven... nu kwamen 
de tranen.
‘liefje,’ zei hij. ‘luister naar me. na regen komt 
zonneschijn en achter de wolken...’
Op het moment dat ze de deur met een klap ach-
ter zich dichttrok, realiseerde ze zich dat ze niet 
naar haar eigen huis kon. Het was al bijna donker. 
de expatters zagen haar aankomen. mocht ze 
misschien in de logeerkamer? Ze belde haar moe-
der. toen ze vroeg of ze een paar nachten mocht 
komen logeren, zei haar moeder dat ze ziek was.
‘is het erg?’ 
‘nee hoor, ik moet gewoon vaak naar de wc.’ 
‘Oh... oké...’ Hoeveel keus had ze? geen. Ze had 
ook geen paraplu meegenomen.

JOSiNe MarBuSGriD2012 (17 mei - 1 juli 2012)
De vijfde editie van het internationale fotofestival GRID2012 vindt 
plaats aan de Cruquiusweg 67 in Amsterdam-Oost. Er wordt werk 
getoond van meer dan honderd kunstenaars, afkomstig uit 39 
verschillende landen, dat meestal nog niet in Nederland te zien is 
geweest. Het centrale thema van GRID2012 is Urban Reality Check 
– Reflections on changing behaviour and space. De expositie is da-
gelijks geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Zie voor meer info  www.
gridphotofestival.com. 

100 leerlingen op de Poseidon
De Poseidon – de jongste school van IJburg – heette eind mei 2012 
de honderdste leerling welkom: Myla Harmes. Bij die gelegenheid 
kregen alle kinderen een schoolshirtje cadeau. 
Basisschool de Poseidon heeft op dit moment vijf groepen, maar 
groeit snel. Volgend schooljaar komen er in ieder geval twee groepen 
bij. Want dan biedt AMOS, het overkoepelende schoolbestuur, op 
twee locaties in Amsterdam als eerste fulltime onderwijs aan hoog-
begaafde leerlingen. De andere school waarop dat zal gebeuren is De 
Vlinderboom in West. De hoogbegaafde kinderen, die tussen de 6 
en 11 jaar oud zijn, maken deel uit van de basisschool, maar krijgen 
aangepast onderwijs.

De Poseidon is een oecumenische basisschool, waar daltononder-
wijs wordt gegeven en waar speciale aandacht is voor nieuwe media. 
In 2013 is het nieuwe schoolgebouw op Haveneiland klaar. Tot die 
tijd huizen de leerlingen in het gebouw ’t IJ 49, dat ze met kinderen 
van twee andere basisscholen delen. Zie ook www.deposeidon.nl.

Nautisch nieuws

Steigerwensen in de wachtkamer

De natuurtoets die de effecten 
moest meten van de aanleg 
van steigers aan onder meer de 
zuidzijde van Steigereiland Zuid 
is weliswaar uitgevoerd, maar 
het is nog niet zeker of er nu wel 
of geen vergunning kan worden 
afgegeven. “De resultaten,” zo laat 
een woordvoerder van stadsdeel 
Oost weten, “vragen om nader 
onderzoek.”
En de bewoners van de Nico Jes-
sekade, die het stadsdeelbestuur 
vorige maand in een hoorzitting 

om clementie vroegen voor de 
aanleg van meerpalen langs de 
openbare oever voor hun deur, 
kregen nul op het rekest. Zij 
overwegen nu de bestuursrech-
ter om een uitspraak te vragen, in 
de hoop dat dit burgerinitiatief 
uiteindelijk kan worden opgeno-
men in het bestemmingsplan. 

Zuidbuurt
Op basis van het Steigerplan 
Zuidbuurt Steigereiland (uit 
2008) zou het mogelijk zijn aan 
de zuidkant van Steigereiland 
aanlegmogelijkheden te creëren 

voor kleine recreatievaart. De 
aanvraag van de betreffende 
omgevingsvergunningen stuitte 
vorig jaar echter op bewonersbe-
zwaren. Een natuurtoets moest 
uitwijzen wat mogelijke natuur-
schade zou zijn van de steigers 
en de daaruit voortvloeiende 
recreatiedruk. Conclusie is dat 
“zonder beschermende maat-
regelen negatieve effecten op 
de natuurwaarden in de IJburg 
omringende wateren niet kun-
nen worden uitgesloten”. Het 
stadsdeel onderzoekt nu welke 
maatregelen zijn vereist om die 
natuurwaarden te beschermen. 
De uitwerking hiervan wordt in 
samenwerking met de gemeente 
ontwikkeld en beoordeeld door 
de provincie. “Op dit moment 
is er geen inzicht in de termijn 
waarop er duidelijkheid kan 

worden geboden,” aldus een 
woordvoerder van het stadsdeel-
bestuur. In de wachtkamer dus.

Jessekade en Windjammerdijk
Leden van de bewonersver-
eniging Publieke Steigers Nico 
Jessekade mochten voor de 
Bezwaarschriften Commissie 
hun standpunten toelichten over 
de aanleg van de meerpalen: zij 
hadden naar hun idee te goeder 
trouw gehandeld en een ver-
gunning ontvangen van zowel 
oeverbeheerder Waternet als 
Rijkswaterstaat, en kwamen er 
pas later achter dat zij allereerst 
het stadsdeel om toestemming 
hadden moeten vragen. Het 
stadsdeel sommeerde hen de 
meerpalen te verwijderen, en 
hiertegen dienden de bewoners 
bezwaar in. De commissie heeft 
het bezwaar echter ongegrond 
verklaard. Geoordeeld werd dat 
het stadsdeel in zijn recht stond 
om verwijdering van de palen 
te eisen. De bewoners hebben 
zes weken de tijd om tegen deze 
uitspraak in beroep te gaan. 

Rik van Veen, woordvoerder 
van de bewonersvereniging, 
toont zich verbijsterd over de 
volgens hem ongemotiveerde 
uitspraak. “In de hoorzitting 
werd duidelijk gemaakt dat het 
water tussen de Jessekade en 
Rieteiland Oost door het stads-
deel tot burgerinitiatiefgebied is 
bestempeld. Het leek er dan ook 
op dat de commissie vond dat 
ons initiatief daar in paste. In de 
uitspraak is daar niets van terug 
te vinden.” De vereniging zal 
dan ook zeker beroep aanteke-
nen bij de bestuursrechter. Het 
stadsdeel heeft toegezegd de 

huidige situatie ondertussen te 
gedogen totdat er een definitieve 
uitspraak van de rechter ligt. 
Bij de bewoners van de Jessekade 
is de hoop op een goede afloop 
nog niet vervlogen. Om hun 
wensen kracht bij te zetten zul-
len zij hun ideeën als burgeriniti-
atief officieel bij het stadsdeelbe-
stuur indienen. “Als het stadsdeel 
wil pronken met het nautische 
karakter van IJburg verwacht 
ik toch een meer coöperatieve 
houding,” aldus Van Veen.

Al even hoopvol zijn de bewo-
ners van de Windjammerdijk, 
die het water graag vanaf de kade 
willen bereiken om bijvoorbeeld 
te surfen en te kanoën. De eerder 
met toestemming van Waternet 
en Rijkswaterstaat aangelegde 
drijvende steiger hebben zij 
zelf weggehaald. Met een aantal 
bewoners bezochten zij de hoor-
zitting. Daarna hebben zij hun 
strategie bepaald. “Ons streven 
is het gezamenlijk realiseren 
van voor iedereen vrij toegan-
kelijke steigertjes ter plaatse van 
de bestaande trappen,” vertelt 
Thomas Brans, initiatiefnemer 
en woordvoerder van de be-
woners. “Die steigers moeten 
milieuvriendelijk zijn en de dijk 
niet belasten.” Eind deze maand 
gaan de bewoners praten met de 
betrokken instanties, inclusief 
het stadsdeel. Op deze manier 
hopen ze te bereiken dat het 
nieuwe bestemmingsplan ook 
rekening zal houden met de 
nautische behoeften langs de 
Windjammerdijk. En dat ze te 
zijner tijd hun plannen kunnen 
uitvoeren. Ook hier nog even 
geduld, dus.

De voortgang van de nautische ontwikkeling van IJburg 
gaat toch minder snel dan in het aprilnummer van deze 
krant werd vermeld. Een aangepast bestemmingsplan 
zou komend najaar voor inspraak worden voorgelegd. Die 
termijn wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald.

De bewoners Windjammerdijk willen graag een steiger, voor waterrecreatie foto martijn van den dobbelsteen

Door Carla M. Peddomors



Zelf vind ze dat ze niets bijzon-
ders doet. Een keer per maand 
op zaterdagavond koken in het 
oppashuis voor kinderen ‘met 
iets extra’s’. Maar die kinde-
ren zijn juist gebaat bij haar 
trouwe dienst; verandering 
vinden ze vaak niet prettig. En 
dus doet ze heel goed werk. 
“Het kwam op mijn pad, ik pak 
het gewoon aan.”

Sinds 2008 woont Mirela met 
man en twee kinderen op 
IJburg. In het begin was dat 
wel even wennen, ‘om soms 
afhankelijk te zijn van het 

openbaar vervoer’. Maar nu is 
het gezin helemaal gewend. 
Voor een kennis die vrijwilli-
gerswerk wilde doen, stapte ze 
op een dag het loket van ViiA 
binnen. Ze kwam thuis met 
een klus voor zichzelf.

“Er hing een advertentie: 
Kookhulp gezocht voor kin-
derhuis op IJburg. Ik dacht: 
Koken, kinderen? Net iets 
voor mij. Ik hou van koken 
inderdaad.” Dat is nu vier 
jaar geleden. Ze sloeg haast 
nog geen zaterdag over. “De 
kinderen, die ADHD hebben 
of licht autistisch zijn, vinden 
het fi jn om vertrouwde gezich-

ten te zien. Ze kennen me nu, 
vragen: Mirela, wat gaan we 
vanavond eten?”

Ze waarderen je? “Ach,” bloost 
Mirela. “Ik doe het gewoon, het 
kwam op mijn pad. Het hoort 
bij IJburg vind ik. Ze lacht nu. 
“Iedereen doet iets op IJburg, 
lijkt het. Ik ook, en met veel 
plezier. Elk jaar wordt er door 
ViiA voor alle vrijwilligers een 
feest georganiseerd. Daar zie ik 
zoveel mensen. Het is toch heel 
leuk dat er zovelen zijn die iets 
doen voor een ander?”

Ook vrijwilliger worden? 
Stichting ViiA is geopend 
op maandag t/m vrijdag van 
9.00–17.00 uur. 
Het kantoor zit in het Gezond-
heidscentrum Haveneiland 
aan de IJburglaan 727. Naast 
vrijwilligerswerk vindt u bij 
ViiA ook het loket Zorg en 
Samenleven en Mantelzorg-
ondersteuning. Meer 
informatie op www.viia.nl, 
via twitter (@stichtingviia) 
of telefoonnummer 
020-4952250.

Door ViiA - vrijwillige inzet, informatie en advies - 
zijn er momenteel zo’n 150 vrijwilligers in en rond 
IJburg actief, variërend in leeftijd van 18 tot 85 jaar. 
Een ding hebben zij gemeen: de drang om iets te 
doen voor de samenleving. In de Brug de komende 
maanden telkens een portret van een van hen.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORD
MIRELA (44)

‘Ik doe het gewoon’

www.viia.nl
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VR MIBO
VRIJDAGMIDDAGBORREL IJBURG

VR MIBO
VRIJDAGMIDDAGBORREL IJBURG

www.facebook.com/vrijmiboamsterdam

VRIJMIBO is de vrijdagmid-
dagborrel van IJburg. Altijd 
tussen 1700 en 2000. Lo-
katie wisselt. De eerstko-
mende vrijdagmiddagborrel 
22 juni zal plaatsvinden 
bij NAP. Entree gratis. 
Neem je buren, vrienden 
en vage kennissen mee. 
Het dak gaat er geheid af!
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extra kunstgrasveldjes 
in juni gereed
Vanaf 18 juni worden er verschillende kunstgrasveldjes 
aangelegd op IJburg. Drie bestaande trapveldjes – op Stei-
gereiland Noord, in het Theo van Goghpark en een tijdelijke 
op kavel 50 langs de Jan Vrijmanstraat – worden vervangen 
door kunstgras.

Het Van Goghpark krijgt een simpel kunstgrasveldje met al-
leen doelen. Het veld op Steigereiland Noord (hoek Schok-
kerjachtdijk en Brigantijnkade) wordt geschikt gemaakt voor 
voetbal en hockey en wordt rondom voorzien van een hek. 
Waarschijnlijk een week later (vanaf 25 juni) wordt kavel 
50 op Rieteiland voorzien van een tijdelijke kunstgrasmat. 
Daarop zal straks gevoetbald en gebasketbald kunnen wor-
den. 

Begin juli wordt de mat in de speelkooi bij basisschool De 
Olympus vervangen – deze is versleten. Tijdens de werk-
zaamheden kan er op alle genoemde plekken even niet 
gesport worden. Als alles meezit, zijn de velden rond 10 juli 
weer bespeelbaar.

De extra speelplekken worden aangelegd om de kinderen en 
jongeren op IJburg meer ruimte en mogelijkheden te geven. 
Voorheen trok veel jeugd naar het Ed Pelsterpark. Om de 
overlast hier te beperken wordt dit park komend jaar in 
samenspraak met de omwonenden heringericht. 

Het Lloydplein aan de Veemkade, festivalhart foto martijn van den dobbelsteen

Het festival in 2011

“De naam van het festival staat 
voor de verbinding tussen 
water en cultuur en buurt. Er is 
muziek uit de wijk, een festi-
valmarkt, een kindermarkt en 
een buurtbarbecue. Ook hopen 
we op een record ‘hinkelen’: 
daarvoor wordt langs de Veem-
kade de langste hinkelbaan ter 
wereld gecreëerd. Dit evene-
ment is aangemeld om in het 

Het Blauwe Loper Festival is het zomerfestival van het 
Oostelijk Havengebied, dat gehouden wordt op zaterdag 
14 juli.

recordpoging op 
Blauwe Loper Festival 

Guinness book of Records te 
komen,” aldus Vincent Somers, 
secretaris van het festival. “Vorig 
jaar zijn we klein begonnen. 
Het was noodweer, de blauwe 
loper kwam toen vooral uit 
de lucht! Dit jaar is het festival 
groter. Het Lloydplein aan de 
Veemkade vormt het hart van 
het festival. Op het Levantplein 
staat het kind centraal. Er is een 
vrijmarkt voor kinderen, een 
draaimolen, waterspelen door 

Door Janneke Holtslag

zeilschool Salve, een spring-
kussen en een skatepark onder 
begeleiding van professionals.”

Wat zijn de troeven  
van het festival?
“De heerlijke markt, met pasta 
die à la minute wordt gedraaid 
en gekookt, de barbecue, de 
bands, het theater... ’s Avonds 
wordt er in de openlucht een 
film vertoond, dat is romantisch 
zomers genieten. Volgend jaar 
kun je de film ook vanaf het 
water zien, vanaf je eigen boot 
of een ponton.”

Waarom dit festival? 
“Het Oostelijk Havengebied 
is een geweldig gebied om te 
wonen. Iedereen die meewerkt 
is blij met de buurt. Sociale 
cohesie vinden we belangrijk, 
oftewel elkaar zien op leuke 
plekken.”

Voor wie is het bedoeld? 
“Het festival kent een natuurlij-
ke indeling. Vanaf het middag-
uur voor ouders en kinderen, da 
n loopt het via de buurtbarbe-
cue over in wat steviger bands, 
dansen op de kade en een 
buitenfilm tot slot. Welke film? 
Dat is een verrassing. Nautisch 
thema, geen Titanic. Meer ver-
klap ik niet.”

Zie het volledige programma op 
www.blauweloperfestival.nl.

De eerste editie van IJskoud, in december 2011 foto martijn van den dobbelsteen

Zomereditie iJSKOuD op 19 juli

Een zomerfeest moet het wor-
den en laat dat maar gerust aan 
funky dj Menjo over. En aan de 

jongeren zelf, want zij hebben 
er zin in. De organisatie dacht 
aan het begin van herfst met de 
derde editie te kunnen komen, 
maar er was zoveel animo dat 
die datum acuut vervroegd is 
naar 19 juli. “Zoveel jongeren 
willen aan hun vrienden laten 
zien hoe cool IJSKOUD is.”

Onder jongeren uit IJburg, maar 
eigenlijk uit heel Oost, bleek 
grote behoefte aan een plek om 
samen te zijn. En om te feesten 
in een goede sfeer. Een aantal 
IJburgse ouders lanceerde 
daartoe in 2011 IJSKOUD. Op 
het feest staat veiligheid voor-
op: geen sigaretten, drugs en 

Op donderdagavond 19 juli 
is de kapel Blijburg weer 
helemaal het domein van de 
jeugd tussen 12 en 15 jaar. 
Dan, aan de vooravond van 
de grote vakantie, is daar de 
derde editie van het popu-
laire jongerenfeest IJSKOUD 
op IJburg. Er komt natuurlijk 
een dj, nog meer kinderen 
zijn 12 jaar geworden en er 
is een speciaal thema: Hot 
en Steamy Summer

alcohol dus, en identificatie aan 
de deur is verplicht. Dat klinkt 
streng, maar zo kan IJSKOUD 
tenminste verboden blijven 
voor ouders.

Ouders zijn op 19 juli a.s. wel 
van harte welkom om ook, in de 
naastgelegen strandtent  de va-
kantie in te luiden. Er wordt die 
avond een speciaal IJSKOUD-
menu geserveerd voor €17,50 
(reserveren is gewenst).

IJSKOUD 3, oor jongeren van 12–15 
jaar, op 19 juli van 20.00–00.00 uur 
in kapel Blijburg. Kaartverkoop: van-
af 29 juni bij MovieMax, IJburglaan. 
Check ook www.ijskoudopijburg.nl.

Van de wijkredactie

Zaterdag 23 juni 2012 is er op 
en rond het Javaplein weer een 
Samen Indische Buurtfestival. 
De nieuwste buurtbewoner, 
het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest, opent er met een 
feestelijk optreden. Er is voor 
iedereen iets te doen: sport en 
spel voor jong en oud (zoals de 
Javacup, een voetbaltoernooi) 
en optredens van onder ande-
ren de Kids van Oost. JAV’ ART-
jongeren voeren een rap op en 
ook daarna biedt het podium 

steeds livemuziek en dansop-
tredens. Het slotstuk komt van 
Son 5.
Op de informatiemarkt presen-
teren organisaties uit de buurt 
zich en er is ook weer een idee-
enmarkt waar bewoners een 
buurtplan presenteren. Bijzon-
der van deze editie is dat veel 
buurtbewoners meehelpen bij 
de organisatie. Het programma 
duurt van 14.30 tot 19.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sibf.nl of word vriend van 
het Samen Indische Buurtfesti-
val op Facebook.

indische Buurt presenteert  
zich op festival Javaplein

Sunday Market
We schreven het al, zondag 8 juli komt voor een keer de 
SundayMarket naar de Krijn Taconiskade rond de haven van 
IJburg. Sunday Market, mede gebaseerd op de grote markten 
van Londen en met een aanbod van kunstenaars, ontwerpers 
en vernieuwende ondernemers, vindt al maandelijks plaats 
op het Westergasfabriekterrein. Voor de IJburgse versie op 8 
juli kunnen ondernemers zich nog aanmelden, mits ze iets 
vernieuwends, creatiefs en of duurzaams te bieden hebben. 
Zie voor meer info www.sundaymarket.nl.
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We trokken traag door de straten van ijburg. Het 
was steeds oppassen niet op de hakken van de 
ander te gaan staan. daarachter gleed de kilome-
terslange mensenrups al over de nesciobrug. die 
kant moesten we op.
‘in ijburg gaan toch alleen mensen wonen die aan 
het einde van hun relatie zitten,’ had iemand me 
pas gezegd. ik verstond ‘eind van hun leven,’ maar 
dat lag aan mijn stemming. even later had ze ge-
fluisterd: ‘in ijburg wordt heel veel coke gesnoven. 
dat hoor ik van verschillende kanten. Cokefeest-
jes en seksfestijnen. en iedereen doet het daar 
met elkaar. iedereen.’
de wijk waar ik woon, daar gebeurde het volgens 
haar het meest. recht onder mijn neus dus. maar 
mij was nooit iets opgevallen.
Ze zei: ‘dompel je onder. duik erin! bedrijf on-
derzoeksjournalistiek.’
dus liep ik de avondvierdaagse. ik bestudeerde 
de vaders en moeders. dit waren ze. Ze droegen 
nu hippe sportschoenen. Ze hadden rugtasjes om 
met een paraplu, een rolletje drop en een flesje 
water erin. ik lette extra op de neusgaten, maar 
zag niets buitengewoons. Wel noteerde ik dat er 
veel volwassenen last hadden van verkoudheid. 
‘jij haalt hier zeker inspiratie vandaan voor je 

column?’ een moeder in een rood windjack kwam 
naast me lopen. 
‘Weet jij iets meer van die seksfeestjes?’ 
‘ik ga er niet heen.’ Ze snoot haar neus. ‘ik ben 
misschien heel burgerlijk.’
‘ik ook hoor,’ zei ik snel. ‘maar ik hoor geruchten.’
die geruchten kon zij bevestigen. er werd gepraat 
over de ijburgse sleutelfeesten alsof het de nij-
meegse zomerfeesten betrof. maar ze wist verder 
niet wie daaraan meededen. Ze wilde het ook niet 
weten. Ze was bang dat ze de mensen anders ging 
bekijken. Haar neus begon weer te lopen.
‘alles komt terug van de jaren zeventig, hè?’ zei 
ze. ‘Ook de feestjes. Zeker nu het crisis is. de 
mensen zoeken saamhorigheid.’
‘Verkouden?’ zei ik. ‘Het heerst, hè?’ 
‘Het is de herwaardering van het gezelschapsspel,’ 
zei ze. ‘Samen spelen samen delen. dat is het weer 
helemaal.’
We schuifelden met z’n allen de camping voor-
bij. ik zag ouders met elkaar lachen, en passant 
elkaars gevallen kinderen oprapen. de vaders met 
een stuk riet tussen hun tanden, de moeders had-
den bloemen in het haar gestopt. kleine vreugdes. 
daar begon het mee. We zagen er verdacht saam-
horig uit. maar dat kon ook aan mij liggen.

Seksfeestjes
eLKe GeurtS

Twee bijenkasten in het Diemerpark, bij de Nesciobrug. De koningin van het volkje is al ‘op bruidsvlucht geweest’  

foto martijn van den dobbelsteen

In 2010 stierf 27 procent van de 
bijenvolken aan de zogenoem-
de ‘verdwijnziekte’. De sterfte 
is waarschijnlijk het gevolg van 
een combinatie aan oorzaken: 
de varroamijt maakt bijen ziek, 
ze worden vergiftigd door pes-
ticiden en kunnen door de in-
krimpende natuur onvoldoen-
de voedsel (stuifmeel) vinden. 
De bijensterfte is niet alleen een 
Nederlands verschijnsel, over 
de hele wereld sterven massaal 
bijenvolken. 
Bijen spelen een belangrijke rol 
in het bestuiven van landbouw-
gewassen. De honingbij en de 
hommel verzorgen samen zo’n 
80 tot 90 procent van de bestui-
ving. 

Bijvriendelijk
Door ondertekening van het 
Convenant Bijvriendelijk Han-
delen belooft het stadsdeel aan 
natuurvriendelijk groenbeheer 
te doen, geen chemische bestrij-
dingsmiddelen te gebruiken en 
het ‘bij-vriendelijk’ handelen 
verder uit te dragen. “Wij zet-
ten ons ervoor in om het leven 
van de bijen weer duurzaam 
te maken,” zegt Nevin Özütok, 
wethouder Groen en Dieren-
welzijn van stadsdeel Oost. “Dat 
doen we door bijvoorbeeld te 
kijken of er meer verbindingen 
tussen de groenstroken kun-
nen worden aangelegd. Ook 
maaien we ecologisch: er wordt 
pas gemaaid als de bloemen zijn 
uitgebloeid en een deel blijft in 
de winter staan als beschutting. 
We vragen door het Convenant 
aandacht van de bewoners voor 
de bij. Zij kunnen helpen door 
bijvoorbeeld planten in de tuin 
te plaatsen die aantrekkelijk zijn 
voor bijen.” Stadsdeel Oost is de 
eerste (deel)gemeente in Noord-
Holland die het Convenant 
heeft ondertekend. 

Open imkerijdagen 
De Amsterdamse Bijenvereniging (AVBB) 

bestaat dit jaar 99 jaar. Een aantal imkers in 
Amsterdam houdt in het weekeinde van 14 en 15 

juli open huis. Zij vertellen dan over het leven van 
de (honing)bij, imkeren in en bij de stad, bijensterfte 

en voedselplanten voor bijen. Op sommige locaties 
wordt er honing geslingerd en verkocht. 

Op zondag 15 juli bekijkt imker Rene Genet de bijenstand in 
twee kasten onder de Nesciobrug in het Diemerpark, tussen 
13.00 en 15.00 uur. Je bent van harte welkom. Bijzonder: er is 
daar een koningin geboren. Elke week kijkt Genet of ze al ‘op 
bruidsvlucht’ is geweest. “Het lijkt wel een sprookje.”

Een tafel zonder bijen
dirk dekker, secretaris van 
de imkervereniging Water-
land, zucht. Het is nooit wat 
geworden met de bijen van 
de bijentafels, het bekende 
kunstwerk van kunstenaar 
Frank mandersloot aan 
het rietlandpark. Het leek 
mandersloot een mooi idee 
om de zeggingskracht van de 
gestapelde tafels te vergro-
ten met levende have, bijen 
dus. maar het heeft nooit 
gewerkt. Oorzaak: te veel 
wind en onvoldoende voed-
sel. “eigenlijk is het logisch,” 
legt dekker uit, “hoe hoger 
de tafels, hoe meer wind. de 
bijen raken daardoor gedes-
oriënteerd en weten hun 
korven niet te vinden.” met 
als gevolg dat de bijenkolonie 
van de bijentafels de afgelo-
pen jaren is gedecimeerd. “er 
zijn geen bijen meer,” zegt 
dekker. 

de imkers van imkervereni-
ging Waterland, de verzor-
gers van de bijen van de bij-
entafels hebben de afgelopen 
jaren van alles geprobeerd 
om het project te doen sla-
gen, maar vergeefs. dekker: 
“Het is hopeloos. Het is de 
slechtst denkbare plek voor 
bijen. terwijl het project toch 
oorspronkelijk heet: ‘Voor de 
bijen’.”

Bijenhotel
Als dank voor het onderte-
kenen van het Convenant 
ontving het stadsdeel van het 
Landschap Noord-Holland een 
bijenhotel, dat geplaatst is op 
het talud aan de Panamalaan. 
Zo’n kunstmatige nestgelegen-
heid voor wilde bijen bestaat 
bijvoorbeeld uit een aantal 
houtblokken met boorgaten 
van verschillende doorsnede. 
Het heeft alleen zin een 
bijenhotel te plaatsen in een 
omgeving waar genoeg plan-
ten te vinden zijn die nectar 
en stuifmeel leveren. Dat is op 
deze plek in Oost het geval. 
Ook de Transvaalbuurt krijgt 
er binnenkort een.

In Park Frankendael en het 
Diemerpark zijn bijenkasten 
van imkers geplaatst. Die in het 
Diemerpark stonden er al een 
aantal jaren, maar werden in 
het voorjaar verhuisd naar een 
zichtbaarder plek: onder aan de 
Nesciobrug. Op de Open Im-
kerijdag (15 juli 2012) geeft de 
imker hier tussen 13.00 en 15.00 
uur een demonstratie over de 
werking van de bijenkasten.

Stadsimkeren 
IVN Natuur- en Milieuedu-
catie Diemen organiseerde in 
het teken van het Jaar van de 
Bij een lezing. In een zaaltje op 

In het Jaar van de Bij 
(2012) neemt stadsdeel 
Oost een aantal maatre-
gelen die gunstig zijn voor 
bijen. Zo ondertekende het 
stadsdeel het Convenant 
Bijvriendelijk Handelen 
en werd op de Panama-
laan een waar ‘bijenhotel’ 
geopend. 

Stadsdeel Oost verwelkomt bijen

Door Kirsten Dorrestijn

Boerderij Langerlust vertelden 
imkers Dick Dijkman en André 
Abels over het leven van de bij 
en wat er allemaal komt kijken 
bij het imkeren. “Kan ik ge-
woon bijenkasten in mijn tuin 
in een woonwijk neerzetten?” 
wil iemand uit de zaal weten. 
“In principe is dat mogelijk,” 
volgens Dijkman, “maar dan 
moet er eerst geïnventariseerd 
worden of er genoeg groeit in 
de buurt. Ook is het natuurlijk 
wel zo netjes om de buren te 
polsen en het is belangrijk dat 

er geen snelwegen in de buurt 
liggen. Van het geluid van 
langsrazend verkeer worden 
bijen namelijk agressief.”

Stadsimkeren – kasten op 
daken, in tuinen en parken 
– wordt steeds populairder. 
Imkers in steden leveren zelfs 
meer honing dan imkers van 
het platteland. Op IJburg stelt 
Ymere daken ter beschikking 
aan imkers, en onlangs plaatste 
het bedrijf Cisco kasten op het 
kantoor in Zuidoost. 
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Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

“De duurzaamheid voorbij: 
leave no trace”

Naam Jesse Limmen Beroep kunstenaar, reclameman, oprichter en organisator Magneetfestival Geboren 12 mei 1974 te Schagen 
Bekend van diverse reclameconcepten en ontwerpen, Magneetbar, Magneetfestival. Kijk op: www.magneetfestival.nl

Kunstenaar en voormalig reclameman Jesse Limmen or-
ganiseert van 24 augustus tot en met 16 september voor 
de tweede keer het Magneetfestival. Op dit festival op de 
zandvlakte Oostpunt, Zeeburgereiland, is de bezoeker 
artiest onder het motto: No spectators, only participators.

Door Dieuwertje Mertens

 jasin de

Jesse Limmen

Jesse Limmen, initiator van het Magneetfestival, voelt zich ‘net Superman’ in de jas foto martijn van den dobbelsteen

Het Magneetfestival is 
ontstaan vanuit het concept 
van de Magneetbar – vijf jaar 
lang een groot succes op 
festival Lowlands. Je zou de 
naam Magneetbar bedacht 
hebben, omdat je zoveel 
vrouwen naar je geïmprovi-
seerde bar wist te lokken?
“In de zomer van 2005 was ik 
met een vriend met een twee-
dehands caravan naar Ruig-
oord gegaan. Ik had op festival 
Burning Man gezien dat het be-
hoorlijk bijdraagt aan de sfeer 
als je mensen iets gezelligs laat 
doen. Op een avond bedachten 
we dat mensen in de caravan 
een gratis drankje konden krij-
gen als ze iets zouden doen: een 
gedichtje voordragen, een liedje 
zingen, een tekening maken in 
ons gastenboek. Daar kwamen 
vooral veel vrouwen op af en 
een stuk minder mannen. Toen 
bedachten we het concept van 
de Hooters Magneetbar, zo 
heette het toen nog.”

Tussen 2005 en 2009 stond 
je met de Magneetbar op 
Lowlands. Waarom wilde 
je graag een eigen festival 
rondom het concept van de 
Magneetbar beginnen?
“De Magneetbar begon als een 
experimenteel concept. Zoals 
het op Lowlands werd uitge-
voerd was het eigenlijk niet 
meer zoals wij [Limmen en zijn 
creatieve staf, red.] het wilden. 
De Magneetbar was uit z’n 
jasje gegroeid. Als een concept 
werkt, is de lol er vanaf. Dan is 
het tijd voor iets nieuws.”

Maar de eerste editie die in 
2010 zou plaatsvinden in Wijk 
aan Zee in strandtent Tim-
boektoe werd afgelast. Je ging 
bijna failliet. Waar haalde je 
het doorzettingsvermogen 
vandaan om in 2011 toch een 
festival uit de grond te stam-
pen?
“Het was verschrikkelijk. Heel 
veel mensen hadden vertrou-
wen in mij getoond en hadden 

geïnvesteerd in het idee. Er 
waren veel kaarten verkocht en 
toen, op het laatste moment, 
adviseerde de burgemeester 
mij om het festival te cancel-
len. Er was onvoldoende politie 
beschikbaar. Hij verwachtte een 
soort Woodstock. Ik heb zijn 
advies opgevolgd. Een voorbe-
reiding van een jaar – zo door de 
plee gespoeld.” 
Hoeveel geld het hem gekost 
heeft wil hij niet zeggen. “Laten 
we zeggen: meer dan een jaar-
salaris. In de winter heb ik toen 
lang nagedacht: hoe nu verder? 
Ik dacht: als je aan iets begint, 
moet je het ook afmaken. Dus 
ging ik weer rondbellen. Ver-
schillende opties heb ik afge-
wezen. Totdat we vorig jaar van 
stadsdeel Oost dit terrein aange-
boden kregen, in samenwerking 
met nachtburgemeester dj Isis. 
Dit is perfect!”

Ben je nog steeds bang 
dat het misgaat?
“Best wel. Ik wil de mensen die 
met mij in zee zijn gegaan niet 
teleurstellen.”

Waarom staat participatie  
zo hoog in het vaandel bij  
het Magneetfestival?
“Ik geloof in een nieuwe eco-
nomie. Voor iets, hoort iets. 
Maar de verhouding tussen die 
twee ligt aan de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan. 
Ik wil dat mensen samenwer-

ken. Mensen die een bijdrage 
leveren aan het festival krijgen 
geen geld, maar consumpties en 
ze kunnen gratis op het terrein 
overnachten. Het liefst zou ik 
morgen het geld eruit gooien.”

Zou je de sfeer van het  
festival omschrijven als  
‘hippieachtig’?
“Je zou kunnen zeggen dat het 
festival hippie-minded is, maar 
dan wel hippie 3.0. Als je vrijheid 
wilt beleven kun je ook op Nike-

schoentjes rondlopen en toch op 
een verantwoorde manier naar 
de wereld kijken. Het festival 
heeft gewoon een heel ander 

karakter dan andere festivals. 
Overal gebeurt wat. Mensen 
hebben veel meer één op één 
contact. De optredens zijn klein-
schaliger. Vorig jaar hadden we 
bijvoorbeeld een smid die op het 
terrein aan het werk was. Bezoe-
kers konden kijken en vragen 
aan hem stellen. Je weet van tevo-
ren niet wat je tegenkomt. Het is 
avontuurlijker.”

En duurzaam…
“We zijn dat begrip allang 

voorbij. Wij hebben als motto 
‘leave no trace’. Iedereen ruimt 
z’n eigen troep op. Verder is er 
alleen biologisch eten te krijgen 
op het festival.”

Via crowdsourcing (het publiek 
stemt) op Facebook kunnen ar-
tiesten proberen een plek in het 
programma te bemachtigen. 
Moet je dat soort keuzes wel 
aan het publiek overlaten?
Hij grinnikt. “De kwaliteit is 
heel wisselend. Maar als een 
onderdeel je niet aanstaat, dan 
loop je maar een rondje om.”

Heb je de surpise-acts van 
bekende artiesten nodig om 
publiek te trekken?
“Vorig jaar trad Ellen ten 
Damme op en dit jaar staan er 
weer wat bekende suprise-acts 

op het programma. Ik denk dat 
die optredens wel nodig zijn, ja. 
Mensen willen toch altijd iets 
extra’s.”

Is het Magneetfestival nog 
steeds zo’n vrouwenmagneet?
“Niet in het bijzonder. We wil-
len iedereen aanspreken. Het 
programma bepaalt grotendeels 
de doelgroepen: iedere dag is 
in een ander sausje gegoten: er 
is een dag die in het teken staat 
van dance, jazz, kindertheater, 
noem maar op.”

Je houdt wel van een verkleed-
feestje. Wat vind je van de jas?
“Ik vind ’m een beetje donker. 
Als-ie van mij was, zou ik de rug 
misschien beschilderen. Toen 
ik hem aanhad, voelde ik me net 
Superman.”

MykMyk.com
Imagine - We’ll do the rest

contact: info@mykmyk.com

badkamers keukens muren 

vloeren schilderwerk tegelwerk 

elektra interieurbouw maatwerk 

stucwerk onderhoud 

inbouwkasten tuinmeubels 

plantenbakken terrasaanleg

Deze zomer kunt u 
ook genieten van onze 
dagverse sushi op het 
strand van BLIJBURG
(verkooppunt Blikkenbar 

bij zomers weer!)
Tamasushi | IJburglaan 159 | 020-4167949
dinsdag t/m zondag vanaf 16.30 uur open

www.tamasushi.nl

SUSHI 
AT THE BEACH?

IJdijk 8 | 1095KM Amsterdam 

T 020 4961570 | info@praq.nl

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

www.praq.nl
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uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en  
bescheiden bedrijvigheid Merel is 17 jaar, zit in de 5de van ‘het gym’ en rockt Le Froma-

ge. Met die band staat ze op festivals en wordt ze beroemd. Ze 
is verslaafd aan Sherlock. En ze wil nog graag actrice worden. 
Op www.debrugkrant.nl houdt ze een blog bij.

MereLS BLOG

Ach, ik trouw wel gewoon met MF 
Doom. Is ook allemaal niet erg

Ik zeg  #droomhuwelijk

Ik snap dat instagram nu pas

Fanfiction 
Ik heb heel veel verslavingen, dat weet iedereen om 
me heen. Of het nou chocolade is, tv-series, muziek, 
picknicken of het ruïneren van mijn longen, ik heb ze 
nodig. Maar soms zijn tv-series alleen niet genoeg. 
Dan moet ik meer, meer, meer! Daar heeft het in-
ternet een fantastische oplossing voor bedacht. (…) 
Lees verder op www.debrugkrant.nl/blogs/merel

Dan mag hij eitjes voor me bakken en 
rappen over eten en zo.

! Meer Merel op www.debrugkrant.nl

 Glashart heet nu Reggefiber
glasvezel netwerk amsterdam (glashart), het bedrijf dat in am-
sterdam glasvezelnetwerken aanlegt, gaat verder onder de naam 
reggefiber. “met onze nieuwe naam en uitstraling profileren we 
onszelf als een transparante, vooruitstrevende onderneming, met de 
ambitie om alle huishoudens in nederland op glasvezel aan te slui-
ten,” zegt bert nijboer van reggefiber. Het betreft volgens nijboer 
uitsluitend een naamsverandering. “de werkzaamheden aan het glas-
vezelnetwerk gaan volgens planning door.”

 Wielrentraining vanuit Schellingwoude
elke donderdagavond om 
19.15 uur vertrekt een clubje 
wielrenners – van begin-
nend tot gevorderd – voor 
een fietstraining, vanaf de 
Schellingwouderdijk 339 (bij 
de winkel Cycle You). de 
route ligt niet vast, meestal 
wordt er tussen de 50 en 
55 kilometer gereden, eerst 
via de dijk langs het ijmeer 
naar monickendam. een helm 
dragen is verplicht, een goede 
en veilige fiets ook. Het doel 
van de gezamenlijke training 
is om, op een gezellige manier, 
werken aan verbetering van 
je conditie en fietstechniek. 
bij meer dan 8 deelnemers 
splits de groep. de eerste 
twee trainingen zijn gratis; 
daarna betaal je een kleine 

bijdrage. meer info en meedoen, mail info@cycleyou.nl. Wie iets 
eerder komt dan 19.15 uur, krijgt een kop koffie en indien nodig een 
banden oppompbeurt.

  Verwacht: Scheidingscafé op IJburg
mensen met een conflict in de familiesfeer kunnen sinds kort te-
recht bij een nieuw mediationbedrijf: pemmelaar Familie mediation, 
opgericht door Sissel pemmelaar. “de moeilijkste conflicten zijn die 
met mensen dicht bij jezelf: een echtscheiding, ruzie over een erfe-
nis, of problemen rond de alimentatie.
als advocaat heb ik veel familiezaken gedaan en ik heb veel echt-
scheidingen zien verworden tot vechtscheidingen door allebei voor 
een eigen advocaat te kiezen. met goede mediation kom je tot een 
betere en duurzame oplossing.” pemmelaar begeleidt conflicten van 
begin tot eind en neemt ook de juridische afhandeling op zich. Op 
donderdagavond 11 oktober a.s organiseert ze op ijburg een Schei-
dingscafé, ‘een laagdrempelige manier voor mensen om met elkaar 
en verschillende deskundigen te kunnen praten over echtscheiden.
www.pemmelaar.nl.

 Haringkar
Waarschijnlijk is het je al opgevallen. pal voor zijn winkel Visgilde 
ijburg (bij het winkelcentrum) plaatste bram eddarazi een originele 
haringkar. een blikvanger. je koopt er dagelijks kakelverse haring. 
Voor wie dat wil met ui en augurk. 

Serge van der Putten (l) geeft 

wielertraining

foto martijn van den dobbelsteen

Door Simone van Saarloos

Nog altijd werd hij ‘die ijsco-
man van Van Gogh’ genoemd. 
De winkel was natuurlijk niet 
open geweest. November was 
geen maand voor ijs, maar voor 
administratie. 

Fabricio was pas twee jaar in 
Nederland en de zaken gingen 
niet zo goed. Buurtbewoners 
zeiden dat het te bar ging met 
hun land om schepijs te eten: 
‘Oost zit vol buitenlanders.’ 
En zo zat Oost ook te vol voor 
zomers schepijs.
Dat Fabricio evengoed een bui-
tenlander was die nauwelijks 
Nederlands sprak, was niet het 
probleem, verzekerde bloemist 
Van Leeuwen hem. Fabricio 
telde niet want ‘Italianen zijn 
Europeanen’. 

Schrijf je Straat is een tweemaandelijkse wedstrijd voor schrijf-
talent, georganiseerd door Schrijvers uit Oost. Iedereen kan 
inzenden, zolang Amsterdam-Oost maar een rol speelt in een 
verhaal van maximaal 1000 woorden. Op 31 mei veroverde 
George Gantzert de derde plaats, op twee stond Eva Kelder, en 
de eerste plaats was voor Simone van Saarloos. Met haar verhaal 
Theo’s favoriet sloot zij op 31 mei in Roest de eerste editie van 
Schrijvers uit Oost af, waarbij de bekroonde schrijver Gustaaf 
Peek centraal stond. Simone schreef een kort verhaal waarin 
Theo van Gogh, een Italiaanse ijsverkoper en een vaste klant een 
onverwachte rol spelen.

winnend verhaal 
Schrijf je Straat

Lees het vervolg van het verhaal op 
www.debrugkrant.nl

theo’s favoriet

nou, heb het kasje teruggestuurd. Van mijn plan 
om er in China één te laten maken komt niets 
vanwege de werkdruk aldaar. ik zit dus zonder, 
en dat terwijl de natuur een maand achter-
loopt. Op de digitale snelweg tiert de tweet 
‘summer 2012 – file missing’ welig.
mijn buur, die veel groenere vingers heeft dan 
ik, zet z’n kweek nu op tussen natte velletjes 
keukenrol, in bakjes op de vensterbank. en dat 
doe ik dan natuurlijk onmiddellijk na.
de helft van zoonliefs hete pepertjes zijn 
ondertussen opgegeten door onze slakken 
non grata, dat gaat dus goed. ik weet niet meer 

Lees het recept - snelle pasta met diepvriesdoperwten en eigenhandig gevangen gerookte zalm - op 
www.debrugkrant.nl/columns

Onderhoud
Door Sinette Hesselink

CityFarMiNG

waar ik alle knoflooktenen heb gestopt, en 
het lijkt erop dat de vijg de vorst niet over-
leefd heeft. kortom, ik loop wel meer dan een 
maand achter. klinkt dit je bekend in de oren, 
of ben ik de enige die aan achterstalligheden 
lijd?
de artisjokken gaan goed gelukkig. dat wil zeg-
gen: het groeit, maar of ik straks kan oogsten... 
ik moet vertrouwen houden! Ook zo’n zwakte 
van me. als er bij ons in huis iets zoek is, maakt 
niet uit wat, zegt man àltijd: ‘Schat, maak je niet 
zo druk! dat komt vanzelf weer boven water.’ 
dat is ook zo maar de vraag is: wanneer?

Proeven op 
iJburg Culinair 
Er komt een eerste editie 
van IJburg Culinair. Op 
zaterdag 7 juli tussen 
16.00-22.00 uur staat het 
Joris Ivensplein bij win-
kelcentrum Haveneiland 
helemaal in het teken van 
eten en drinken. Je kunt 
dan gerechten proeven 
van IJburgse horeca, 
maar er zijn ook activi-
teiten voor kinderen en 
er is live muziek. Op het 
podium in de grote tent 
staan onder meer een dj 
en een coverband 3MB 
op het programma. Het 
wordt echt een foodfestival 
voor de hele familie, aldus 
organisatie. IJburg Culi-
nair, georganiseerd door 
Winkelcentrum IJburg, is 
een unieke samenwerking 
tussen horecaonderne-
mers en winkeliers in de 
wijk.

IJburg Culinair: zaterdag 
7 juli, 16.00-22.00 uur, 
Joris Ivensplein (toegang is 
gratis.)
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trainingsparadijs iJburg 
SPOrt

Buiten spelen
“Voordat ik op IJburg kwam, 
woonde ik ‘drie hoog achter’ in 
de Jordaan. Heel gezellig, maar 
onhandig. Ik moest bijna dage-
lijks mijn racefiets naar boven 
tillen, en daarna die van mijn 
vriendin. We zijn allebei mara-
thonschaatser en trainen veel 
op de fiets. Een mooie racefiets 
laat je in het centrum van Am-
sterdam niet op straat staan! Een 
skeelervriend van mij woonde 
op IJburg. Wanneer we met ons 
skeelerteam snelrol.nl in het 
Diemerpark trainden, genoot ik 
van de enorme trainingsmoge-
lijkheden van dat park. Na het 
trainen zwommen we bij Blok 
4. Super. Toen ben ik eens gaan 
kijken naar woonruimte op 
IJburg en vond ik ons huidige 
appartement met uitzicht op 
het IJmeer. Het onaffe en avon-
tuurlijke van IJburg spreekt me 
erg aan. Als Fries ben ik opge-
groeid met water en ruimte om 
mij heen.”

Hardlopen, schaatsen, ATB-
en, skeeleren en suppen
“We zijn midden in de win-
ter naar IJburg verhuisd en 
genoten direct van het mooie 

Jouke Hoogeveen (33) is professioneel marathonschaatser 
en skeeleraar. Hij verhuisde tweeënhalfjaar geleden van de 
Jordaan naar IJburg en geniet met volle teugen van deze 
grote buitensportspeelplaats. Jouke woont met zijn vrien-
din in een appartement met uitzicht op het IJmeer.

uitzicht en de ruimte. Tijdens 
mijn trainingen beoefen ik 
verschillende sporten, zoals 
hardlopen, wielrennen en ATB-
en. Sinds ik hier woon heb ik 
ook het suppen ontdekt. Ik heb 
een eigen supboard gekocht. Ik 
kan zo voor mijn deur het water 
op en probeer dit minimaal één 
keer in de week te doen om mijn 
bovenlijf en stabiliteit te trai-
nen. Ontspannend, maar ook 
behoorlijk inspannend als er op 
het IJmeer hoge golven staan! 
Mijn mooiste sportmoment had 
ik toen ik hier net woonde. Er 
lag een dik pak sneeuw in het 
Diemerpark en de Diemervijf-
hoek, en ik zag geen ijs, gras 
of wegen onder de wielen van 
mijn ATB. Geweldig. Vorige 
zomer ben ik op een warme, 
windstille avond voor het eerst 
op en neer naar Pampus gesupt. 
Dat was ook een mooie ervaring. 
In plaats van schaatsend over 
het water, suppend over het 
water. De trainingen rondom 
de eilanden hier hebben zeker 
bijgedragen aan een aantal over-
winningen. Zo won ik afgelopen 
seizoen de skeelerklassieker de 
Klim van Steenwijk en ik weet 
zeker dat de skeelertrainingen 
op de Nesciobrug daartoe heb-
ben bijgedragen.”

De week van Jouke
“Maandagochtend vroeg verlaat 
ik IJburg. Dan ga ik naar Fries-
land om te trainen op de snelste 
ijsbaan van Nederland, Thialf in 
Heerenveen. Dinsdagavond doe 
ik dan vaak een skeelertraining 
in het park. Woensdagochtend 
een lange fietstraining vanuit 
huis richting de Vecht en het 
Amsterdam-Rijnkanaal, of Wa-
terland in. Het is zo gaaf dat ik 
vanuit huis zoveel mooie routes 
kan fietsen. Donderdag hardlo-
pen en schaatsoefeningen doen 
op het – nog lege – zanderige 

Jouke Hoogeveen op de Bert Haanstrakade. ‘Heerlijk skeeleren hier’ foto martijn van den dobbelsteen

Natuurijswinnaar
jouke is marathonschaatser. Zijn specialiteit ligt op natuurijs. afgelo-
pen jaar won hij twee keer de ijskoude wedstrijd van 150 kilometer 
in Zweden en werd hij 2de tijdens de alternatieve elfstedentocht op 
de Weissensee in Oostenrijk. door deze prestaties won jouke het 
klassement op natuurijs, de zogenaamde grand prix.

Centrumeiland, of op de dijk 
van de Bert Haanstrakade. Vrij-
dag ga ik lekker racen op mijn 
skeelers in het park. Ik probeer 
op de klimmetjes van de oude 
vuilnisbelt en op de Nesciobrug 
zo hárd mogelijk omhoog te 

gaan. Zaterdag schaats of skeeler 
ik meestal een wedstrijd en 
heb ik ’s ochtends tijd voor een 
ronde op het supboard. Zon-
dag sluit ik de week af met een 
mooie fietsrit.”

Door Morene Dekker

MF1 Kampioen!

De MF1-meiden van AHC IJburg zijn kampioen geworden in 
hun eigen zaterdagpoule. Na zes overwinningen op rij wer-
den de speelsters na de spannende laatste hockeywedstrijd 
van dit seizoen door hun coaches en trainster beloond met 
gouden medailles. De wekelijkse trainingen onder de bezie-
lende leiding van Nienke Lameris worden trouw en met veel 
plezier gevolgd en dat werpt zijn vruchten af voor dit team, 
dat bestaat uit Aimée Belfroid, Floor Zwiep, Frederique van 
der Linden, Guusje Ghaly, Noor de Zwart, Rosalie Klaassen, 
Sterre Vermeulen en Yoshi Luu. De meiden hebben veel lol 
met elkaar en leren steeds beter samen te spelen. Om het sei-
zoen als echte kampioenen af te sluiten zijn de meiden door 
hun coaches per boot door de grachten van IJburg gevaren 
voor een ererondje en om de feestvreugde met alle buurtbe-
woners te delen. Langs de kant en op bruggen stonden fans 
hen toe te wuiven. Een van de meest uitzinnige fans (een van 
moeders) viel hierbij zelfs spontaan in het water. Het kampi-
oensfeest was hiermee compleet. 

Redactie: Morene Dekker

MF1  – Aimée Belfroid, Floor Zwiep, Frederique van der Linden, 

Guusje Ghaly, Noor de Zwart, Rosalie Klaassen, Sterre Vermeulen en 

Yoshi Luu foto ahc ijburg

Twee weken na de zomervakan-
tie organiseert de watersport-
vereniging voor de zevende keer 
het inmiddels even beroemde 

De vlag uit voor aFC iJburg F3
5 mei 2012 was een grote dag voor de jongens van F3. Het team 
kon namelijk in de altijd lastige uitwedstrijd tegen ZRC/He-
renmarkt F1 het kampioenschap bij de F-pupillen veiligstel-
len. Het doelsaldo van de jongens van de AFC IJburg was in 
de loop van het seizoen zo opgelopen dat een gelijkspel zou 
volstaan om de titel binnen te slepen. Uiteraard wilden de kan-
jers van F3 daar niets van weten; zoals iedere wedstrijd streden 
zij als leeuwen voor de volle drie punten. En waar de moe-
ders langs de zijlijn nog enig relativeringsvermogen konden 
opbrengen, waren alle vaders nog nerveuzer dan de spelers… 
Na een spannende eerste helft ging de F3 met een krappe 2-1 
voorsprong de rust in. Dankzij wat tactische aanwijzingen en 
een beker limonade konden de jongens in de tweede helft alle 
schroom van zich af gooien en werd een uitstekende 2-6 over-
winning binnen gesleept. Uitzinnig van vreugde vlogen de 
spelers elkaar na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter 
in de armen om het behaalde kampioenschap te vieren. Toen 
de vreugdeliederen tot bedaren kwamen, werd de wedstrijd 
afgesloten met een schitterende strafschoppenserie. Moe maar 
voldaan en vooral trots keerden de jongens daarna naar IJburg 
terug. Wat een prachtig voetbalseizoen.
Door Toon Kreijns

als beruchte Rondje IJburg: een 
wedstrijd rondom IJburg op een 
vaartuig dat wordt aangedreven 
door spier- en/of windkracht. 

Surfend, zeilend, roeiend, sup-
pend, zwemmend, kanoënd, 
kajakkend… Zolang het drijft en 
motorloos is, mag alles. Voor be-
woners op IJburg moet dat geen 
probleem zijn, toch? Traditiege-
trouw zal ook dit jaar het origi-
neelste vaartuig een prijs in de 
wacht slepen. Dus: begin op tijd 
met timmeren, zagen, knutselen 
en testvaren! Laat je inspireren 
door Te Land, ter Zee en in de 
Lucht en kom met grappige 
originele en opvallende vaartui-
gen. Natuurlijk is er ook aan de 
kinderen gedacht. Voordat de 
race voor de groten start zullen 
de kinderen in optimistjes een 
wedstrijd varen!

Houd de Brug in de gaten voor 
meer informatie zoals locatie, 
inschrijving en datum. Je kunt 
ook kijken op de website van 
de watersportvereniging  www.
wvijburg.nl 
In de categorie Spierkracht was 
vorig jaar kanoër William Wil-
lems de snelste, bij Windkracht 
won surfer Roy van Reissen. 
Maar… zij zijn te kloppen!

timmeren, zagen, plakken  
én trainen voor rondje iJburg
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mijn wijk heeft meer kinderen dan 
straatstenen, en als je al die kinderen 
tegelijk ziet lopen, zo breed mogelijk 
over de weg of het fietspad, niet van 
plan voor wie ook te wijken, dan is dat 
behoorlijk intimiderend. mijn wijk is de 
kraamkamer van de stad, om het netjes 
te zeggen, maar tijdens de avondvier-
daagse lijkt het meer op een megafokke-
rij volgens de laatste normen van Henk 
bleker – een biologische gigafarm met 
scharrelkinderen, dat dan weer wel.

de avondvierdaagse. Halverwege de 
derde dag begon ik me af te vragen waar 
het begonnen is, de gewoonte om onder 
etenstijd met zijn allen te gaan wande-
len, zodat het gammele fundament waar-
op gezinnen als het mijne zijn gebouwd 
eerst begint te buigen, en dan, op de 
laatste dag, waarop het altijd regent, 
vermoeid in elkaar zakt als een oude, 
met buskruit opgeblazen fabriek.

Het is begonnen in de oorlog, leer ik op 
internet: omdat de duitsers wandelmar-
sen overdag verboden, begonnen een 
paar slimmeriken in 1940 met de avond-
vierdaagse, een idee dat zich snel over 
nederland verspreidde. Het duurde nog 
geen jaar of de duitsers staken er een 
stokje voor, maar na de bevrijding was 
een merkwaardige traditie geboren. met 
wat goede wil kun je er een verzetsdaad 
in zien, maar dat is geloof ik voor nie-
mand een reden om eraan mee te doen.

Wandelmarsen, in welke vorm dan ook, 
komen nooit van hun militaire karakter 
af (ik stam uit nijmegen, de vierdaag-
sestad, en groeide op in de tijd dat we 
‘is het hier oorlog’ riepen als er een of 
ander buitenlands contingent soldaten 
voorbij kwam zweten), maar de tijd dat 
kinderen (in uniform) op deze manier 
werden klaargestoomd voor het leger 
is toch echt voorbij. Om het kinder-

wandelen een doel te geven, zijn er nu 
andere nuttige neveneffecten bedacht. 
‘een avondvierdaagse is een goede ma-
nier om kinderen de lol van bewegen te 
laten ervaren’, meent de Wandelbond, 
en: ‘dat groepsgevoel van samen iets 
volbrengen is goud waard’.

alsof dat niet genoeg is, kun je al lopen-
de de arme kinderen van afrika steunen, 
of kinderen met kanker. kennelijk mag 
je in dit land niets meer doen gewoon 
omdat het best wel leuk is.

Vergeleken met mijn eigen avondvier-
daagsen (zilveren medaille) is er van 
alles veranderd. Zo liep ik als kind 
ordelijk en ouderloos door een bosrijke 
omgeving, terwijl mijn kinderen zich in 
een felgeel hesje en onder verplichte 
begeleiding, met het mobiele nummer 
van hun ouders op de armen gekalkt, 
door rafelranden van de stad worstelen. 
‘mees! meesje kom eens rechts lopen, 
dan kan die auto erdoor,’ hoorde ik een 
vader aan zijn zoontje vragen. ‘man!’ zei 
het zoontje, die ik schatte op een jaar 
of acht. ‘ik loop toch rechts heb je geen 
ogen in je kop of zo.’

Zo zijn de machtsverhoudingen, in mijn 
kinderwijk.

Verder wordt er niet meer gezongen. ik 
weet niet of dat erg is. Ik heb een tante 
in Marokko en die komt, hiep hoi – dat 
is toch, eh, zeg maar, best wel politiek 
beladen. Ik heb een potje met vet – ook 
zo’n avondvierdaagseraadsel, waar komt 
die tekst in godsnaam vandaan en wie 
heeft dat verzonnen? de uitleg die ik 
ken, is er een die ik mijn kinderen pas 
zal vertellen als ze meerderjarig zijn.

Ook is me onduidelijk waar de voor 
mij nieuwe gewoonte vandaan komt de 
kinderen citroenen mee te geven met 
pepermuntjes erop en een zakdoek er 
omheen, waar ze dan anderhalf uur lang 
aan blijven likken.

de avondvierdaagse. 

terwijl ik dit schrijf, is er nog één avond 
te gaan. niet verder vertellen dat ik na 
drie avonden spierpijn had. en dat ik 
eigenlijk als meeloopvader ook wel zo’n 
medaille had willen hebben, ik bedoel, 
het is toch best wel een prestatie. toch?

Medaille
tOiNe HeiJMaNS

Langs de kade lopen van de pas 
geopende Harbour Club aan de 
Zeeburgerkade is een belevenis. 
De sfeer heeft nog het meeste 
weg van een strandpaviljoen, 
met een breed houten terras, 
prettige luie strandstoelen en 
een strandbar met aangename 
bediening. En als je het visrestau-
rant binnenloopt, want dat is de 
Harbour Club, is de verbazing 
al even groot. Wat vorig jaar nog 
een vervallen oude loods was, is 
in korte tijd omgetoverd tot een 
sprankelende uitgaansplek, met 
kleurige wandschilderingen, 
feestelijk gestapelde wijnrekken 
en rijen vol gedekte tafels. 

De Harbour Club is een van de 
pioniers die ervoor moeten zor-
gen dat het Cruquiuswerkgebied, 
de plek waar het visrestaurant is 
gelegen, de komende jaren een 
nieuwe werk- en woonomgeving 
gaat worden voor Amsterdam-
mers. En ja, dan helpt het als 
je zo’n blikvanger hebt, erkent 
André Bolwidt, vanuit stadsdeel 
Oost programmamanager voor 
het gebied. “Dat trekt de belang-
stelling, en dat willen we ook. We 
hopen met zulke ondernemersi-
nitiatieven het Cruquiusgebied 
publiek op de kaart te zetten. 
Als een vliegwiel voor verdere 
kansen en ontwikkelingen.”

Wat die kansen betreft is Bolwidt 
uiterst hoopvol. Ook vanwege 

de bijzondere aanpak waarvoor 
het stadsdeel heeft gekozen, 
bijvoorbeeld door het aannemen 
van de zogeheten Spelregel-
kaart. Hierin zijn de spelregels 
voor de ontwikkeling van het 
Cruquiusgebied op hoofdlijnen 
vastgesteld, terwijl de initiatieven 
aan de markt worden overgela-
ten. “We kunnen daardoor snel 
en doeltreffend werken. Private 
initiatieven kunnen bijvoorbeeld 
laagdrempelig bij ons worden 
ingediend. Wij toetsen deze aan 
de regels van de Spelregelkaart 
en kunnen vervolgens zonder 
al te lange procedures een go or 
no-go geven.”

VOF Kopgebouw
Uitgangspunt in alle plannen 
is dat het Cruquiusgebied een 
gemengd woon-/werkgebied 
wordt, in een fifty-fifty verhou-
ding. Bolwidt: “We weten uit 
ervaring dat het aantrekkelijker 
stadsgebieden oplevert als je 
kiest voor zo’n mix. Het maakt 
een wijk levendiger dan wan-
neer je alleen voor woningen zou 
kiezen.”

Steven Bergsma is het daarmee 
eens. Hij is adviseur van stichting 
Cruquius 2015, een stichting 
waarbij twaalf ondernemers uit 
het Cruquiuswerkgebied zijn 
aangesloten. “Dat zijn allemaal 
ondernemers die daar willen 
blijven en ook actief willen mee-
werken aan een aantrekkelijke 
herinrichting van het gebied.” 

Bang voor botsende belangen 
tussen bedrijven en bewoners 
is Bergsma niet. “Dat kun je in 
negentig procent van de gevallen 
bouwtechnisch oplossen. Bij-
voorbeeld door – ik noem maar 
wat – een bedrijfspand zo in te 
richten dat eventuele geluids-
overlast voor de omgeving tot nul 
wordt gereduceerd.”

Een van de ondernemers van 
Stichting Cruquius 2015 is VOF 
Kopgebouw & Jachthaven En-
trepot. De bouw van het Kop-

Het was jarenlang een bedrijventerrein aan de rafelranden van Amsterdam, maar daar 
komt snel verandering in. De komende jaren zal het Cruquiuswerkgebied een metamor-
fose ondergaan. Mede dankzij een bijzondere aanpak van stadsdeel Oost.

Door Michel van Dijk

De markt mag het doen
Het Cruquiusgebied gebouw, aan de kop van de Th. 

K. van Lohuizenlaan, stond al 
langer op het programma, maar 
door de crisis is het er tot nu toe 
niet van gekomen. Er is echter 
een kans dat het Kopgebouw, 
waarin onder andere een hotel is 
gepland, er alsnog gaat komen, 
vertelt Bergsma. De grond voor 
het gebouw is bouwrijp gemaakt, 
het stadsdeel heeft de samen-
werkingsovereenkomst met VOF 
Kopgebouw herbevestigd en de 
bouwvergunning is definitief 
toegewezen. “Als VOF Kopge-
bouw een geschikte exploitant 
voor het hotel vindt, kan het 
snel gaan,” stelt Bergsma. “En ik 
weet dat er veel belangstelling is 
vanuit de markt. Dat zou voor de 
ontwikkeling van het Cruquius-
gebied een geweldige opsteker 
zijn.”

Krux Amsterdam
Dajo Bodisco, een van de vier 
eigenaren van Krux Amsterdam, 

komt van de Design Academy in 
Eindhoven. Hij was op zoek naar 
een geschikte locatie in Amster-
dam en vond die in het Cruqui-
usgebied, in een oude loods van 
wat ooit een staalbewerkingsbe-
drijf was. Sinds 11 mei zitten er 
twintig creatieve ondernemers, 
zoals een vioolbouwer, een 
keramist, een decorbouwer en 
een sieradenontwerpster. Ze 
hebben in de loods allemaal hun 
eigen werkruimte, maar delen 
daarnaast enkele gemeenschap-
pelijke voorzieningen, zoals een 
fotoatelier, een zeefdrukkerij 
en een keramiekwerkplaats. 
Bodisco: “We hebben ieder ons 
eigen specialisme, maar wer-
ken daarnaast gezamenlijk aan 
projecten op het snijvlak van 
design en kunst. Dat is ook de 
ambitie van Krux Amsterdam. 
Juist doordat we zoveel creatieve 
energie in huis hebben, zijn we 
in staat bijzondere projecten uit 
te voeren.”

Het Cruquiusterrein, gezien vanaf de Zuider IJdijk. Nu nog een rafelrand, straks een gloednieuw woon- en werkgebied  

foto martijn van den dobbelsteen
Lekker zullen we leven!

Scharrelen 
bij PalmeSteyn
Net als voor ons is het voor  

de Blonde d’Áquitaine 
runderen goed als ze veel 

bewegen. Vlees van slagerij 
Palmesteyn heef t zij n kont 
kunnen keren. Daardoor is  

ons vlees extra lekker,  
sappiger en minder vet!
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assortiment

Dry-age BBQ
proef De echte 
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Zat 30-06 DemO:

Bij Landmarkt gratis ParkereN  
op eigen terrein. Je bent er binnen één minuut vanaf 

de ring via afsLag s115.

Markt open: 
ma - za 09:00 - 20:00

zo 12:00 - 18:00

restaurant open: 
ma - zo 12:00 - 22:00

keuken open tot 21:00

LanDmarkt
De overdekte marktplaats 

voor het lekkerste vers en alle 
dagelijkse boodschappen

Schellingwouderdijk 339 amsterdam

www.landmarkt.nl
volg ons op facebOOk en twit ter



      Festival

1 juli
keti koti Festival Oosterpark, 
herdenking en viering afschaffing 
slavernij; 11.00-21.00 uur. met o.m 
bryan b, jörgen raymann, brainpo-
wer, jaYH, joggo Seedorf, Zanillya 
en la rouge; Surinaams en antil-
liaans eten, debatten en meer.

7 juli
ijburg Culinair: 16.00-22.00 uur, 
joris ivensplein (WC ijburg) 

14 juli
blauwe loper Festival: met onder 
meer muziek, kindermarkt, bbQ, re-
cordpoging hinkelen, openluchtfilm, 
skatepark. Festivalhart: lloydplein, 
Veemkade. Zie www.blauweloper-
festival.nl

      Familie

24 juni 
Familietheater maranza, improvisa-
tie; theater Vrijburcht, 16.00 uur

15 juli
koopzondag in amsterdam

20 juli
Zomervakantie voor basisschool-
kinderen

      Film

21 juni
Terraferma; drama over Siciliaanse fa-
milie die geconfronteerd wordt met 
de komst van illegale immigranten 
(12+); theater de Omval, 20.00 uur

22 juni
The iron lady; theater Vrijburcht, 
20.30 uur

28 juni
benefietavond: les Triplettes de 
Belleville (animatie, drama, a.l.) en 
muziek van Hot Club de Frank; 
theater de Omval, 20.00 uur. Zie 
www.deomval.nl

29 juni
Alles van waarde; theater Vrijburcht, 
20.30 uur

4 juli
Pan’s Labyrinth. ‘Het jonge meisje 
Ofelia verliest zich in het Spanje van 
vlak na de Spaanse burgeroorlog in 
een sprookjesachtige fantasiewe-
reld’. Studio/k, 21.45 uur

10 juli
Out of line films + live sketchbat-
tle over de stripboeken-scene van 
amerika in de jaren ‘60 en ‘70. met 
wedstrijd tussen professionele 
tekenaars. Studio/k, 19.00 uur

12 juli
Filmavond over geluk van alledag, 
met o.m de film The happy movie. 
en praten over wat jou gelukkig 
maakt. Van 20.00-22.15 uur in ‘de 
Huiskamer van Hartskracht’, die-
merparklaan 84 (kosten: op donatie-
basis). lees op www.debrugkrant.nl 
meer over geluk van alledag. 

23 juli
Paranoia; over de nederlandse 
soldaat kees van eyck tijdens de 
tweede Wereldoorlog, geobsedeerd 
door gevaarlijke SS’er. Studio/k

      Podium

21 juni
magneetlab: voorproeven magneet 
Festival, acts presenteren zich. mu-
zyQ, 20.00-01.00 uur (entree €0)

1 juli
Stadsverteller karel baracs vertelt 

een aantal van zijn favoriete voet-
balverhalen, zoals ‘met dank aan jo-
han Cruyff ’. met deze persoonlijke 
jeugdherinnering brengt baracs het 
amsterdam van de zestiger jaren 
tot leven (10+). Verhalen atelier 
ijburg, 19.00 uur (na de voorstelling 
samen voetbal kijken). reserveren  
mieke@verhalenman.nl

19 juli
magneetlab: voorproeven magneet 
Festival, acts presenteren zich. mu-
zyQ, 20.00-01.00 uur (entree €0)

      Club

19 juli
3e editie ijSkOud, feest voor 
jongeren 12-15 jaar in de kapel 
blijburg. kaartverkoop vanaf 29 
juni via moviemax ijburg. Zie www.
ijskoudopijburg.nl

      Divers

24 juni 
poëziewandeling met theatrale 
afsluiting; ‘diemerpark verandert 
in een poëtische droomwereld’; 
theater Vrijburcht, 19.00 uur 

24 juni
kofferbakmarkt parkeerplaats 
blijburg, ibiza-style. Vanaf 10.00 uur 
scoren en verpatsen.

28 juni
Voorlichtingsbijeenkomst bewegen 
en kanker, met aandacht voor het 
belang van bewegen bij kanker en 
chemo, vermoeidheid en trainen. 
aanmelden via  voorlichtingscen-
trum@olvg.nl. OlVg; 19.00 uur 
(auditorium, locatie Oosterpark)

7 en 8 juli
amsterdamse Zelfbouwmarkt; 
amsterdam-West, naast station 
lelylaan, 11.00-17.00 uur. Opties op 
kavels in de stad. Zie amsterdam.nl

8 juli 
Sunday market; kramen vol kunstige 
spullen, krijn taconiskade rondom 
de haven; 12.00-18.00 uur

14 en 15 juli
Open imkerij dagen: Onder meer 
in park Frankendael en diemerpark 
(13.00-15.00 uur) laten imkers hun 
bijenkasten zien. Zie www.jaarvan-
debij.nl

14-22 juli
2e Science park amsterdam Chess 
tournament; internationale zo-
merschaaktoernooi; 9 ronden met 
Zwitserse indeling. Zie amsterdam-
chess.com

      Sport

28 juni
Wielrentraining, vertrek bij Cycle 
You aan de Schellingwouderdijk 339; 
meestal 50-55 km, voor beginners 
en gevorderden; meer info en mee-
doen, info@cycleyou.nl

      elke week

nap’s vrijdagavond, borrel en vette 
dj. nap amsterdam aan de haven, 
hele avond

pubquiz in dOk 48, strijden om de 
eer in vier rondes over nobele we-
tenswaardigheden, elke woensdag 
vanaf 21.00 uur

Zondagviering voor jong en oud; de 
binnenwaai, 11.00-12.00 uur (kerk 
open (met koffie) om 10.00 uur)

live jam in paviljoen blijburg, vanaf 
17.00 uur. kleine en grote sterren, 
elke week weer. jij mag ook meedoen.

aGeNDa

OOK EEN VERMELDING IN DEZE AGENDA 
Mail naar info@debrugkrant.nl of meld het aan 
www.debrugkrant.nl/agenda. Het kost niets. 
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Uitslag van de stelling nr. 33 
van de stemmers wil graag een bruggetje over de 
polygoongracht, zodat je de haven van ijburg helemaal 
rondom kan lopen.
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Wil jij wel eens alle ins en outs van wijn weten?  
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres  
en telefoonnummer) voor 16 juli 2012 naar: de Brug prijspuzzel 
Zwanebloemlaan 22 | 1087 Cd amsterdam. de oplossing en de winnaar 
worden bekend gemaakt in de volgende krant.

de oplossing van de puzzel in de brug nr. 33-2012 was: internetbedrijf. de 
winnares, mevrouw a. Hövig uit diemen-noord, heeft haar prijs inmid-
dels in ontvangst genomen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Wijn op IJburg, 
zie www.wijnopijburg.nl

Jawel, winnen! 
4x een wijnproeverij voor twee personen t.w.v. €30,- 
bij Wijn op IJburg


