
Marice de Lange, projectmanager Zeebur-
gereiland voor het Projectbureau IJburg, 
kijkt nu al reikhalzend uit naar de ideeën die 
straks zullen worden ingediend. Helemaal 
omdat de opdracht verre van eenvoudig is. 
Want ga maar na. De drie units hebben een 
diameter van 22,5 meter, zijn hol van bin-
nen en steken 23 meter de lucht in (wie wil 
mag daar dan nog 13 meter bovenop bou-
wen). Overig signalement: Onderin de silo’s 
ligt een betonnen vloer; aan de buitenzijde 
bevindt zich een trappenhuis. De prijsvraag, 
die in mei op de website www.siloprijsvraag.
amsterdam.nl zal worden gelanceerd, geldt 
voor de twee meest oostelijk gelegen silo’s. 
Voor de derde wordt door Faro Architecten 
al een ontwerp gemaakt.

De Lange: “Alles mag met de silo’s - be-
halve woningbouw - en het hele project 
moet klaar zijn voordat de eerste  bewo-
ners in 2011 neerstrijken op het eiland. 
We zouden graag zien, dat de silo’s een 
ontmoetingsplaats worden voor iedereen, 
waarbij jongeren tussen de tien en twintig 
jaar niet worden vergeten. Ook moet het 
iets te maken hebben met kunst, cultuur, 
welzijn en vrije tijd. En wat echt een must 
is: de uiteindelijke winnaar moet ook de 
echte gebruiker  zijn. Wie oh wie, komt er 
in dat ronde tonnetje te zitten! Dat willen 
we weten.”

Het hele traject (voorbereiding, prijsvraag en 
selectieprocedure) vindt plaats in drie fasen 
en zal ongeveer een jaar in beslag nemen. 
De eerste fase begint in mei, in de tweede 

fase (vanaf juli ongeveer) kunnen de ideeën 
worden ingeleverd en in de derde fase wordt 
uit alle inzendingen een selectie gemaakt. 
De uiteindelijke winnaar zal zo omstreeks 
mei 2009 bekend zijn. Hij of zij mag de silo’s 
voor een symbolisch bedrag overnemen en 
krijgt daarbij een erfpachtcontract.

De Lange: “Inschrijfformulieren kunnen 
te zijner tijd worden gedownload vanaf de 

website www.siloprijsvraag.amsterdam.
nl, waarop vanaf mei ook alle relevante 
informatie te vinden is. We hopen vooral 
op ideeën van kleinere partijen. Oké, die 
zullen het in hun eentje waarschijnlijk niet 
redden. Het verbouwen van de silo’s kost al 
vlug een paar miljoen euro. Maar er komt 
een datingpagina op de site. Zodat de men-
sen contact met elkaar kunnen maken en 
hun krachten kunnen gaan bundelen.’’

Het projectbureau hoopt daarmee te 
voorkomen dat alleen ‘Grote Jongens’ een 
kans krijgen. De Lange: “Wij selecteren uit 
alle inzendingen vier ideeën. Die deelne-
mers mogen hun plan vervolgens verder 
uitwerken, waarna Maarten van Poelgeest, 
wethouder centrale stad en Dennis Straat, 
wethouder stadsdeel Zeeburg, de uiteinde-
lijke winnaar zullen bepalen.” 

Van strontbak naar pronkstuk  

Wat ik mis hier 
op IJburg, zijn 
sportfaciliteiten

LMB
Ineens is het een hype. De 
boodschappenkar op wieltjes! 
De een na de ander komt het 
straatbeeld binnen rollen. Heb 
ik iets gemist? Waar zijn die 
verrukkelijk ordinaire plastic tassen 
gebleven? En wat is er mis met de 
fiets? De één na de ander schaft 
er een aan, zo’n rollende shopper.  
Ze zijn er in alle maten en kleuren. 
Fluorescerend roze, vulgair bruin, 
retro bloemetjesmotief of, tadaa, 
een kermislook. Afhankelijk van 
de print, dragen ze dan ook nog 
namen die het glazuur van je tanden 
doet springen: Dutchy, Sunflower, 
Strawberry, Vegetables... 

Komen we bij de uitvoeringen. 
Je hebt shoppers (‘trutmobielen’ 
worden ze door stewardessen 
genoemd) met een ingenieus vakje 
voor de mobiele telefoon, maar 
er zijn ook uitvoeringen - geloof 
het of geloof het niet - die zijn 
voorzien van een stoeltje. Omdat? 
Je dan tussen het boodschappen 
doen door nog even kan gaan 
zitten?
 
Mijn oma van 84 vertoont zich 
voor geen goud met zo’n vehikel 
op straat. Ze loopt nog liever tien 
keer heen en weer of schakelt 
desnoods de hele buurt in. ‘Met 
zo’n kar lopen?’, blaft ze, ‘nooit!’ 
“De mensen zullen denken dat ik 
oud ben!”

Is het u trouwens ook opgevallen, 
dat mensen er anders van gaan 
lopen? Met die kar achter zich 
aan gooien ze hup, hun kop naar 
voren. En het lichaam komt er dan 
als het ware vertraagd achteraan. 
Een soort overhangend sjokken 
wordt het. De tred is traag.

Alles leuk en aardig, maar mij niet 
gezien. Voorlopig heb ik nog een 
kinderwagen. En daarna zal ik me 
wel weer ouderwets een breuk 
gaan sjouwen met een tas links en 
een tas rechts. Tenzij…nou ja. Wie 
dan leeft, wie dan zorgt.

Op het Zeeburgereilandb staan drie gigantische silo’s. Het zijn, net 
als de twee zogeheten slibvijzelgemalen, restanten van de voorma-
lige Rioolwaterzuivering Amsterdam Oost. Om kenmerkende histo-
rische elementen voor het eiland te behouden, ook nu het gebied 
verder helemaal op de schop gaat, heeft de gemeente besloten de 
drie zogenaamde gisttanks te behouden. Het Projectbureau gaat 
nu een prijsvraag uitschrijven. Iedereen mag meedoen.

www.ijbrug.nl
een plek waar mensen 
hun ei kwijt kunnen

IJburger Willie Wartaal
‘Die rechte straten, daar 

word ik rustig van’ 

Silo’s Zeeburgereiland

Wethouder Dennis Straat: 
“Een jongensdroom komt uit”

Op de hoek van het Jorens Ivensplein 
en de Daguerrestraat heeft wethouder 
Dennis Straat op donderdag 13 maart 
de eerste ondergrondse afvalcontainer 
in gebruik gesteld. In de komende zes 
weken zullen in de omgeving Havenei-
land en Rieteiland-West nog eens zestig 
containers worden geplaatst. Straat 
verwacht dat de hoeveelheid zwerf-
vuil door verwaaiing aanzienlijk zal 
afnemen nu het afval in bakken onder 
de grond zit. Hij genoot zichtbaar van 
het legen van de eerste ondergrondse 
vuilcontainer op IJburg. “Een jongens-
droom komt uit.”

Eerste ondergrondse afvalbak in gebruik

Boodschappenkar
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In het begin moest ik heel erg wennen. 
Bijvoorbeeld aan het lawaai van de bouw. 
Daar werd ik elke ochtend vroeg wakker 
van. Vooral in de schoolvakanties vond ik 
dat vervelend. Maar ja. Tijdens schoolda-
gen had ik in ieder geval geen wekker meer 
nodig. 

Nu,  ruim vier jaar later, bevalt het mij 
prima op IJburg. Het is rustig en de stad is 
hier maar vijftien minuten vandaan. Het 
winkelcentrum is lekker dichtbij en ook het 
Diemerpark is in de buurt. Ik vind het leuk 
om daar heen te lopen of te fietsen en daar 
even rustig te zitten. Maar het aller-leukste 
vind ik wel mijn uitzicht. Vanuit mijn raam 
kijk ik zo op het water en het Diemerpark. 
Die zonsondergang, echt onbeschrijfelijk! 
Al die kleuren, het lijkt wel een schilderij. 
Wat ik mis hier op IJburg, zijn sportfaci-
liteiten. Er zijn wel sportscholen, maar er 
zijn niet echt verengingen waar je aan een 
(specifieke) sport kan doen. Er komen lang-
zamerhand wel meer voorzieningen maar ik 
mis toch bijvoorbeeld een hockeyveld of een 
tennisbaan. Het is niet altijd even leuk om 
helemaal van het eiland af te moeten gaan.

Toen ik in 2004 op IJburg kwam wonen, zag het er nogal saai uit. 
Er lagen meer hopen zand, dan dat er mensen woonden. Maar al 
op de eerste ochtend in mijn nieuwe huis viel me een ding op: het 
water. Het was november en rotweer. Het water was erg onrustig, 
maar straalde toch iets rustgevends uit. Toen wist ik dat het goed 
ging komen.

MIJN KIJK op dE wIJK
deze keer Rubina Moeniralam (19 jaar)

Het openbaar vervoer is ook wel eens lastig. 
De trams hebben vaak problemen gehad. 
Er gaat maar één lijn van het eiland af, dus 
daar zijn we van afhankelijk. De laatste tijd 
komen gelukkig minder vaak storingen 
voor. Maar ik hou er nog wel altijd reke-
ning mee dat de tram het elk moment kan 
begeven.

Het allergrootste minpunt vind ik onze 
beroemde ‘IJburg spinnenplaag’. Dan ko-
men er spinnen in allerlei formaten, en niet 
te weinig ook! Elk voorjaar en elke zomer 
is het raak. Je kunt niet eens even je raam 
openzetten of ze komen al letterlijk binnen-
vallen. Mag je op spinnenjacht in je eigen 
kamer. Juist in de zomer is dat heel verve-
lend. En dan die spinnenwebben die tegen 
je raam aanplakken. Bah. Soms heb je zelfs 
het ‘geluk’ dat je getuige mag zijn van hoe ze 
een insect opeten. Dat is gewoon National 
Geographic Channel voor je eigen raam.

Al met al bevalt mijn leven in IJburg mij 
prima, ondanks die spinnenplaag. Elke dag 
die prachtige zonsondergang die ik kan zien 
vanuit mijn raam maakt alles goed!
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Het ging Pedja aan zijn hart. Zijn 
jongerenwerkerhart. Al sinds hij 
voor de eerste keer met IJburg in 
aanraking kwam hoorde en las 
hij over De Jongeren. Ze zouden 
aan het ‘hangen’ zijn. En er was 
niks voor hen te doen. Dus nam 
hij het initiatief. In 2006 richtte hij 
Pedja’s Kimekai Gym op. Sindsdien 
wordt er elke maandagavond en 
vrijdagavond gekickbokst in de 

GYM aan de Mattenbiesstraat. 
De nu zo ongeveer negentig 
leden die de club rijk is, werken 
zich dan behoorlijk in het zweet. 
Als geen ander weet Pedja 
Djurdjevic (31) hoe dat voelt. Hij 
is al sinds zijn zevende fanatiek 
karateka en kickbokser. “Het is 
een zware sport, met een heftige 
workout. Maar het is niet alleen 
schoppen en slaan. We zijn een 

kickboksschool waarin sociale 
controle heel belangrijk is. Een 
club met een duidelijke boodschap. 
Wie geen verantwoordelijkheid 
neemt en geen respect toont, 
heeft bij ons niks te zoeken. IJburg, 
een wijk zonder scheidslijnen. Dat 
wil ik doorvoeren in de club.”

Zijn betrokkenheid blijkt ook uit 
Pedja’s werk als jeugdhulpverlener 

en uit zijn samenwerking met 
onder andere de scholen en de 
gemeente. “Ik werk bijvoorbeeld 
samen met ‘Tijd voor Vechtsport’. 
Om jongeren aan het sporten 
te krijgen. Vechtsport spreekt 
jongeren aan. Het lijkt misschien 
pedagogisch minder verantwoord, 
maar dat is niet zo. De sport is een 
instrument om te leren omgaan 
met winst en verlies. Kickboksen 
heeft een beetje een patserimago. 
Ik wil aantonen dat het niet per 
se een agressieve sport is. Je hoeft 
niet met een blauw oog naar je 
werk na een avondje trainen.” 

De leden van de club komen 
behalve uit IJburg, ook uit Zeeburg 
en Diemen. Pedja is zelf altijd in 
de zaal aanwezig, maar hij krijgt 
tijdens de lessen hulp van Marinho, 
Alexander en Mourad. Omdat de 
groep zo groot geworden is. “Ik 
zou wel willen uitbreiden, maar de 
GYM is vol. Er kunnen geen uren 
meer geboekt worden. De zaal 
gaat in de zomer zelfs dicht. Maar 
de gemeente zal, als het goed is, 
gelukkig wel voor vervangende 
accommodatie zorgen.
Weet je wat leuk is? Sinds kort 
heeft IJburg ook de eerste 
‘vechter’ namens de club: Mourad 
Bounou (18). Hij deed mee aan 
een kickboksgala op 29 maart en is 
daarmee de eerste IJburg-strijder. 
Hij heeft een sensationele partij 
gedraaid en gewonnen! Van deze 
strijders moeten er nog veel meer 
volgen. Mourad is een voorbeeld 
voor jongeren op IJburg.”

de 
CLUB 

deze keer in de Club Pedja’s Kimekai Gym

Bewonersinitiatieven waarin een klein eiland groot kan zijn

www.kimekaigym.nl
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Een greep uit ons banenaanbod: 
     

Commercieel:  Salesmanager  -  Showroommederwerker  -  Commercieel mw.Binnendienst  -  Commercieel mw. Buitendienst  -  Sales representative  
 

Financieel:  Boekhoudkundigmedewerker  -  Controller  -  Administrateur  -  Mw. Crediteuren/debiteuren  -  Hoofd Financiële administratie 
 

Secretarieel:  (Directie)secretaresse  -  Officemanager  -  Telefoniste/receptioniste  -  Managementassistent 
 

Administratief:  HR medewerker/adviseur  -  Hoofd P&O  -  Order-entry medewerker  -  Allround administratief medewerker 
   

Technisch-administratief:  Calculator  -  Werkvoorbereider  -  Bouwkundig projectleider  -  CAD tekenaar 
    

Interne vacatures:  Voor de vestigingen van onze organisatie zijn wij met regelmaat op zoek naar gemotiveerde Junior intercedenten en Intercedenten. 
 

 Werving & Selectie Uitzenden Detacheren HRM Solutions    

Deze beslissing is genomen in de 
stadsdeelraadvergadering van 
dinsdag 11 maart. Het houden 
van een inspraakavond zou 
bij bewoners ten onrechte de 
indruk kunnen wekken dat er 
nog inspraak mogelijk is over de 
invoering van betaald parkeren 
op IJburg. Maar die beslissing 

is definitief en al lang geleden 
genomen. 
IJburgers kunnen desgewenst wel 
hun mening laten horen in de 
Commissie Fysiek die op zijn beurt 
weer wordt geraadpleegd door 
het Dagelijks Bestuur. Alle partijen, 
behalve de SP, hebben het voorstel 
gesteund.

Door de snelle toename van het aantal bewoners is de parkeerdruk in de wijk zo toegeno-
men, dat er ondanks strenge controle regelmatig hinderlijke en soms zelfs gevaarlijke situaties 
ontstaan. Het stadsdeel hoopt met het uitbreiden van het gebied betaald parkeren de situatie 
overzichtelijker te maken. Overigens vindt er per 1 januari 2009 opnieuw een uitbreiding van 
het betaald parkeren gedeelte plaats. Dan komt de noordkant, rond de blokken 8 en 14, erbij. 
Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 uur tot 19.00 uur.

Bron Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zeeburg

Er komt een wijziging in de zogenoemde ‘procedure besluitvorming 
uitbreiding betaald parkeren’ op IJburg. Dat houdt in dat de inspraak-
avond voor bewoners verdwijnt.

Inspraakavond IJburgers verdwijnt 

Je nek uitsteken met objectief advies
     Dat vraagt om KaRaKter

Amsterdam IJburg, IJburglaan 1389 c/d   
1087 JJ Amsterdam IJburg  
T: (020) 416 18 61  |  Zie ook www.krk.nl

Per 1 september, zo 
heeft het Dagelijks 
Bestuur van Stads-
deel Zeeburg beslo-
ten, zal het gebied 
betaald parkeren 
op IJburg worden 
uitgebreid met Klein 
Rieteiland West en 
Haveneiland West 
(met uitzondering 
van de noordelijke 
strook). 

Uitbreiding betaald parkeren
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Trendy Family Club 
om fit te worden

Fitness  | Circuit EasyLine  | Les Mills

Freestyle lessen  | Spinning Activio  

onnebanken  | Infrarood sauna's  

gratis lockers  | Powerplate | Bedrijfsfitness

Gratis Deskundige begeleiding  |

Fysiotherapie | Lounge corner  

7 dagen per week kinderopvang  

ruime parkeergelegenheid

Jeugdfitnessprogramma's

Afslankprogramma's  

Sportmedische programma's  

Jeugdjudo | Jeugdtheater | Kleuterballet 

Wacht niet langer!
En kies voor het
zomerFIT pakket 
10 wekenprogramma waarin 
je persoonlijk wordt begeleid

All inclusive fitness op maat

vanaf �35,00 per maand

Life&Kicking
Eva Besnyöstraat 29
1087KR Amsterdam Ijburg
020-4161922

www.lifeandkicking.nl

Life&Kicking
Eva Besnyöstraat 29
1087KR Amsterdam Ijburg
020-4161922

www.lifeandkicking.nl

yes!

][ Geluk is… 
net dat tikkie meer 
krijgen dan je dacht

Uw NVM makelaar op IJburg  IJburglaan 1281 1087 GJ Amsterdam Tel.: 020 - 495 06 50 ijburg@hallie.nl www.hallie.nl

Hallie_Adv_271_x_197_v1.indd   1 02-04-2008   09:21:13

Hij heeft het druk, Willie Wartaal. Met rappen, DJ-en en presente-
ren. Rappen met zijn matties Vieze Freddy en Pepijn Lanen in De 
Jeugd van Tegenwoordig, plaatjes draaien in clubs door het hele 
land en op TV met Horace Cohen in het kinderprogramma Villa 
Life elke zondagochtend. Laatste hit? Konijntje ‘doe maar wiebele, 
wiebele’. Sinds zijn bekendheid door die nummer één hit Watsge-
burt?! in 2005 werd hij in zijn oude buurtje Westerpark een beetje 
gek van de busjes joelende loodgieters voor zijn deur. Een uurtje 
surfen bracht hem naar IJburg. 

‘Ik mis hier alleen een 
kapper voor negers’

IJBURGER
wILLIE wARTAAL

Korte Biografie willie wartaal  Alias Willie Wartaal Echte naam 
Olliçio Locadia Geboorteplaats Amsterdam Geboortejaar 1982 
Formaties De Jeugd van Tegenwoordig met Vieze Fur, P. Farbergé en 
producer Bas Bron • AKA The Junkies met Arjuna Schiks Albums Parels 
voor de Zwijnen, De Jeugd van Tegenwoordig (2005) • De Machine, De Jeugd 
van Tegenwoordig (2008) Singles (o.a.) Dom, Lomp & Famous, feat. The 
Opposites & Dio (2007) • Konijntje, AKA the Junkies (2008) • Watskeburt?!, 
De Jeugd van Tegenwoordig (nummer een hit, 2005) • Shenkie, De Jeugd 
van Tegenwoordig (2007) • Hollereer, De Jeugd van Tegenwoordig (2008)  
TV (o.a.) Wartaal, BNN 2006 • Crazy88, BNN, 2008 • Villa Life, VPRO 2008

Eeey ik zeg je eerlijk swa 
die koninginnendagje

is dope in ijburg. 
Beetje hangen, chillen 

je weet’toch !!

Hoe laat komt Bea precies?

Nog 5 minuten dan gaan
we naar de Jordaan hoor!

Ill-ustratie door: Ali el Atari

“Ik ben hier in december 2007 
komen wonen, op het Haveneiland. 
Ik hou van nieuwbouw, het water 
en de ruimte. De stad is te druk, dat 
trek ik niet meer. Hier is het relaxt, 
alsof ik op vakantie ben. Ik word zo 
blij van IJburg, ik wil hier nooit meer 
weg. Alles is breed en wijds. In mijn 
hoofd is het altijd druk, ik ben een 
warhoofd. Die rechte straten, daar 
word ik rustig van. Hier heb ik nog 
geen last van mijn bekendheid, nee. 
Ja, kinderen! Die kennen me wel.”

Willie Wartaal (25) - echte naam 
Olliçio Locadia - presenteert op 
zondagochtend bij de VPRO samen 
met Horace Cohen Villa Life. 
Een programma voor kinderen 
tussen de acht en veertien jaar. 
Kinderen kunnen bijvoorbeeld hun 
persoonlijke verhaal opsturen en 
worden daarover geïnterviewd in 
de studio. “Beetje rappen met die 

kinderen, master. Ik ben altijd met 
taal bezig, met woorden. Woorden 
bedenken is wel mijn ding of zo. 
IJburg noem ik IJtje. Dat is ook 
al zoiets - volgens mij vooral van 
negers - om voor van alles een 
koosnaam te verzinnen. Het Centraal 
Station bijvoorbeeld heet Centje. 
En de film Transformers wordt 
Transje. En IJburg dus IJtje. Dat heb 
ik verzonnen, ja. Als iets een goed 
woord is, nemen mensen het vanzelf 
over.”

“IJtje ga ik op de kaart zetten. Dit 
moet echt de plek worden. Toen ik 
hier kwam had ik helemaal geen 
verwachtingen. Ik had geen idee. Ik 
wilde gewoon een groot huis voor 
mezelf alleen. Ik ging indertijd een 
beetje surfen op het web en binnen 
een uur kwam ik dit appartement 
tegen. Echt een heel vet huis en 
ook hele vette buren. Toevallig 

wonen hier veel mensen uit de 
muziekwereld. We zijn meteen aan 
het muziek maken geslagen. Dat 
vind ik sowieso het masterst om te 
doen, beetje muziek maken met 
iedereen. Shit man, er zijn zelfs 
al nummers af. ‘De Buren’ heten 
we. Let op, er gaan zeker hits van 
komen.”

“Wat ik mis hier is een kapper voor 
negers. Hoe noemen ze dat ook al 
weer? Een afrokapper, ja precies. En 
een muziekwinkel wil ik ook nog. Er 
zijn natuurlijk heel goede winkels 
in de stad, maar ik ben gewoon lui. 

Ik zou het heel relaxt vinden als ik 
IJburg niet meer af hoef. De stad is 
niet echt mijn ding meer of zo. Blok 
4 trek ik goed. Daar doe ik al mijn 
interviews. En, sinds vandaag, de 
sportschool. Vet hè. Want eigenlijk 
ben ik dus heel lui.”

“Terugkomen van uitgaan, dat is 
ook een beetje een dingetje aan het 
worden. Altijd met de taxi gaan is 
duur! Ik ga wel met de nachtbus, 
maar dan mis je die weer net en zo. 
In de nachtbus heb ik trouwens laatst 
wel een heel leuk meisje ontmoet… 
Een ontluikende IJburgse liefde.”

Ali el Atari

de brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl



1 Ronald
“Je kunt wel zeggen dat we uitzicht heb-
ben ingeleverd voor ruimte. We woonden 
hiervoor schitterend, in een penthouse van 
een appartementencomplex op de kop van 
het KNSM eiland. Met een fenomenaal 
uitzicht over het IJ. Kilometers ver konden 
we kijken over het water. Maar ja, het werd 
te klein en we wilden toch graag in Amster-
dam blijven wonen. En omdat we de oost-
kant van de stad zo leuk vinden, kwamen 
we al snel op IJburg uit. 

We wonen hier heerlijk in een mooi huis 
met een ruime tuin aan het water. Lek-
ker voor de kinderen, maar ikzelf ben niet 
zo’n tuinman. Ons huizenblok vind ik qua 
architectuur iets minder, maar over het al-
gemeen vind ik de gebouwen en huizen op 
het eiland erg mooi. Blok 16a bijvoorbeeld, 
en blok4. En het Kleine Rieteiland, dat is 
een toonbeeld van goede smaak. IJburg 
is bepaald geen doodgewone buitenwijk 
geworden. Nederland is één van de  dichtst-
bevolkte landen ter wereld, moet je nagaan. 
Dan kunnen we toch goed plannen?

De IJburglaan is mooi, heeft echt de uitstra-
ling van een laan en past goed bij IJburg. 
Hij had alleen wel iets breder mogen zijn. 
Als er een vuilniswagen door de straat gaat, 

Vanaf de Piet Hein tunnel, in 
het westen, helemaal door 
tot in het oosten waar hij 
overgaat in de Pampuslaan, 
loopt de IJburglaan, hoofd-
ader van het eilandenrijk. 
Geopend voor verkeer in 
2001 is het de oudste straat 
van IJburg. Hoe bevalt het 
eigenlijk, aan die IJburglaan? 
We vragen het aan drie be-
woners. 

heb je al file. Zonder die tweede ontsluiting 
wordt het verkeer sowieso een probleem. 
Er is te weinig capaciteit. Een bredere laan 
zou een rustiger beeld geven. En dat auto’s 
dan te hard zouden rijden; dat is best te 
voorkomen met maatregelen als drempels 
of camera’s. O ja, en ik steun het idee dat 
er langs de laan kunstobjecten komen. Dat 
lijkt me een heel mooie aanvulling!”

2 Floor en Robine
R “IJburg was niet bepaald mijn eerste 
keus. Ik ben meer een stadsmens. Het is een 
beetje een gezinnetjesbuurt. We komen uit 
Zuid, uit een studentenhuis. Een heel leuk, 
groot huis, met een geweldige tuin. Maar 
opeens moesten we daar uit. We kregen 
nog een half jaar om iets anders te vinden. 
Toen zijn we - Floor en ik - als een gek 
gaan zoeken. En via Woningnet hebben we 
deze woning gekregen. Maar het was kantje 
boord hoor. De makelaar had eigenlijk geen 
trek in een paar studentes. We moesten op 
gesprek komen. Maar toen we het huis dan 
toch kregen, waren we wel heel blij. Floor 
en ik zijn al vriendinnen sinds ons zesde 
levensjaar. We komen uit hetzelfde dorp 
in Noord Holland, hebben op dezelfde 
basis- en middelbare school gezeten en in 
onze studententijd woonden we ook al bij 
elkaar.”

de Straat 
IJburglaan
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F “Het is een heerlijk huis. En het is echt 
een buurtje hier, iedereen zegt ‘hoi’. Anders 
dan in de stad, dat is anoniemer. In de zo-
mer is IJburg heel relaxt met het strand, het 
water, en de rust om je heen. De IJburglaan 
is wel saai, heeft veel meer groen nodig. 
Maar ook statig, met die tram die erdoor 
rijdt. Als je de brug over komt, ga je echt 
ergens binnen.” 
R “Ja, echt het gevoel dat je op een IJland 
woont.”
F “Dat woon je ook, haha.” 
R “Als ik op de fiets naar m’n werk ga en ik 
kijk de IJburglaan af... Ja, dan kan ik er nog 
wel erg tegenop zien om over die immense 
brug te gaan. Gelukkig hebben we leuke 
buren. Kunnen we nog eens een föhn lenen, 
als ik dan toch op de fiets naar mijn werk 
moet.”

3 Sharon
“Het standaardverhaal. Twee hoog achter, 
zestig vierkante meter. In de Rivierenbuurt 
in Zuid.  Oud, vies, gekke buren. En met 
twee kinderen. Het kon echt niet meer. We 
hebben dus de  ruimte opgezocht. In die 
tijd wilde iedereen op IJburg wonen. We 
hadden ons ingeschreven voor een aantal 
projecten. En voor dit blok aan de IJbur-
glaan stonden we nummer een. Dat het de 
IJburglaan is geworden is dus toeval. 

1

Ronald (48) 
Samenwonend  
met Annemarie,  
vier kinderen
Koopwoning
230  m2

Sinds mei 2003

2

Floor (24) en Robine (25) 
Vrije sector huur • 120 m2

Sinds maart 2006
3

Sharon (35) 
Samenwonend met 
Wouter, drie kinderen
Koopwoning • 120 m2

Sinds september 2003
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DE
FA CTOR IJ

I J - A P PA R T E M E N T E N
T O P

A P PA R T E M E N T E N
G R A C H T

A P PA R T E M E N T E N
WAT E R W O N I N G E N

B I N N E N K O R T  I N  D I T  T H E A T E R

Het Haveneiland-West is het grootste eiland van IJburg. Het waterrijke karakter van het eiland wordt versterkt door de grachten, 
het Havenkwartier en de binnenhaven met een sluisverbinding naar het IJmeer. De Factor IJ (blok 20) wordt gerealiseerd aan de noordrand 

van het Haveneiland-West en biedt een weids uitzicht over het IJmeer. De zuidzijde grenst aan de mooie Polygoongracht.

De Factor IJ, ofwel blok 20, bestaat uit 141 luxe appartementen en 16 royale waterwoningen. 
Het merendeel van de woningen ligt aan een gemeenschappelijke semi openbare binnentuin. Onder deze binnentuin worden de parkeerplaatsen 

en bergingen voor de bewoners gerealiseerd. Een groot deel van de appartementen heeft een fantastisch vrij uitzicht over het IJmeer. 
De overige appartementen en de waterwoningen zijn georiënteerd op de Polygoongracht en de binnentuin.

 
Indien u geïnteresseerd bent, meldt u zich dan aan via onderstaande website of neem contact op 
met onze projectmakelaar Geraldine Hallie Groep. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 020-6267487.

D E  K R O O N  O P  H E T  H A V E N E I L A N D - W E S T

W W W . F A C T O R I J B L O K 2 0 . N L

vanaf 73 m2 GBO
Prijs vanaf circa € 300.000 v.o.n.* 

inclusief 1 parkeerplaats

(5e verd. + meer) vanaf 145 m2

Prijs vanaf circa € 550.000 v.o.n.* 
inclusief 1 parkeerplaats

vanaf 94 m2 
Prijs vanaf circa € 325.000 v.o.n.* 

inclusief 1 parkeerplaats

vanaf 180 m2

Prijs vanaf circa € 700.000 v.o.n.* 
inclusief 2 parkeerplaatsen

Blok 20 is een ontwikkeling van IJburger Maatschappij C.V. IJburger Maatschappij bestaat uit: ING Real Estate - Den Haag, Johan Matser Projectontwikkeling B.V. - Hilversum en De Principaal B.V.- Amsterdam.

 * De hierboven genoemde prijzen zijn indicatief.  De vogelvlucht impressie geeft slechts een globaal beeld van de situering van Blok 20. Alle artist impressies zijn ook te zien op de website.

In de verkoopbrochure stond over deze 
laan: ‘lommerrijke allee’. Nou, dat vind ik 
het nou niet bepaald geworden. Het zou 
gezellig worden, en sfeervol met veel win-
keltjes en bedrijven. Aan de andere kant: 
het komt nu langzaamaan wel op gang. De 
IJburglaan heeft eigenlijk twee gezichten. 
Soms straalt hij pure grauwheid uit, is het 
een guur tochtgat. Maar als de zon schijnt 
is het prachtig en gezellig. De kinderen 
spelen buiten, de mensen zitten op bankjes 
voor hun huis. De voorkant is – vanuit ons 
huis gezien - heel stads. En de achterkant, 
de tuinkant is heel dorps en rustig, aan het 
water. 

Er is ook nog iets waar ik vreselijk van 
baal. Het fietspad langs de laan is echt niet 
handig aangelegd. Ja, wel om op te fietsen. 
Maar er rijdt heel veel oneigenlijk verkeer 
op. Wildrijdende pizzakoeriers, brommers 
en ook auto’s nota bene. Dat is geen uit-
zondering, het gebeurt veel en vaak. Door 
bewoners, postbezorgers, parkeerbeheer, 
door iedereen eigenlijk. Er is geen duide-
lijke afscheiding gemaakt tussen trottoir en 
fietspad. En dat is heel gevaarlijk, vooral 
voor kinderen. Die afscheiding moet er echt 
komen. Ik heb het laatst nog nagevraagd, 
maar het blijft zoals dat heet een doorgaan-
de weg, een 50 kilometerzone.”
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OP HET PLEIN ORANJEBORREL&FOOD 

ZOOI

LAAT JE SCHMINKEN

KUNSTJE

MAAK MUZIEK

LACH

VERKOOP

DOE
EEN

JE OUDE
BAK JE EIGEN KOEKJES

KORTOM DOE JE DING

SPRING OP HET
LUCHTKUSSEN

•albert heijn

•gouden kom

•bart verkerk slagerij

•hizi hair

•blokker

•nieuwpoort makelaar

•bikes & boards

•jane flowers

•de beestenwinkel

•hunkemöller

•etos

•rabobank

•dekker & winkler

•pret op ijburg

•bruna

•pamba stomerij

•gill’s fastfood

•zeeman

•globe reisburo•gall & gall

•vomar

•fit amsterdam

•visgilde



Joost Wiegmans, 
bedrijfsleider 
restaurant de 
Dageraad, heeft 
een bijzondere 
ontmoetingsplek 
voor IJburgers 
gecreëerd
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Restaurant de Dageraad ademt de sfeer van 
de Amsterdamse School: veel krullen en 
warme kleuren. Het eten in het restaurant is 
Nederlands/Frans. De prijzen zijn redelijk, 
een hoofdgerecht is er al voor minder dan 
tien euro.

De Dageraad beschikt over een fraaie 
kinderspeelhoek en het is mogelijk er 
boeken te ruilen. Wie een boek leent, moet 
er echter zelf ook weer één terugzetten. 
IJburgers kennen dit als ‘De Boekenkas’, die 
voorheen op het Joris Ivensplein stond. In 
de vergaderruimte, die te huur is, hangt een 
aantal ingelijste foto’s van de expositie “5 

IJburg heeft een uniek restaurant: de Dageraad. Het is een  
ontmoetingsplek voor de wijk en zeer geschikt voor een kopje  
koffie, lunch, borrel, diner of zelfs een afhaalmaaltijd. Maar,  
het is ook een plek waar mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt aan de slag kunnen. 

jaar IJburg”. Komt u ook eens langs om de 
sfeer en het eten te proeven?

Stichting Nieuwe Werkvormen Amster-
dam (SNWA) en de Alliantie Amsterdam 
zijn de initiatiefnemers van restaurant de 
Dageraad. SNWA helpt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan werkerva-
ring. Daarvoor zet zij allerlei kleinschalige 
bedrijfjes op. De Dageraad is dan ook een 
echt leerwerkbedrijf: behalve de kok en de 
bedrijfsleider, hebben de meeste personeels-
leden een werkervaringsplek. De Alliantie is 
eigenaar van het blok, waarin het restaurant 
gevestigd is.

Restaurant de Dageraad
IJburglaan 1295 (blok 29, hoek met de Kiekstraat)
Openingstijden: woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur 
zaterdag en zondag van 10.00 tot 22.00 uur
Voor reserveringen kunt u contact opnemen met De Dageraad,
telefoon 06-40803040, e-mail: restaurantdedageraad@live.nl.

• • Bijzonder wijkrestaurant op IJburg • • Judo • Paardrijden • Voetbal • Zeilen • Yoga • Streetdance • Ballet • Basketbal • Atletiek • Zwemmen • Tennis

Sport kids  Paardrijden bij de Eenhoorn 

De hoektanden van een konijn 
groeien twee millimeter per dag. 
Dat is prettig voor het dier, want 
door het  knagen slijten de tanden 
weliswaar, maar blijven ze toch 
scherp.

Konijnenoren worden ook wel lepels 
genoemd. De lepels draaien naar 
alle kanten en vangen zodoende 
veel geluid op. Zodra er gevaar 
dreigt stampt een konijn op zijn 
achterpoten. Soms doet hij dat met 
wel veertig kilometer per uur!

Een konijn eet zijn eigen keutels 
op. Dat klinkt vies maar is het niet. 
Op die manier namelijk verteren ze 
voor een tweede keer wat ze eerder 
aten. Gemiddeld worden konijnen 5 
tot 7 jaar oud, maar er is een geval 
bekend waarin een leeftijd werd 
bereikt van 24. Waarschijnlijk het 
oudste konijn ooit.

Konijnengezegdes
• Een konijn uit de hoge hoed 
toveren • Een konijn in een 
kippenhok blijft een konijn • Het 
is bij de konijnen af • Hij is een 
ijskonijn

Konijnen bijgeloof
• Een konijnenpootje bij je dragen 
brengt geluk

Konijnenweetjes
Konijnen lopen al miljoenen jaren 
op deze aarde rond. Ze wonen onder 
de grond in holen die wrangen 
worden genoemd. Die wrangen 
hebben meerdere uitgangen zodat 
de konijnen kunnen vluchten als er 
gevaar dreigt.

Konijnen houden van gezelligheid 
en leven in groepen van zo’n twintig 
dieren. Ze gaan niet verder dan 

In De Brug iedere keer iets over een beest uit Het Diemerpark. Deze keer Het konijn!

tussen IJburg en Diemen noord ligt 
natuurgebied Het Diemerpark. Waar 
wordt gevoetbald, gefietst, gezwom-
men, geskate en waar ook de hond 
kan worden uitgelaten. maar wie stil 
is en goed kijkt, zal er wilde beesten 
zien. Zoals vossen, hermelijnen, konij-
nen, kikkers, ringslangen, fazanten, 
zwanen en allerlei andere vogels. 

beestenboel

vierhonderd meter van hun wrangen 
zodat ze snel kunnen terug rennen 
naar hun veilige huis als er gevaar is! &doE MEE  

wIN
Als je graag dit vette 
knuffelbeest wilt winnen moet 
je daar natuurlijk wel iets voor 
doen! Plak, knip, of knutsel een 
leuk konijn in elkaar. 
Lever je kunstwerk voor 14 
mei in bij De Beestenwinkel 
(IJburglaan 567-569). 
Op 16 mei om 16.00 uur wordt 
in de winkel de prijswinnaar 
bekend gemaakt. 
Alle inzendingen worden 
tentoongesteld in de etalage. Blok46A

De Alliantie Amsterdam heeft op IJburg in Blok 
46A op Haveneiland Oost 62 comfortabele drie 
kamer seniorenappartementen gerealiseerd. Het 
totale blok telt zeven verdiepingen en is gebouwd 
in een U-vorm waardoor het binnenterrein wordt 
afgesloten van de openbare ruimte. De senioren-
appartementen vormen een deel van het blok. De 
woningen zijn verdeeld over zes verdiepingen (2e 
t/m 7e verdieping) en komen uit op de galerij of 
op de binnengang bij de liften. Een groot aantal 
van de seniorenwoningen is inmiddels verhuurd, 
toch heeft u nog de keuze uit 16 beschikbare wo-
ningen. Misschien zit er een geschikt appartement 
voor u bij?

De gemiddelde bruto huurprijs voor deze senio-
renappartementen ligt op € 523,33. Voor de ap-
partementen is huurtoeslag mogelijk bij huishou-
dens waarvan minimaal één bewoner 65 jaar of 
ouder is. Of u in aanmerking komt voor huurtoe-
slag is afhankelijk van uw inkomen.

ligging
Blok 46A is centraal gelegen aan de IJburglaan, 
vlakbij de huidige eindhalte van de IJ-tram en bij 
de haven. Aan de IJburglaan is een winkelcentrum 
en er zijn verschillende recreatievoorzieningen en 
gezondsheidscentra. IJburg is bovendien nog volop 
in ontwikkeling! De komende jaren komen er al-
leen maar voorzieningen bij.

Bent u 60 jaar of ouder en op zoek naar een comfortabel en  
betaalbaar appartement op IJburg? De Alliantie Amsterdam heeft  
een aantal seniorenwoningen beschikbaar in Blok 46A. 

Comfortabel wonen op IJburg

woningtypes d4 
3-kamerappartement
Woonoppervlakte 69 m2

Woonkamer/keuken 
37 m2, slaapkamers 14, 
10 m2, niet afsluitbare 
buitenruimte aan galerij. 

woningtype C2 
3-kamerappartement
Woonoppervlakte: 64 m2

Woonkamer/keuken 33 m2, 
slaapkamers 14, 8 m2,  
serre 4 m2

woningtype A2 
3-kamerappartement 
Woonoppervlakte: 70 m2

Woonkamer/keuken 37 m2, 
slaapkamers 12, 8 m2, serre 6 m2

voor meer informatie 
kunt u op werkdagen 
van 09.00 tot 11.00 uur 
contact opnemen met 
de Alliantie Amsterdam 
telefoonnummer 
020-4600 600. U kunt 
vragen naar de heer 
J. Oron of De heer C. 
Lilienthal.

Kasumi (10) heeft haar eigen 
paard: Kardan die zij stalt op ‘de 
Eenhoorn’. Kardan is al 15 jaar. 
Vroeger reden haar broer en 
zus op Kardan. Tegenwoordig is 
Kasumi de enige die nog rijdt. Ze 
vind paardrijden het leukste wat 
er is en is stapelgek op Kardan. 
Tijdens vakanties mist ze haar 
paard dan ook enorm. Kasumi 
springt het liefst en droomt ervan 
om springruiter te worden. 
 

In Diemen Noord staat de mega grote manege ‘De Eenhoorn’ waar je pony- en paardrijlessen  
kan volgen vanaf je 7e. Voordat je mee kunt doen aan de beginners lessen op woensdagmiddag  
moet je de Instapcursus volgen. Na de instapcursus ben je klaar voor het echte werk!

Dulce (8) rijdt al twee jaar. Als ze 
groter is wil ze een eigen paard. 
Ze vind het niet erg dat ze dan 
bijna iedere dag haar paard moet 
verzorgen. Zo gek is Dulce op 
paarden! Dulce mag oefenen 
want binnenkort krijgt ze een 
verzorgpaard. Ze zal dan heel 
vaak naar de manege moeten 
komen om haar verzorgpaard te 
verzorgen en te rijden. Ze kan niet 
wachten tot het zover is!

Tijdens vijf privé lessen leer je hoe je 
een pony of paard moet opzadelen 
en hoe je moet opstappen. Ook 
wordt er gelet op je houding in 
het zadel en hoe er moet worden 
gestapt, gedraafd, gegaloppeerd en 
hoe je simpele figuren kan rijden. 

Na de Instapcursus ben je klaar 
voor het echte werk! Want, als je 
eenmaal in de beginners klas rijdt 
mag je je ook al inschrijven voor 
allerlei wedstrijden. Maar dat hoeft 
natuurlijk niet. Een rijles duurt een 
uur. Je moet wel iets eerder komen 
omdat je eerst moet borstelen en 
opzadelen. Na de les ben je ook nog 
even bezig met afzadelen, hoeven 
uitkrabben en droogmaken. Tijdens 
de les zweten pony’s en paarden 
veel, als zij nat blijven kunnen ze 
ziek worden.
In de winter rij je altijd in de 

Paardengekken

binnenbak. Zomers is de les vaak in 
de buitenbak of in de echte natuur. 
Dat is super stoer!  

Informatie
Praktische informatie voor je 
ouders: instapcursus 73 euro (5 x 30 

minuten), proefles 14 euro, privéles 
(30 minuten) 16 euro, kwartaalkaart 
(13 lessen van 1 uur) 103 euro, een 
maand een pony of paard huren 68 
euro. ‘De Eenhoorn’ is een stichting 
waardoor de prijzen een stuk lager 
liggen dan gemiddeld. 

meer informatie 
www.deeenhoorn.info / 020-6953161
Adres: Landlus 3, 1111 HP, Diemen

“Een konijn eet zijn 
eigen keutels op. Dat 
klinkt vies maar is het 
niet, op die manier 
verteren ze voor een 
tweede keer wat ze 
eerder aten.”
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www.IJBRUG.NL 
brengt de mensen 
bij elkaar

‘De IJbrug’ ging ooit, in november 2001, 
de lucht in als www.rietlaan.nl, een ge-
beurtenis die werd aangekondigd met een 
piepklein briefje op het prikbord van het 
drijvende bezoekerscentrum bij Zeeburger-
eiland: ‘Ontmoet je buren, www.rietlaan.nl’. 
Tibor Strausz (31) en zijn vrouw Janneke 
hingen deze krabbel op toen zij net waren 
ingeloot voor hun toekomstige huis in blok 

Zeven jaar geleden, toen IJburg nog niets meer was dan een hoop 
zand, een enkele toegangsweg met een hek en een wachter, was 
de website van Tibor Strausz al een virtuele ontmoetingsplek voor 
toekomstige eilandbewoners. Nu, 2.000 hits per dag later, is de 
site een bron van informatie voor IJburgers, toekomstige IJburgers, 
ondernemers en bestuurders. www.ijbrug.nl is dè plek om je  
medebewoners te ontmoeten, te klagen over parkeerbeheer, en  
te tippen over de nieuwste winkels. Maar ook voor het nieuws van 
de dag, wat is waar, en de laatste buurtroddels. 

9a. De website was voor Tibor, program-
meur van beroep, simpel gemaakt. “Een 
homepage met wat eigengemaakte foto’s en 
een soort miniforumpje”. De reacties waren 
niet van de lucht. En er kwam van liever-
lede steeds meer informatie op te staan. In 
eerste instantie alleen van en voor bewoners 
van blok 9a en 27a, maar al snel gingen 
meer blokken en ook de scholen en onder-

nemers meedoen. Toen duidelijk werd dat 
Rietlaan, Zwanebloemlaan zou gaan heten, 
heb ik de IJbrug.nl opgericht.”

“Die begintijd was een heel leuke tijd. We 
sneakten over het toegangshek langs de 
bewaker om de voortgang van de bouw te 
volgen. En om foto’s te maken voor de site. 
Mijn bedoeling was om een ontmoetings-
plek te creëren. Dè manier om je buren te 
vinden, zelfs nog voordat je er woont. Dat 
de site zo veelbezocht zou worden, had ik 
toen nooit kunnen denken. Er is in de tus-
sentijd veel veranderd. IJburg is niet meer 
het dorp wat het ooit was, een dorp met 
stadse mensen. Nu wordt het groter, onper-
soonlijker. Het is jammer, maar zo gaat dat.”

“Ik hoor natuurlijk ook wel de geluiden dat 
het forum erg negatief zou zijn geworden. 
Maar ik vind het eerlijk gezegd nogal mee-
vallen. Ik denk dat zo ongeveer tien procent 
van de posts negatief is. Nou, als je dat ver-
gelijkt met het journaal… Er is nu eenmaal 
meer discussie over de dingen die niet leuk 
zijn. Over wat leuk is, zijn mensen het veel 
sneller eens. Je moet op zo’n forum reke-
ning houden met veel verschillende typen 
mensen met allemaal een andere manier 
van spreken. Wat voor de een schelden is, is 
voor de andere dagelijkse kost. Het maakt 
het ‘moderaten’ wel eens lastig. Ik probeer 
een middenweg te vinden, maar ik kan het 
natuurlijk niet voor iedereen goed doen. Ik 
vergelijk het gediscussieer op het forum wel 
eens met een stadsdeelraadvergadering over 
parkeerbeheer. Moet je eens kijken hoeveel 
emotie dààr los komt. Dan gaat het op het 
IJbrug-forum eigenlijk ontzettend goed.”

Alsof de internetpionier van IJburg nog niet 
genoeg te doen had. Toen duidelijk werd 
dat grote jongens als KPN en UPC niet van 
plan waren internet te gaan aanbieden op 
het eiland beneden de vijfduizend huishou-
dens, gingen Tibor en de zijnen – hij krijgt 
wel af en toe hulp van cyberminnende 

IJburgers - onmiddellijk tot actie over. Een 
inbelverbinding? Geen denken aan! “We 
hebben in 2003 zelf een draadloos netwerk 
opgezet. Het Wifi-project. Eerst met een 
antenne op blok10 en later op een van de 
flats in Diemen-Noord. En je raadt het al, 
we waren net twee weken online of KPN 
kwam alsnog over de brug.”

“Ja, dat was het echte pionieren. In het 
begin moesten we zelfs naar de brug op de 
Vennepluimstraat lopen om een signaal 
te kunnen opvangen. Thuis lukte dat niet. 
Maar we bleven aan de techniek sleutelen 
en het ontvangst werd beter. Het aan-
tal deelnemers aan het netwerk groeide 
gestaag. Op een gegeven moment maakten 
behalve veel bewoners ook de scholen en de 
expo er gebruik van. Het werd zo groot, dat 
het nogal wat tijd kostte. Teveel tijd. Uitein-
delijk zijn we onlangs, in 2007, gestopt met 
het aanbieden van Wifi. Maar het was wel 
weer zo’n leuk typisch IJburgs ding. Mis-
schien juist omdat het niet helemaal perfect 
werkte.”

Tibi – zijn bijnaam - gaat in principe zelf 
niet actief op zoek naar nieuws. “Ik probeer 
natuurlijk wel betrokken te blijven bij de 
wijk, maar men moet naar mij toe komen 
met nieuws, links, foto’s, aankondigingen 
enzovoort. Ook advertenties plaatst hij. 
Voor een kleine vergoeding, dat wel. Het is 
gaandeweg een belangrijk platform gewor-
den. Een plek waar nieuws als eerste kan 
worden gelezen. En een plek waar mensen 
hun ei kwijt kunnen. Daar ben ik trots op.”

Het kost de webmaster veel tijd om de 
website IJbrug werkbaar en up to date te 
houden. Hij is er dagelijks wel een uur mee 
bezig. “Het is een kwestie van bijhouden. 
Maar ik heb er nog steeds veel lol in. En er 
zijn ook weer plannen om nieuwe dingen te 
doen. De site wordt steeds groter en zwaar-
der belast. Met andere woorden: het wordt 
alweer tijd om te gaan moderniseren!”

Op IJburg is sinds 2004 STUDIOMJ skin, body & nail care gevestigd!
In onze studio voor persoonlijke verzorging kun je terecht bij een van onze 8
specialistes voor bijzondere behandelingen.

• Dermalogica of Comfort Zone gezichtsbehandeling
• Massage (hotstone & zwangerschapssmassage)
• Bodyscrub & bodypakking
•• Manicure & kunstnagels
• T.LeClerc make-up & workshops
• Pedicure
• Elos permanente ontharing

STUDIOMJ werkt op afspraak maandag t/m zaterdag (ook in de avonduren)
Voor meer informatie kun je bellen met STUDIOMJ
020-4165098 of ons bezoeken op www.studiomj.nl020-4165098 of ons bezoeken op www.studiomj.nl

S T U D I O M J , D i e m e r p a r k l a a n 8 4 , A m s t e r d a m I J B U R G

Gezocht:
Collega’s met KaRaKter

Je nek uitsteken met objectief advies. Staan voor een goede prijs. Dat vraagt om karakter. Bij KRK maken we het 
verschil, in wie we zijn en in wat we doen. Niet voor niets zijn we met 11 vestigingen marktleider in Noord-Holland. 
Dat willen we niet alleen zo houden, we zijn ambitieus en gaan voor groei. Daarom zijn wij  op zoek naar collega’s 
die bij ons passen. Mensen die van aanpakken weten, waar je van op aan kunt. Collega’s met karakter.

Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar een

Ervaren en gecertificeerd nvm-woningmakelaar 
Als woningmakelaar ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de aan- en verkoopbegeleiding van onze klanten in de 
bestaande bouw en de verkoopbegeleiding van uitpondprojecten. In de dagelijkse praktijk betekent dit zelfstandig verkoopopnames 
doen, het bezichtigen van panden, taxeren, onderhandelen, opstellen van contracten en zorgdragen voor goede dossiervorming. 

Omdat jij je commerciële talenten en je Amsterdamse netwerk optimaal benut, weet jij een constructieve bijdrage te leveren aan 
een goed vestigingsresultaat. Kortom, een zeer zelfstandige en veelzijdige baan voor iemand met ambitie en pioniersgeest.

Wij zoeken een gedreven en enthousiaste collega met een aantal jaren ervaring in de Amsterdamse makelaardij op het gebied van 
bestaande bouw en uitpondingsprojecten. Je dient te beschikken over uitstekende sociale, commerciële en communicatieve vaardig-
heden met een positieve, representatieve uitstraling. Je bent een zelfverzekerde gesprekspartner met een pro-actieve werkhouding, 
no-nonsense mentaliteit en gevoel voor kwaliteit. Harde werker dus, met humor en charisma.  Kuijs Reinder Kakes kent naast een 
marktconform salaris een aantrekkelijke bonusregeling op basis van team- en persoonlijke omzetcijfers alsmede een auto van de zaak.

Geïnteresseerd?
We willen je graag meer vertellen over deze functie, bel daarom  
met onze HR Manager Miranda Kelder (075 6126462).  Of mail je  
sollicitatiebrief met motivatie en c.v. naar mirandakelder@krk.nl.

AdHd
woninginrichting

IJburglaan 1403 • 1087 KH Amsterdam • 020 4167 183

www.adhdwoninginrichting.nl

Zwanebloemlaan 190 • 1087 GD Amsterdam
T 020 4166888 • E info@numaair.nl • www.numaair.com

NuMa Air Reisadviseurs

Betaalbare vliegtickets kunt u krijgen bij
NuMa Air uw persoonlijke reisadviseurs

direct contact
nujuma +31(0)6 12546482 
mahlet +31(0)6 16699501



Al een paar jaar woon ik 
tegenover een opvang 
voorziening van het Leger des 
Heils. Daar merk ik eigenlijk niks 
van. Er lopen door mijn deel van 
de straat wel iets meer mensen 
die een beetje afwijken van het 

• Zeeburg wil meer fietsen in IJtram
Stadsdeel Zeeburg heeft deze week 
in een brief aan het college van Bur-
gemeesters en Wethouders er op aan-
gedrongen dat er nu eindelijk meer 
fietsen in de IJtram kunnen. Stadsdeel 
wethouder Dennis Straat: “We moeten 
ervoor oppassen dat we niet blijven vast 
zitten in een stroperig proces. Het in-
woneraantal op IJburg blijft toenemen 
waardoor de noodzaak voor de aan-
passingen van de tram steeds nijpen-
der wordt. Wij vinden echt dat het nu 
niet langer meer kan duren!” Er is sinds 
2005 in meerdere gesprekken in het 
Bestuurlijk Overleg IJburg/ Zeeburger-
eiland afgesproken dat de uitvoering 
snel moet plaats vinden. Desondanks 
constateert Zeeburg dat het wel in het 
ambtelijk proces zit maar dat de uitvoe-
ring te lang op zich laat wachten.
• Herinrichting diemerzeedijk Op 
7 april 2008 is stadsdeel Zeeburg ge-
start met de werkzaamheden voor de 
vernieuwing van de Diemerzeedijk. Na 
de inrichting zijn de bedrijven langs de 
dijk beter bereikbaar, is er meer par-
keergelegenheid, betere verlichting en 
staan er nieuwe planten en bomen. Er 
wordt onder andere een nieuw voet-
pad aangelegd, het asfalt wordt ver-
vangen door klinkers en de rijweg zal 
worden verbreed. De werkzaamheden 
duren tot begin december 2008
• Ooijevaarspaar? Sinds maart van dit 
jaar staat er een achtmeter hoge ooi-
evaarspaal in het Diemerpark. De paal 
staat tussen het Amsterdam-Rijnkanaal 
en het Diemerpark en is geplaatst door 
Stadsdeel Zeeburg. Het stadsdeel hoopt 
dat de paal vanwege de rustige ligging 
en het volop aanwezige voedsel een 
ooievaarspaar zal aantrekken om te 
gaan broeden. De paartijd van ooie-
vaars begint in maart.
• Zeeburg steeds veiliger Het inte-
graal veiligheidsbeleid van stadsdeel 
Zeeburg begint zijn vruchten af te wer-
pen. Uit onderzoek blijkt dat de veilig-
heid in heel Zeeburg is toegenomen en 
dat de inwoners zich veiliger zijn gaan 
voelen. Vanaf 2003 wordt per buurt in 
Amsterdam de objectieve en subjectie-
ve veiligheid gemeten. Uit het in 2007 
gehouden onderzoek blijkt dat Stads-
deel Zeeburg beter scoort dan het Am-
sterdams gemiddelde.

KORT
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gemiddelde, maar dat is in de PC 
Hooftstraat natuurlijk ook zo. Er is 
geen sprake van overlast of extra 
criminaliteit.
Volgens mij is dat vrijwel overal 
in de stad zo. Natuurlijk gaat er 
wel eens iemand over de rooie, 
maar dat komt in de beste families 
voor. In het algemeen hebben 

organisaties als het Leger des 
Heils, HVO/Querido of de 
Regenboog uitstekend in 
de vingers hoe ze hun 

voorzieningen moeten 
runnen. Ze zoeken 
contact met de directe 

omgeving, zetten vaak 
beheerscommissie op 
met omwonenden 
en houden hun 

bewoners of 
bezoekers aan de 

huisregels. 
Ze doen daarmee 

ongelofelijk belangrijk werk voor 
de stad. Want laten we eerlijk 
zijn; wie wil er nou een stad die 
vol zit met gekken en zwervers 
waar niemand naar om kijkt. De 
gekken en de zwervers niet, en 
alle andere burgers ook niet. We 
willen niet dat mensen in de goot 
verkommeren. 
We willen dat mensen met wie het 
niet goed gaat, worden verzorgd. 
Dat ze een dak boven hun hoofd 
hebben en te eten. En dat iemand 
probeert ze weer op een prettige 
plek terug te krijgen in de 
samenleving. We willen dat ook, 
omdat we geen overlast willen 
van de gekken en de zwervers op 
straat.
Het Leger des Heils en al die 
andere organisaties zorgen 
daarvoor. Wat mij betreft zouden 
we ze daar wat vaker een 
compliment voor moeten geven.

De huidige gebruikers van de zaal (bijna alle 
basisscholen, BSO en tientallen verenigingen) 
zullen binnenkort per brief door stadsdeel Zeeburg 
officieel op de hoogte worden gesteld van de 
voorgenomen sluiting. In hetzelfde schrijven 
belooft het stadsdeel te zullen zorgen voor 
vervangende locaties.

Voor de meeste scholen, BSO en enkele 
verenigingen zal die vervangende locatie de 
gymzaal in de nieuwe Montessorischool op 
het Steigereiland zijn. Verenigingen kunnen 
ook gebruik gaan maken van de (tijdelijke) 
dubbele zaal in blok 49b, bij het IJburgcollege 
op Haveneiland. Volgens het stadsdeel zijn deze 
alternatieven vooralsnog meer dan voldoende. Het 
beheer wordt - zoals aanvankelijk de bedoeling 
was - niet aan het schoolbestuur overgedragen, 
maar blijft in handen van de lokale overheid. 

Brug 2001

de Hoek van Jan over gekken en zwervers  

Bijnaam BH-Brug • Lengte 230 meter • Breedte 38 meter • doorvaarthoogte 5,80 meter ontwerp Nicolas 
Grimshaw en partners • Technische uitwerking Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) open sinds september 
2001 • Vernoemd naar Enneüs Heerma, wethouder Economische Zaken, Amsterdam (1978-1986) • Vorm 
geïnspireerd op een schaaldierskelet, verwijst naar de Zuiderzee waar het gebied vroeger deel van uitmaakte. 
• prijzen Nationale Staalprijs Categorie D Infrastructuur en overige staalconstructies, 2002
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Enneüs Heermabrug
Eerste hoofdbrug

GYM zaal Mattenbiesstraat verdwijnt
De GYM, sportzaal aan de Mattenbiesstraat, 
sluit op 31 juli z’n deuren. Het gebouw moet 
plaatsmaken voor woningbouw. 
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HYPOTHEKEN?  
Daar weten wij alles van!
Al jaren geeft Rodenhuis Financiële Dienstverlening advies op gebied van 
hypotheken. Wij weten als geen ander welke hypotheek het beste bij u en uw 
fi nanciële situatie past. Van ons krijgt u vrijblijvend de benodigde informatie 
en dan kunt u de juiste keuze maken.

Naast onze expertise op het gebied van hypotheken weten wij ook alles van 
verzekeringen, pensioenen en fi nancieringen. U kunt dus al deze belangrijke 
zaken onder één dak regelen: gemak dient de mens. 
Ruim een jaar heeft Rodenhuis Financiële 
Dienstverlening een vestiging op IJburg. 

Hier kunt u terecht voor 
al uw vragen over deze 
onderwerpen. Maak een 
afspraak of stap even 
binnen voor een 
vrijblijvende 
kennismaking.

IJburglaan 1281 • 1087 GJ Amsterdam

T 020 416 0272 • F 020 416 1739

info@rodenhuisfd.nl • www.rodenhuisfd.nl
H y p o t h e k e n  • F i n a n c i e r i n g e n
V e r z e k e r i n g e n • P e n s i o e n e n

Zo bevindt zich op de begane grond de Stichting Voorpor-
taal. Net als een apotheek en de afdeling jeugdgezondheids-
zorg. Op de eerste verdieping kregen thuiszorg, psychologen, 
maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, logopedie en 
diëtisten een plaatsje, terwijl de huisartsen hun praktijk op de 
tweede en derde uitoefenen. De fysiotherapeuten huizen nóg 
een trap hoger en op de vijfde verdieping tenslotte kregen 
niet alleen de verloskundigen een ruimte toegewezen, maar 
wordt ook een poli van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
(OLVG) gevestigd.

Wie met eigen ogen wil zien hoe een en ander in elkaar 
steekt, is op 24 mei van harte welkom op de open dag. 

viiA zoekt vrijwilligers
Stichting Voorportaal - gevestigd op de begane grond van het 
nieuwe Gezondheidscentrum - gaat vanaf mei verder onder 
een nieuwe naam: ViiA. ViiA staat voor Vrijwillige inzet, 
Informatie en Advies. De stichting werkt met zeven vaste 
medewerkers en heel veel vrijwilligers en draagt via het Loket 
Zorg en Samenleven bij aan het integrale zorgconcept. Men 
kan aan een enkel loket terecht voor informatie en advies 
over zorg, welzijn en samenleven.

Directeur Nynke Ypenga is uiteraard enthousiast over de 
nieuwe opzet. “Het idee hiervoor is al ontstaan in 2000. 

Eén loket, en van daaruit de mensen doorsturen naar juiste 
hulpverlenende instanties. Veel mensen redden zich prima 
zelf, maar sommigen niet. Het gaat ons er om deze mensen te 
ondersteunen en te begeleiden. We helpen ze bij het opbou-
wen van een sociaal netwerk. Hoe beter mensen samen leven, 
hoe minder druk er op de zorg komt te staan.”

Een belangrijke pijler van ViiA is het vrijwilligerswerk. Ypen-
ga: “We zijn voor veel klussen afhankelijk van vrijwilligers. 

En denk dan niet alleen aan grote of wekelijkse klussen, maar 
ook aan kleine taken zoals een bank verplaatsen, een biertje 
met iemand drinken of een keertje naar de bioscoop gaan. 
Waar we nu dringend behoefte aan hebben is een uitgebreide 
poule van vrijwilligers. Via een spel op onze nieuwe website 
www.viia.nl ( vanaf begin mei ) kunnen geïnteresseerden 
uitvinden welk soort vrijwilligerswerk het beste bij ze past. 
Uiteraard is er ook een aanmeldformulier aan gekoppeld. We 
hopen op veel nieuwe aanmeldingen!”

Uniek zorgcentrum aan de IJburglaan
Aan de IJburglaan 727 is op 17 maart het 
nieuwe Gezondheidscentrum geopend. Uniek 
in Amsterdam. Geen gedraaf en gerij meer van 
de ene naar de andere uithoek van de stad. 
Eindelijk! Onder de naam One-Stop-Shop im-
mers, zijn in het splinternieuwe gebouw alle 
zorgverlenende instanties gehuisvest. 
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win een filmpakket van Moviemax IJburg!  
Stuur de oplossing van deze puzzel (samen met uw naam, adres en 
telefoonnummer) naar: de Brug prijspuzzel • Zwanebloemlaan 22 • 1087 
CD  Amsterdam. De winnaar krijgt thuis bericht. De oplossing van de puzzel 
wordt bekend gemaakt ik de volgende krant. In de gekleurde hokjes 
ontstaan na invulling van het diagram de twee oplossingswoorden. (Lat.
afk.= Latijnse afkorting) 

Horizontaal A Hemellichaam, (zich) vestigen. B Waterplant, soort vis, langs. C Dokters, 
vlaag. D Plaats in Papua Nieuw-Guinea, opbergruimte, betaalmiddel. E Als aan ommezijde 
(lat.afk.), orgaan, iedere. F Dierprodukt, magere, op de vermelde dag (Lat.afk.). g Loco-
burgemeester (afk.), telwoord, onderdeel van een fuik, naar aanleiding van (afk). H. 
Eetbare noot, het geheel, regeringsreglement (afk.). I Drassig land, vervoermiddel, 
lofzang. J Vistuig, voormalig, bedeesd, rijksuniversiteit (afk.). K Hoogstaand, moed, 
uniek. l Japanse munt, voorzetsel, start, Romeins cijfer 500. m Insect, haarbundeltje, 
astronomische eenheid (afk.).

Verticaal a Vogel, jong dier, broedplaats van vogels.  b Afstammelingen, aan, zeedier, 
familielid. c Soort plant, Bijbelse figuur, voedsel, EU-teken. d Nummer (afk.), iets zwaars 
voorttrekken, wijze van zingen van een vogel, operatiekamer (afk.). e Plaats in Gelderland, 
deel van de dag, bloem, breedte. f Peillood, rangtelwoord, insect. g Goochelen, 
onderzoeksruimte (afk.), scherp. h Voegwoord, ladder, toiletartikel, speelgoed. i 
Inhoudsmaat (afk.), jong dier, gage, pers.vnw. j Vogelprodukt, Plaats in de NO-polder, 
mannetjesbij, rivier in (voormalig) Joegoslavië. k Voorzetsel, geschikt, blijdschap. 

AGENdA

26 april
• Flevoparkbad gaat open

30 april
• Koninginnedag: activiteiten plein winkelcentrum  
(fietstocht, luchtkussen, oranjeborrel&food)

14 mei 
• Consultatiebureau verhuist naar Gezondheidscentrum 
IJburglaan

16 mei 
• Prijsuitreiking ‘Knutselkonijn’ De Beestenwinkel 16.00 uur

24 mei 
• Open dag Gezondheidscentrum Haveneiland

24&25 mei 
• Wereldwijkfestival Flevopark

28 juni
• de Brug nummer 2 verschijnt

Wilt u ook een vermelding in de Agenda?
info@debrugkrant.nl

Bungee Billy Maarten Gerritsen

puzzel prijsvraag

pas geopend

Roppongi • Japanse lifestyle en 
delicatessenwinkel • IJburglaan 1483  
• www.roppongi.nl

Asgul • kledingreparatie & 
stomerij • Jorens Ivensplein 116   
• www.asgul.nl

Deze puzzel wordt u aangeboden door movie max IJburg, IJburglaan 842


