
Het landelijke hoogspanningsnet heeft een 
totale lengte van negenduizend kilometer. 
Een van de verbindingen van het landelijke 
net ligt tussen Diemen en Oostzaan en 
loopt over IJburg.  Aan de kant van IJburg 
(bij Steigereiland) en aan de kant van Dur-

gerdam staan twee van de hoogste masten 
van Nederland, 135  meter elk. Deze hoogte 
is nodig in verband met de scheepvaart. 

Waterwoningen
Onlangs is de eerste waterwoning geïnstal-

leerd in het water bij Steigereiland. En om-
dat er de komende periode nog veel meer 
zullen volgen, moet het elektromagnetisch 
veld rondom de hoogspanningsverbinding 
worden versmald. Woordvoerder Jelle Wils 
van Tennet: “Hoewel het volgens de nieuwe 
adviesrichtlijn - voor ingewijden: 0,4 mi-
crotesla - niet echt nodig is, wil de gemeen-
te de geldende voorschriften toch respec-
teren. Daarom heeft de gemeente Tennet 
gevraagd de verbinding aan te passen. De 
draden worden iets anders opgehangen. 
Bovendien komen er twee extra draden on-
der te hangen waardoor de stroom anders 
verdeeld wordt. Het elektromagnetisch veld 
wordt dan smaller. Dat betekent automa-
tisch dat er ergens anders meer ruimte 
komt. Voor bebouwing bijvoorbeeld.”

Grutto
De werkzaamheden, uitgevoerd door 
Nuon en Spie Benelux, zijn al vroeg dit 
jaar begonnen. Er zijn eerst verzwaringen 
aangebracht aan de masten aan de kant van 
Durgerdam. Deze verzwaringen zijn nodig 
om het gewicht van de nieuwe draden te 
kunnen dragen. Na 15 februari werd een 
pauze ingelast, rekening houdend met het 
broedseizoen van de grutto. Vanaf 15 juni 
worden de nieuwe draden opgehangen 
en rond 1 juli moet al het werk ongeveer 
gedaan zijn. Er zullen geen stroomonder-
brekingen zijn. De aanpassingen aan de 
verbinding bij IJburg zijn uniek. Nooit 
eerder in Nederland werden werkzaamhe-
den toegepast om het magneetveld rondom 
bestaande masten te verkleinen. 

Aanpassing aan hoogspanningsnet 
tussen IJburg en Durgerdam

Blijburg is wel 
leuk, jammer dat 
ze weg moeten

LMB
Hij staat fluitend op, de stratenmaker. 
Althans, dat vermoed ik. Ruim voor 
de files en nog voor de zon opkomt. 
Files vind hij vast zonde van zijn 
tijd en hij wil wel weer een beetje 
op tijd naar huis. Over zijn outfit 
van die dag hoeft hij niet lang na 
te denken. Een spijkerbroek - met 
bil- of (zoals het ook wel wordt 
genoemd) bouwvakkerdecolleté - 
en stevige schoenen. 

Rond zes uur, in de ochtend vanzelf, 
verschijnt hij dan goedgemutst 
op het werk. Het werk is in dit 
geval pal bij mij voor de deur. 
Een klusje van een week of tien. 
Draait ie zijn hand niet voor om. 
De dag begint doorgaans met het 
aanzetten van zijn gettoblaster. En 
hij zingt het liefste - niet gehinderd 
door enig gevoel van medeleven 
voor eventueel nog slapende 
buurtbewoners - luidkeels mee. 
Zijn repertoire is enorm, maar 
het dierbaarst zijn hem toch de 
Nederlandstalige nummertjes.

Niet lang daarna is het tijd voor 
een korte pauze, of - als je het zo 
je wilt noemen - werkoverleg. Zijn 
stem is laag en reikt ver. Met andere 
woorden, op de kop van Java-eiland 
is hij ook te horen. Gemakkelijk 
zittend, de elleboog leunend op 
zijn met een leren lap beschermde 
knie, rolt hij een sjekkie, luisterend 
naar zijn naast hem staande maat 
die hem, hangend op zijn schep - 
arm in de zij, luidkeels voorziet 
van allerhande al dan niet nuttige 
informatie.

Soms is er opeens een dag, je hebt 
het meestal niet meteen in de gaten, 
dan is het rustig op straat. Dan zijn 
ze er niet. Onaangekondigd, klus 
onaf, gewoon niemand. Een klusje 
elders, een snipperdag? Dat weet 
je nooit. Maar de volgende morgen 
is alles gelukkig weer bij het oude. 
Nog een paar weken of zo, dan is 
het werk hier weer gedaan. Dan 
ligt de straat er netjes in. Niks aan 
de hand voor de stratenmaker. Hij 
doet het fluitend.

Tennet, beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, is begon-
nen met werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding tussen 
IJburg en Durgerdam om het elektromagnetisch veld te versmallen. 
Doel van de werkzaamheden - uitgevoerd in opdracht van de ge-
meente Amsterdam - is om meer ruimte te creëren voor woning-
bouw. De werkzaamheden aan de hoogspanningslijn zijn nooit eer-
der in Nederland toegepast.

Nels van Malsen
‘Ongekroonde 
Koningin van IJburg’

De stratenmaker
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IJbURG IN CIJfERs

Leeftijd IJburg Amsterdam
in jaren inwoners in % inwoners in %

0-4 16.4 6.1
5-9 10.9  5.2
10-14 5.4 4.6
15-19 3.9 5.1
25-34 21.6 26.1
35-49 31.8 25.2
50-64 7.3 16.6
65 e.o. 2.9 11.2

De gemiddelde leeftijd op IJburg is 28 jaar.  
27% van de bevolking is jonger dan 10 jaar en 17 % jonger dan 5 jaar.
Bron: Projectbureau IJburg, mevr. L. de Lange

Twee van de masten in het IJ tussen IJburg en Durgerdam waaraan de 
werkzaamheden plaatsvinden zijn de hoogste van Nederland: 135 meter.

IJburg telt op dit moment 10.000 inwoners
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT
IJburger Martin Buitenhuis

‘Hier blijf ik wonen, 
zolang het kan’ 
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Hoelang woon je op IJburg? 
Nou, ff kijken, sinds 2003. Dus dat is nu vijf 
jaar ongeveer. 
Wat vond je ervan toen? 
Ik vond het maar een saaie boel. Veel te 
rustig.
En nu, dan? 
Nu nog steeds eigenlijk. Er zijn wel meer 
jongeren van mijn eigen leeftijd gekomen.
Heb je daar contact mee? 
Ja, daar heb ik wel contact mee. We kennen 
elkaar allemaal.
Wat doen jullie dan zo al? 
Nou, er is niet veel te doen. We zien elkaar 
wel eens bij de eindhalte of zo. Beetje 
praten. Gewoon. Of bij Snackbar Family. Ik 
ben eigenlijk niet vaak op IJburg. Omdat ik 
het suf vind hier. Ik ga liever naar de stad. 
Hoe ga je naar de stad? 
Met de scooter. Ook soms met de tram. 
Nee, niet op de fiets, ik hou niet van fietsen.
Wat vind je leuk aan de stad? 
Alles eigenlijk. Lekker in de drukte. De 
Dam, ’t Spui, Koningsplein. Daar zie ik 
mijn vrienden.
Wat zou IJburg voor jou leuker maken? 
Een pretpark. En een bioscoop zeker. En dat 
het drukker wordt qua winkels. O ja, en een 
McDonalds!

Pelle is jong, vindt IJburg te klein en is er daarom het liefst nooit. 
Maar mooi, dat hij wel wil meedoen aan Kijk op de Wijk. Tof toch? 
16 jaar. Gewoon, je weet wel.

KIJKop DE wIJK

Zit je hier op de Middelbare School?
Nee joh, vind ik ook nog veel te rustig.
Wat doe je nog meer in je vrije tijd?
Ik heb bijbaantje bij N.A.P, in de keuken. 
Heb ik via via geregeld.
Ben je geïnteresseerd in meisjes?
Daar ben ik zéker in geïnteresseerd. 
Maar er zijn er hier nog te weinig. 
Zijn die wel leuk? 
Nee, eigenlijk niet.
Maak je wel eens gebruik van het 
Diemerpark of het Theo van Goghpark? 
Ja, ik kom er wel eens. 
Wat doe je dan, skaten of lopen of..? 
Nee, gewoon, een beetje zitten en zo.
IJburg ligt middenin het water. 
Heb je iets met water?
Daar hou ik me niet echt mee bezig eigen-
lijk. In de zomer ga ik wel eens zwemmen 
bij Blijburg. Blijburg is wel leuk. Jammer als 
ze weg moeten.
Zijn er eigenlijk ook nog wel leuke dingen 
te melden over jouw wijk? 
Af en toe is de rust wel lekker. Maar bijna 
nooit eigenlijk.
Wat hadden ‘ze’ voor jongeren meteen 
moeten maken op IJburg?
Een uitgaanscentrum met bioscoop.

Wat begon als ‘jongensding’ 
werd nog best een zware dobber. 
De ideeën uitwerken tot echte 
plannen en die plannen weer 
presenteren bij de gemeente. Maar 
ja, die gemeente is gewend te 

dealen met projectontwikkelaars. 
En niet met een stel opgeschoten 
kerels met een jongensdroom. 
Coenraad: “We hadden weliswaar 
een goed plan, maar we hadden 
ook hun hulp nodig! Eerst werden 

we van het  kastje naar de muur 
gestuurd. Maar uiteindelijk 
werden we als serieuze partij 
gezien en kwam er een akkoord. 
We mochten het water kopen op 
erfpacht. Met een stukje grond 

erbij voor het clubhuis. We hadden 
mazzel - we waren er als eerste 
bij - maar we hadden ook gewoon 
een goed plan.”

‘Het water’ ligt op het 
Haveneiland, bij de sluis. Daar 
komt de haven van de club. Een 
kleine, met 120 ligplaatsen. Zo had 
Toine het altijd al in zijn hoofd. 
“Een levendige buurthaven. 
Onbedoeld op dinsdagavond 
blijven hangen. Schat, ik moet 
nog even naar de boot, en dan 
pas ’s nachts thuis komen. Als 
eerste worden straks de steigers 
gebouwd. Het clubhuis volgt iets 
later. Ook voor de steigers moet 
trouwens weer veel onderzoek 
worden verricht. Maar we hopen 
de haven toch uiterlijk in april 
2009 te kunnen openen.”

De vereniging telt inmiddels 
zeshonderd leden. Daarmee zijn ze 
de op een na grootste vereniging 
van stadsdeel Zeeburg. Alleen 
de tennisclub heeft er meer. 
Ze kunnen het zich nauwelijks 
voorstellen. Straks ‘liggen’ ze 
daar gewoon. Kunnen ze op 
zondagmiddag naar de boot. 
Beetje klussen, elkaar helpen, lol 
hebben. Precies zoals ze voor ogen 
hadden in 2004, toen de eerste 
plannen werden gesmeed. Maar er 
zijn echt wel momenten geweest 
dat ze dachten: waar zijn we in 
godsnaam mee bezig! Gelukkig 
waren daar dan altijd de woorden 
van medebestuurslid en rasoptimist 
Barend-Jan: “We zùllen met onze 
blote voeten op die steigers staan!”

de 
CLUb 

Deze keer in De Club Watersportvereniging IJburg

Gisteren heb ik een ziek vogeltje in huis genomen, een witte. Normaal 
heb ik schijt aan zieke witte vogeltjes, maar ik denk dat Meneer de 
Vogel - want zo heet het diertje inmiddels - ziek is geworden door het 
antibeestjesspul dat de Turkse meneer op mijn kozijnen heeft gespoten. 
Mijn schuld dus.
Ik kan niet leven met zoveel schuldgevoel. Ik wil dat Meneer de Vogel 
vliegt, maar het arme ding huppelt alleen en ik kan je garanderen dat het 
geen blij huppeltje is. Het is eerder een zielig huppeltje. Ik heb weleens 
een mens zo zien huppelen, dat was inderdaad niet na het scoren van 
het mooiste doelpunt ooit in de belangrijkste trefbalwedstrijd ooit, 
maar na een zwaar ongeluk met een fietser en een vrachtwagen. 
Maar goed, Meneer de Vogel dus. Vanochtend hebben we samen wiet 
gerookt. Niet van die hele zware, want daar kunnen vogels niet goed 
tegen. Het was milde buitenwiet, Thaiwiet in de volksmond. Even zag 
het eruit alsof we helemaal geen moer zouden roken, want we kunnen 
allebei niet draaien. Redelijk logisch, want vogels en negers hebben 
geen vingers. Maar gelukkig kwam mijn 16 jarige buurjongen even 
langs met zijn groene vingers om het lekkerste jointje sinds de jaren 
zeventig te rollen. Nu zijn we superstoned en zitten we een of andere 
sitcom te kijken. Ik weet niet precies waar het over gaat, maar het is wel 
het grappigste dat ik ooit heb mogen zien op de Nederlandse televisie.
Dit is een mooi moment waar ik heerlijk van geniet, maar tegelijkertijd 
ook een droevig moment want ik weet dat Meneer de Vogel zodra hij 
beter is wegvliegt. Misschien wil hij me wel leren vliegen, dan gaan we 
samen op zoek naar de beste thaiwiet. En vingers.

wILLIEs
wARTAAL
MENEER DE VoGEL EN IK

Zit je op je werk, krijg je een sms-je: “Het waait…”. om maar even aan te geven wat precies het hart is van 
watersportvereniging IJburg. Het begon allemaal op 23 maart 2004. Met een oproep van Toine Heijmans 
op www.ijbrug.nl: “wie wil er een watersportvereniging beginnen?” Niet veel later was er de eerste 
fysieke afspraak met Coenraad, Guido en Toine - nog steeds alle drie lid van het bestuur - bij Guido thuis. 
waarna in december 2004 de watersportvereniging officieel werd vastgelegd bij de notaris. Hè hè, die 
hobbel was genomen. Maar toen begon het pas….. 

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

deze keer pelle (16 jaar)
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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    

Hij houdt van Amsterdam en hij houdt van het water. Dus dat 
was ‘kat in het bakkie’ toen hij, zomaar een stukje rijdend op een 
mooie zondagmiddag in 2003, het woeste land van IJburg ontdek-
te. “Daar wil ik wonen”, dacht hij ogenblikkelijk. En zo gebeurde 
het ook. In januari 2008 zette Martin Buitenhuis eindelijk ‘voet aan 
wal’ op het nieuwste eilandenrijk van Amsterdam. “Fantastisch 
toch? Aan het IJsselmeer en toch in de stad! Hier blijf ik wonen zo 
lang als het kan. IJburg is een avontuur.”

Als de avond valt, 
brengt water rust

IJbURGER
MARTIN bUITENHUIs
Korte biografie Martin buitenhuis  naam Martin Buitenhuis 
Geboorteplaats Den Helder Geboortejaar 1969 band Van Dik Hout 
bandleden Benjamin Kribben (basgitaar), Dave Rensmaag (gitaar), Louis 
de Wit (drums), Sandro Assorgia (gitaar), martin Buitenhuis (zang) Albums 
Van Dik Hout (debuut-cd, 1994), Vier Weken (1995), Een kopstoot van een 
vlinder (1997), Ik Jou & Jij Mij (2000), Het Beste van 1994-2001 (2001), 
Vandaag alleen maar winnaars (2002), Een handvol zonlicht (2004), Alles 
waar ik nooit aan begon (2007) Grootste hit Stil in mij (1994)

“Ik ontdekte IJburg een aantal jaar geleden. 
We waren op zoek naar mooie plekjes in en 
rond Amsterdam. Ik reed het eiland op en 
dacht: wat een mooie woeste vlakte is dit. 
Hier wil ik wonen. Er was toen nog hele-
maal niks. Ja, een paar huizen en op de kop 
een soort van winkel. Toen ik hoorde dat er 
kavels te koop waren - aan het water - was 
de keuze snel gemaakt. Ik hou van het water 
en van varen. Beter kon het niet. Dit vind je 
toch nergens? Amsterdam ligt weer aan het 
IJ, zoals het vroeger was.”

“Ik kom oorspronkelijk uit Den Helder. Dat 
is eigenlijk ook een soort IJburg. Het waait 
er net zo hard, haha. Alleen ligt het aan de 
Noordzee. Ik woonde er aan de dijk, op 
honderd meter van de zee. De kust bestaat 
daar uit teer, asfalt en basaltblokken. Tussen 
die blokken vind je van alles. Krabben en 
andere beestjes uit de zee. Als jochie vond 
ik dat geweldig. Ik liep de hele dag langs de 
kust te struinen. Water is belangrijk voor 

me. Ik hou van het water. Als de avond valt 
- vooral op een mooie zonnige dag - dan 
brengt water rust. Onder invloed van het 
meer heb je dan ook nog van die schitte-
rende luchten. Fenomenaal Hollands licht.”

Vanuit Den Helder verhuisde Martin Bui-
tenhuis naar Leiden, om rechten en filosofie 
te gaan studeren. Tot de doorbraak van Van 
Dik Hout in 1994. “We gingen toen door 
het hele land spelen. De rest van de band 
woonde al in Amsterdam. Dus ging ik ook.” 
Acht platen later hebben ze er nog steeds 
geen genoeg van.

“We zijn als vrienden begonnen, zaten 
samen op de middelbare school. Ontstond 
er ineens weer zo’n wild plan. Deze keer 
zouden we een band te beginnen. Moesten 
we nog wel allemaal even een instrument 
leren spelen. We hadden nauwelijks bagage 
aan muziek. Een jaar of zestien waren 
we. Pas toen we Nederlandstalig gingen 

schrijven, eind jaren tachtig, ging het snel. 
Wat we daarvoor dan deden? We maakten 
hele slechte Engelse nummers. Lekker vaag, 
maar lachen was het wel. We hadden nooit 
bedacht dat het zo zou lopen.”

“We werken nu aan een nieuw album. Ik 
verwacht dat het in het voorjaar van 2009 
af is. Repeteren doen we in de stad, een paar 
keer week. Meestal ga ik op de fiets. Of op 
de snorfiets, want die heb ik. Hoef je geen 
helm op, aan die dingen heb ik zo’n hekel. 
Die snorfiets gaat dik 30, dus dat is oké. 
Mijn collega’s lachen me uit, maar dat kan 
mij niks schelen.“
Het volgende grote optreden van Van Dik 

Hout is op de Kop van Java-eiland op 27 
en 28 juni. Samen met Acda en De Mun-
nik en De Dijk. Aanvankelijk stond alleen 
de zaterdagavond gepland, maar die was zo 
snel uitverkocht dat er nu ook op vrijdag-
avond gespeeld wordt. “Ik heb er erg veel 
zin in. We hebben het twee jaar geleden ook 
gedaan. Het was fantastisch weer, het hele 
veld stond vol en om de kop heen lagen 
allemaal bootjes. In plaats van klappen 
toeterden die na de nummers. Vind ik nog 
steeds een van de mooiste optredens die we 
ooit gedaan hebben. Voor je eigen publiek, 
je buren bijna. Uitkijken over het IJ met 
op de achtergrond het Centraal Station. 
Amsterdamser wordt het niet.”

Ali el Atari
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Nu al ruim 1000 leden!
Eind mei heeft life&kicking zijn 
1000ste lid mogen verwelkomen

Bij life&kicking staat de klant centraal. Voor u hét centrum op Ijburg om 
uw gezondheidsdoelen  te behalen.Dit alles onder professionele bege-
leiding en voor een betaalbare prijs, waarbij de gezellige sfeer natuurlijk 
niet mag ontbreken!

Life&Kicking
Eva Besnyöstraat 29 
1087KR Amsterdam Ijburg
020 4161922 
www.lifeandkicking.nl



1 Tom
“Een mogelijkheid om groter en dichtbij 
het water te wonen. Zo keken wij naar IJ-
burg. We hadden verwacht dat de wijk heel 
snel zou groeien, dat het snel druk zou wor-
den. Maar dat gebeurde niet. In 2003 stortte 
de markt in en bleef het heel lang rustig. 
Maar ik vond het eigenlijk wel best. Ik heb 
voorzieningen als een winkelcentrum nooit 
gemist. Vanuit ons raam konden we het 
IJsselmeer zien, dan zeur je toch niet? Hier 
heerst een soort continue vakantiegevoel. 
Vooral als de zon begint te schijnen en je 
dan na je werk nog even gaat zwemmen op 
een paar stappen van je huis.”

“De Zwanebloemlaan wordt een chique 
straat, met mooie stenen, en mooi straat-
meubilair. Het lijkt een voorname laan 
te gaan worden. Ik ben blij dat er slechts 
geparkeerd mag worden aan een kant van 
de straat. En wat ook prettig is, je zit dicht-
bij bijvoorbeeld het winkelcentrum en de 
tramhalte. Het is een rustige buurt vlak bij 
het kloppend hart van IJburg.”

“Er breekt voor ons alweer een nieuwe fase 
aan, we staan op het punt te gaan we ver-
huizen naar een groter huis aan het water. 
We hebben, nu de kinderen groter worden, 
behoefte aan meer ruimte. De sfeer zal er 

De Zwanebloem, ook wel Kof-
fiebloem genoemd, is een 
waterplant, meestal roze, die 
bloeit van juni tot september. 
Het was eerst de bedoeling dat 
de straat Rietlaan zou gaan he-
ten, maar dat is nog voor de 
komst van de eerste bewoners 
veranderd in Zwanebloemlaan. 
Na vijf jaar ‘stoepje vegen’, 
nu de laatste blokken worden 
opgeleverd, zijn ook de Zwa-
nebloembewoners aan hun 
definitieve bestrating toe. Hoe 
bevalt het eigenlijk, aan die 
Zwanebloemlaan? We vragen 
het aan drie bewoners. 

denk ik anders zijn. Niet minder of beter, 
maar anders. De mensen die nu naar IJburg 
komen hebben het eerst nog even kunnen 
aanzien allemaal. In mijn bijna-oude buur-
tje vind je een grote verscheidenheid aan 
mensen. Zij hebben hun woningen allemaal 
van papier gekocht. Ze zijn erin gesprongen 
en hebben gezegd: het moet leuk worden. 
Dat schept een band. De verschijnselen 
daarvan zag je terug in parkeerplaatsbar-
becues, Piet Hein Eekhuis-picknicks en 
kerstboomverbrandingen.”

2 Liesbeth
“Binnenkort gaan we voor de derde keer 
verhuizen, en allemaal binnen de Zwane-
bloemlaan. We hebben een huis aan het 
water gekocht, schuin tegenover onze hui-
dige huurwoning. Het had van mij niet per 
se weer de Zwanebloemlaan hoeven zijn, 
maar we wilden graag aan het water wonen 
en voor deze woning werden we ingeloot. 
Ons eerste huis, een koophuis, hebben we 
onlangs verkocht en nu huren we, tot ons 
nieuwe huis wordt opgeleverd.”

“We komen oorspronkelijk uit de Amster-
damse rivierenbuurt. We waren toe aan iets 
nieuws, en IJburg leek ons best leuk. Er was 
nog niks, lekker rustig dus. En lekker ruim 
vooral. We wonen hier nu een jaar of vijf. 

de straat 
Zwanebloemlaan
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En het is een fijne buurt hoor, maar toch 
ook wel weer Amsterdams. Het is drukker 
dan ik me had voorgesteld. Maar druk op 
een andere manier dan in de stad. Er wonen 
wel heel veel ouders met kleine kinderen. 
Heel veel kleine kinderen. Zoveel had ik er 
eerlijk gezegd nu ook weer niet verwacht.”

“Het beeld van de Zwanebloemlaan staat 
me niet altijd aan. Als het warm weer is, 
vind ik het een uitdragerij van speelgoed en 
andere rommel. Iedereen zet gewoon alles 
buiten! Banken, tafels, hup op de groen-
strook. Dat geeft me een onvrij gevoel. 
Gelukkig krijgt de straat langzamerhand de 
vorm van hoe-ie ooit bedoeld was, namelijk 
een mooie brede laan met aan de ene kant 
twee-onder-een-kapwoningen en aan de 
andere kant herenhuizen. Zo werd het aan 
ons verkocht en met dat idee zijn we hier 
komen wonen. Het was een tijd lang een 
rotzooilaan, maar nu wordt het mooi. Ik 
mis nog een paar mooie hoge bomen, maar 
ook die gaan er zeker komen.”

3 Joke
“Ik heb jarenlang in Buitenveldert ge-
woond. Via berichtgeving in kranten heb 
ik IJburg altijd goed gevolgd. Of het mocht 
komen of niet. Ja kijk, je was er voor of je 
was er tegen. Ik was voor, natuurlijk. Het 

1

Tom (47) 
samenwonend, 
twee kinderen
Koopwoning
126 m2 
Sinds juni 2003

2

Liesbeth (40) 
samenwonend, 
twee kinderen
Huurwoning
150 m2

Sinds eind 2003

3

Joke (64)
alleenstaand
Koopwoning
94 m2
Sinds februari 2004

leek me een frisse, jonge buurt te worden. 
Buitenveldert, ook ooit een nieuwbouw-
wijk waar jonge gezinnen kwamen wonen, 
is hartstikke vergrijsd. Daar had ik even 
genoeg van. Hier is het lekker ruim, met 
mooie natuur in de buurt.”

“Mijn verwachtingen zijn wel uitgekomen. 
Die eerste jaren zijn heel bijzonder, veel 
mensen  zetten zich in voor de wijk. Ik ben 
lid geworden van het IJ-koor. Ik zag een 
optreden op het 1e Spektakel op IJburg - 
ook zo’n leuk initiatief - en toen heb ik me 
aangemeld. We zijn nu met een clubje van 
vijftien man. Schrijf maar op dat we nog 
leden zoeken.”
“Het huis waarin ik woon, was eigenlijk 
bedoeld als eengezinswoning. Maar de 
verkoop liep niet in 2003 en toen hebben 
ze deze constructie bedacht; duplexwonin-
gen. Ik woon dus in het achterhuis. Terwijl 
ik eigenlijk een straatmadelief ben, haha. 
Ik zie graag wat er allemaal gebeurt in de 
buurt. Ik heb de ontwikkeling vanaf het 
begin gevolgd omdat mijn dochter bij ‘de 
eerste lichting’ IJburgers hoort. Door haar 
ben ik eigenlijk vanzelf meegegroeid met de 
straat. Mijn zoon woont hier trouwens ook, 
net een blok verder. Heel gezellig, en ook 
heel handig. We houden namelijk nog wel 
eens een borrelavondje…”

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
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Japanse lifestyle & delicatessen 

Ook take-away sushi! 
IJburglaan 1483 ● 1087 KM Amsterdam ● Tel: 020-4160139 ● www.roppongi.nl 

Openingstijden ma t/m za van 12:00-20:00 

opRoEp

Heeft u een mening over de wijk? Is uw verwachting uitgekomen? 
Of juist niet? Hebt u iets leuks te zeggen? Wat vindt u van ‘de Brug’?

Stuur uw mening, opmerking of ingezonden brief naar: 
redactie@debrugkrant.nl

We lezen het graag. In de volgende ‘Brug’ een selectie 
uit alle inzendingen.

Hier had uw ingezonden  
stukje kunnen staan….



Genieten is
barbecuen met
uw Keurslager!

Bart Verkerk, keurslager
IJburglaan 651, 1087 BS Amsterdam
Tel. 020-6418858
www.verkerk.keurslager.nl 

Van losse vleesspecialiteiten en pakketten
tot compleet verzorgde barbecuepartijen. 

Albert Heijn
wenst u een heerlijke vakantie!

Gall & Gall
wenst u een heerlijke vakantie!

Winkelcentrum IJburg
wenst u een heerlijke vakantie!

Pret op IJburg
wenst u een heerlijke vakantie!

Pamba (stomerij)
wenst u een heerlijke vakantie!

Gill’s (snackbar)
wenst u een heerlijke vakantie!

Etos
wenst u een heerlijke vakantie!

De Beestenwinkel 
(kadowinkel)

wenst u een heerlijke vakantie!

IJbURG-DIsNEYLAND
REsoRT pARIs???

Info bij Globe Reisburo 
IJburg tijdens de braderie van 

zaterdag 5 juli 2008
Tot dan!!

Met vriendelijke groeten,
Alexandra, Eefje, Ratna en Nicole

EK & ZoMERVAKANTIE AKTIE 
3 MAANDEN oNbEpERKT spoRTEN 
IN JUNI, JULI & AUGUsTUs: € 75,- *

* Normaal tarief € 90,-
Deze aanbieding is geldig van 1 juni tm 31 Augustus 2008

oVERIGE TARIEVEN
1 maand € 37,50 • 2 maanden € 60,- • 6 maanden 

+ 3 weken gratis € 180,- • 12 maanden + 4 weken gratis € 360,- 
• STRIPPENKAART 10 x sporten € 50,-

CApoEIRA foR KIDs
Ook in de zomermaanden: Iedere vrijdag 16.00-17.00 uur 

€ 35,- voor 10 keer, 1e keer gratis

Joris Ivensplein 58 • 1087 BP Amsterdam
Tel: 31(0)20 7746641 • info@fitamsterdam.com

www.FitAmsterdam.com

ZoMERAANbIEDING

Gratis 1 jaar fietsverzekering 
op alle fietsen v.a.500 euro* 

* bij aanschaf van een driejarige verzekering 

bIKEs & boARDs
ijzersterk in fietsen

Joris Ivensplein 50 • winkelcentrum IJburg 
020-4161133 • Beukenweg 33 • nabij olvg 

ziekenhuis • 020-6655930

Jane flowers
wenst u een heerlijke vakantie!

Blokker
wenst u een heerlijke vakantie!

Bruna
wenst u een heerlijke vakantie!

Visgilde
wenst u een heerlijke vakantie!

Zeeman
wenst u een heerlijke vakantie!

Gouden Kom 
(restaurant)

wenst u een heerlijke vakantie!

Hizi Hair
wenst u een heerlijke vakantie!

Rabobank
wenst u een heerlijke vakantie!

Dekker & Winkler
(bakker)

wenst u een heerlijke vakantie!

Nieuwpoort makelaar

Vomar
wenst u een heerlijke vakantie!

Hunkemöller
wenst u een heerlijke vakantie!

wenst u een heerlijke vakantie!
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Het is fijn wonen op IJburg, als je de be-
woners mag geloven. Maar wie jong is en 
geen lid kan zijn van diverse (sport)clubs, 
verveelt zich soms flink tussen de stenen 
woonblokken. Verveel je je gezellig samen 
met ander jongeren, dan ben je een hang-
jongere – en dat betekent vaak: overlast! 
Alliantiemedewerker Ergin Borova besloot 
daar verandering in te brengen. Dankzij 
zijn inspanningen kan de IJburger jeugd 
vanaf deze zomer terecht in Productiehuis 
IJburg.

Talenten ontwikkelen
Geef je jongeren verantwoordelijkheid, dan 
pakken ze die op. Vanuit die overtuiging 
heeft de Alliantie, na het nodige lobbywerk, 
alle corporaties op IJburg meegekregen in 
haar plannen voor Productiehuis IJburg. 
Ook vastgoedbedrijf Amvest, het Stadsdeel 
en welzijnsorganisatie Civic Zeeburg doen 
mee. Het Productiehuis biedt jongeren 
faciliteiten om hun talenten te ontwikkelen. 

Sport, muziek, kunst en internet; jongeren kunnen vanaf zomer 
2008 hun talenten op deze gebieden verder ontwikkelen in het Pro-
ductiehuis aan de Diemerparklaan 90 op IJburg. Rondhangen in de 
wijk hoeft dus niet meer.

Die kunnen op allerlei gebieden liggen: 
sport, muziek, kunst, internet en andere 
media - als het maar om vrijetijdsbesteding 
gaat die nuttig is voor de jongeren en liefst 
ook voor de buurt.

Resultaten
Twijfels over het succes van Productiehuis 
IJburg heeft Ergin Borova niet. Maar: “We 
willen wel resultaten zien. Als de over-
last blijft bestaan, schieten we naast ons 
doel.” Dus komen er meerdere evaluaties 
per jaar en als blijkt dat de aanpak moet 
veranderen, dan gebeurt dat. “De Alliantie 
steekt hiermee echt haar nek uit en neemt 
verantwoordelijkheid. Ook als het project 
onverhoopt zou mislukken. Maar het kán 
gewoon niet mislukken. Hier is behoefte 
aan en we gaan het doen!”

• • Je bent jong en je woont op IJburg • •

kan het jaren duren tot de ander 
weer met een andere zwaan wil pa-
ren. 
Een zwaan leeft in het wild ongeveer 
20 jaar, maar de oudste knobbel-
zwaan - zover bekend - werd zelfs 28 
jaar en 7 maanden.
De witte zwaan komt verreweg het 
meeste voor op het noordelijk half-

De zwaan die in Nederland het mees-
te voorkomt is de Knobbelzwaan. 
Een grote witte vogel die zijn naam 
dankt aan de zwarte, vlezige knob-
bel boven zijn oranje snavel. Er is 
geen verschil in verenkleed tussen 
het mannetje en het vrouwtje.

In De Brug iedere keer iets over een dier uit Het Diemerpark. Deze keer de Zwaan!

Tussen IJburg en Diemen-Noord ligt het Diemerpark. In de jaren ’60, toen dit gebied, de Diemerzeedijk, 
nog mijlenver van de stad Amsterdam lag, werd het gebruikt als stortplaats voor allerlei soorten afval. 
Maar voor de komst van de eerste bewoners naar IJburg, werd de voormalige stortplaats helemaal in-
gepakt in een soort omgekeerde doos. En werd er een leeflaag op aangebracht. Er ontstond een uniek 
park, waarin veel bijzonderde dieren wonen. Wie goed oplet zou er bijvoorbeeld vossen, hermelijnen, 
blauwborstjes, vleermuizen en zelfs de zeer zeldzame ringslang kunnen tegenkomen.

bEEsTENboEL

Grondelen
Zwanen zijn elegante vogels met 
een lange hals. Hun voedsel bestaat 
meestal uit waterplanten en kroos, 
die gezocht worden in ondiep water. 
Hierbij komt hun lange hals goed 
van pas. Die wijze van eten - op hun 
kop, staart omhoog en de poten 
trappelend om maar zo diep moge-
lijk te komen - wordt ‘grondelen’ 
genoemd. 

Met een spanwijdte tot bijna 2,5 me-
ter is de knobbelzwaan één van de 
grootste vliegende vogels ter wereld. 
Hoewel de knobbelzwaan uitstekend 
kan vliegen, heeft de vogel grote 
moeite met opstijgen. Ze hebben 
een lange aanloop nodig. Knobbel-
zwanen horen trouwens ook tot de 
zwaarste vogels die kunnen vliegen. 
Dàt ze kunnen vliegen hebben ze te 
danken aan de holten in hun lichaam 
en aan de ongeveer 25.000 (!) veren.

De vogels bouwen een zeer groot 
nest van takken en riet langs de oe-
ver van het water. Ze leggen vier tot 
acht eieren. De knobbelzwaan kan 
zijn territorium en jongen fel verde-
digen… Pas op dus!
 
De kuikens hebben nog een grijze of 
bruine donsvacht. Al een paar uur na 
het uitkomen, kunnen ze lopen en 
zwemmen. Maar het duurt nog drie 
jaar voor ze echt volwassen zijn.

Ware liefde
Zwanen staan erom bekend dat ze 
erg trouw zijn aan hun partner; wan-
neer één van de twee zwanen sterft 

&DoE MEE  

wIN
Als je 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 9 juli   in 
bij De Beestenwinkel (IJburglaan 
567-569). Op vrijdag 11 juli om 
16.00 uur wordt in de winkel de 
prijswinnaar bekend gemaakt. 
Alle inzendingen worden 
tentoongesteld in de etalage. 

Blok37
Op een unieke plek op IJburg 
heeft de Alliantie Amsterdam 64 
huurwoningen in vijf verschil-
lende types beschikbaar. Acht 
hiervan zijn geschikt voor 
rolstoelgebruikers. De wonin-
gen zijn te vinden in Blok 37 op 
Haveneiland West.
Blok 37 heeft een elf verdie-
pingen tellende toren en een 
blijvend vrij uitzicht.  Het zicht 
op de haven van IJburg geeft het 
eigentijdse gebouw extra allure 
en ook de fraai vormgegeven 
binnentuin is een bijzonder 
pluspunt. 
Alle woningen hebben veel 
lichtinval door de mooie raam-
partijen. De afmetingen van de 
woningen variëren; een aantal is 

zeer geschikt voor grotere gezin-
nen. De woningen zijn voorzien 
van stadsverwarming en hebben 
een open keuken met elektrische 
kookplaat.
Blok 37 heeft een parkeergarage 
onder het pand. De parkeer-
plaatsen zijn te huur.
De binnenplaats, met een 
speelplaats en een speciaal voor 
de bewoners ontworpen tuin, is 
afgescheiden door een hek. Het 
kunstwerk op het binnenterrein 
maakt Blok 37 echt bijzonder.

De woningen variëren van drie- 
tot en met zeskamer maisonet-
tewoningen. De gemiddelde 
netto aanvangshuur is € 483,98, 
exclusief servicekosten. De bij de 
advertentie vermelde huurprij-

zen zijn gemiddelde huurprijzen 
en kunnen afwijken van de 
definitieve huurprijs.

Ligging
Blok 37 ligt op de hoek van de 
Lumièrestraat en de Erich Salo-
monstraat op Haveneiland West 
niet ver van de route van de 
IJ-tram. Op Haveneiland West 
zijn een gezondheidscentrum, 
twee scholen, sportgelegenheid, 
een kinderdagverblijf en diverse 
speelplekken te vinden. Aan de 
IJburglaan is een winkelcentrum 
en zijn diverse recreatievoorzie-
ningen. IJburg is bovendien nog 
in ontwikkeling! De komende 
jaren  komen er alleen maar 
voorzieningen bij.

Wonen op IJburg 
betekent water, 
strand en stad com-
bineren. In blok 37 
aan de Theo Fre-
nkelhof heeft de 
Alliantie Amsterdam 
een aantal huurwo-
ningen beschikbaar 
waar de ruimte 
van de omgeving, 
de sfeer van de 
afwisselende Hol-
landse luchten en 
het gemak van de 
aangrenzende stad, 
zeer dichtbij zijn.

Fantastisch wonen op IJburg

Vier-  vijf- en zeskamer 
maisonnettes
Dit zijn zeer ruime woningen 
op de begane grond en 1e 
verdieping van het complex, 
met name geschikt voor 
(grote) gezinnen. (voorbeeld 
advertentienummer: 
030800084)

Driekamerappartementen
Deze woningen zijn gelegen 
op de begane grond tot en 
met de 10e verdieping.
(voorbeeld advertentie-
nummer: 030800087)

8 rolstoelwoningen 
De woningen bevinden zich 
op de begane grond tot 
en met de 4e verdieping. 
De toewijzing van deze 
woningen vindt plaats via 
de Dienst Wonen van de 
gemeente Amsterdam. Meer 
informatie vindt u in de 
rolstoelwoningkrant.

U kunt reageren op de 
woningen via de reactielijn 
0900-8120 (€ 0,45 per minuut) 
of via www.woningnet.nl.
Meer informatie kunt u tijdens 
kantooruren krijgen via de 
Alliantie Amsterdam, tel. 020 
4600 600. U kunt vragen naar 
mevrouw Stein.

Echte liefde
een zwanenpaar blijft 
z’n hele leven bij elkaar. 
Wanneer een van de 
twee zwanen sterft, kan 
het lang duren tot de 
ander weer wil paren.

rond. De zwarte zwaan is hier een 
uiterst zeldzame broedvogel. De jon-
gen van de zwarte zwaan overleven 
namelijk geen zware winter.

Wist je dat? 
• In het Diemerpark wel eens een  
 zwarte zwaan te zien is?
• Zwanen de grootste en zwaarste  
 vogels van Nederland zijn?
• het mannetje echt mensen aan  
 kan vallen als ze dicht bij het nest  
 komen?
• mannetjeszwanen ook met elkaar  
 kunnen vechten? Soms tot de dood  
 erop volgt..
• de vleugels van de zwaan een soort  
 fluitend geluid maken als hij vliegt?

Advertentie

Het Productiehuis is te vinden 
aan de Diemerparklaan 90. Foto: ter beschikking gesteld door Civic Zeeburg
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ongekroonde 
KoNINGIN 
VAN IJbURG

Water, dat is de constante factor in het 
leven van Nels van Malsen (64). De weg 
naar IJburg was dan ook snel gevonden. Al 
in 1993 liet ze zich registreren als geïnteres-
seerde in het project IJburg. Wat haar niet 
belette in 1996 Amsterdam tijdelijk te ver-
laten om met haar partner in een zeilboot 

Bezoekerscentrum IJburg, IJburglaan 648, 3e etage. Daar bevindt 
zich het kantoor van Nels van Malsen. Haar voornaamste taak is 
mensen informeren over ‘Het project IJburg’. Maar intussen sjouwt 
ze het eiland rond, al fotograferend voor de website IJburg.nl en 
tegelijkertijd uitleg gevend aan een groep van veertig Chinese 
baggeraars die ze ook nog rondleidt. Licht chaotisch – ze raakt 
onderweg weleens wat kwijt – maar vol liefde en humor. Ze kent 
iedereen en weet alles. Nels is, zoals collega’s van Projectbureau 
IJburg haar noemen: ‘De ongekroonde Koningin van IJburg’ 

de wereld rond te varen. Een vast plan was 
er niet: de tocht kon twee maanden duren 
of twintig jaar. “We zouden wel zien. Ik was 
vertaler. En dat werk kon ik ook op de boot 
doen. Op een gegeven moment zijn we in 
Florida beland en gebleven. In 2000 ging ik 
voor vier maanden  terug naar Nederland 

om te kijken of ik het er nog leuk vond. 
Maar ik wilde wel wat te doen hebben. Ik 
werd getipt door een vriendin die zei, dat 
ze iemand zochten voor aan de balie in 
Bezoekerscentrum IJburg. Daar heb ik op 
geschreven en zo is het gekomen.”

“Eigenlijk heel grappig. Na tien jaar wonen 
op een zeilschip kwam ik terecht op een 
drijvende unit. Het Bezoekerscentrum lag 
eerst in het water aan de punt van het Zee-
burgereiland. Een fantastische plek. Daar 
alleen maar zijn, maakte me al gelukkig. En 
daarbij is het werk natuurlijk erg leuk. De 
hele wereld komt over de vloer! Heb jij wel 
eens in een bus gezeten met veertig Chinese 
baggeraars? Of, zoals laatst, met een gezel-
schap uit de Amerikaanse staat Colorado, 
dat komt kijken hoe wij dat hier doen 
met afwatering? Ze zijn allemaal geweest 
hoor, mensen uit Taiwan, Dubai, Maleisië, 
Argentinië, alle landen van Europa. Mensen 
van universiteiten, scholen, gemeentes, 
architecten, bouwkundigen… allemaal om 
te kijken wat voor een waanzinnig project 
IJburg wel is.”

“Ik heb veel geïnvesteerd in het werk, maar 
altijd met liefde. Ik maak veel foto’s voor 
de site IJburg en voor presentaties. Dat is 
soms een gehannes, hoor. Fotograferen doe 
ik al vanaf mijn vroegste jeugd, mijn vader 
was ook fotograaf. Liep ik als klein meisje 
met zo’n Kodak boxje voor mijn buik. En 
zo heb ik en passant een heel archief van 
IJburg aangelegd. Het blijft fascinerend; het 
nieuwe land is opgespoten met zand dat 
stamt uit de tijd dat hier nog geen mensen 
woonden. Er zijn zelfs nijlpaardresten in 
teruggevonden! Ik heb IJburg zien ontstaan. 
Ik heb het water gezien, ik heb het land zien 
komen, en ik heb het een stad zien worden.”

“Maar het is natuurlijk niet allemaal rozen-
geur en maneschijn. Er zijn best ook dingen 

fout gegaan. In 2001 zat de tijd behoorlijk 
tegen. En nu dreigt die mix, die oorspron-
kelijke mix van mensen die ooit bedoeld 
was hier te komen een beetje uit balans te 
raken. Dan gaan er ook dingen fout. We 
hebben op dit moment een enorme men-
gelmoes aan mensen. Er wonen bijvoor-
beeld opvallend veel kunstenaars. Maar het 
is nog altijd een mooie mix hoor. IJburg is 
- zoals mensen vaak denken – bepaald geen 
witte wijk.”

“IJburg heeft in de pers alle jokers toe-
gewezen gekregen die je maar bedenken 
kunt. De gretigheid waarmee negatief 
nieuws wordt opgepakt, vind ik stuitend. 
Met als absolute topjoker een item in het 
NOS journaal. Er was een strenge vorstpe-
riode, IJburg was nog niet bewoond. Toen 
zag ik op Hèt journaal dat de bouw op 
IJburg was stilgelegd. Maar het vroor 15 
graden! De bouw in heel Nederland lag stil. 
De grootste flauwekul die je over IJburg 
hoort vind ik dat er hier ooit gepionierd 
zou zijn. In Noord-Oost Groningen mis-
schien, en de mensen in Lelystad, dàt was 
pionieren. Maar niet op dertien minuten 
van de binnenstad van Amsterdam. Alsje-
blieft zeg.”

“Er komen veel mensen naar het Bezoekers-
centrum die bij het referendum over IJburg 
hartstochtelijk NEE hebben gestemd. Maar 
die willen hier nu toch wonen. Soms zijn 
ze zelfs een beetje verbaasd: IJburg wordt 
mooi?! Dan moet ik een beetje lachen,en 
zeg, IJburg is ook mooi. Vergeet niet, we 
wonen middenin het water, in een spiegel. 
Dat geeft een schitterend, zilverachtig licht. 
Ik woon zelf op Haveneiland, op de zesde 
verdieping. Ik kijk uit over het water. Zo 
hoog zitten geeft een gevoel van vrijheid. Je 
ziet het weer binnenkomen. Maar je hoeft 
niet te denken, zoals ooit op die boot: ligt 
het anker wel goed?”

ADHD
woninginrichting

IJburglaan 1403 • 1087 KH Amsterdam • 020 4167 183

www.adhdwoninginrichting.nl

UITDAGINGEN 
oP IJBuRG
Ontwikkeling & productie van 
klantspecifieke elektronica

Voor onze unieke lokatie 
op IJburg zijn wij regelmatig 
op zoek naar nieuwe 
medewerkers. Op dit moment 
zijn de volgende vacatures 
actueel:

• Kwaliteits (QESH) Engineer
• Network & Security Engineer
• PCB Designer
• Hardware Engineer
• Software Engineer

Lijkt het je leuk om in een 
innovatieve omgeving te 
werken? Neem dan eens een 
kijkje op onze website 
www.betronic.nl. 

Neem voor meer informatie 
contact op met Marieke de 

Vlieger, HRM Manager, 
020-5922324 of 

mariekedevlieger@betronic.nl

nels van malsen

IJbURG MEI 2008 oKToBER 2004



Een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het is niet niks 
wanneer de sociale dienst dat 
van je zegt. Dan ben je wel 
een behoorlijk hopeloos geval. 
Iemand vertelde mij eens dat 
nader onderzoek naar deze 

• Blijburg nog een jaar? Stanja van 
Mierlo, uitbaatster van Blijburg, is sa-
men met onder anderen wethouder 
Maarten van Poelgeest druk bezig om 
een oplossing te zoeken voor een even-
tuele doorstart van Blijburg. Van Mierlo: 
“Hoogstwaarschijnlijk blijven we nog 
één jaar langer op de plek waar we nu 
zitten, dus tot april 2009. Wat er daarna 
gebeurt is nog onduidelijk, het einde is 
vaag en troebel. Dat we bij IJburg wil-
len blijven horen is duidelijk, en als we 
daarvoor nog een aantal keren moeten 
hoppen, dan doen we dat.”
• Verhuizing Zeeburgia naar Zee-
burgereiland toch weer onzeker 
Definitief is het nog niet, maar de ge-
meente Amsterdam doet op dit mo-
ment onderzoek naar de mogelijkheid 
of voetbalclub Zeeburgia toch op het 
bestaande complex in Oost kan blijven. 
De verhuizing naar het Zeeburgereiland 
is op losse schroeven komen te staan, 
omdat de grond daar zo slap is dat het 
aanleggen van kunstgrasvelden een te 
dure aangelegenheid wordt. Voorzitter 
Theunisse van Zeeburgia blijft graag in 
Oost, mits het huidige complex volledig 
gemoderniseerd wordt, inclusief drie 
kunstgrasvelden, een nieuwe kantine 
en een nieuwe tribune. Op het Zeebur-
gereiland worden op de gereserveerde 
plaats hoe dan ook sportvelden gereali-
seerd, alleen gaat het misschien langer 
duren dan gepland. Het besluit Zeebur-
gia wordt waarschijnlijk voor de zomer 
genomen.
• Expo Amsterdam-IJburg gaat 
dicht Per 16 juni sluit de Expo Amster-
dam-IJburg haar deuren. De Expo is het 
informatiecentrum aan de IJburglaan 
waarin het actuele woningaanbod van 
het Haveneiland en de Rieteilanden te 
bezichtigen is. De site www.woning-
aanbodIJburg.nl blijft in de lucht. Op 
de plek van Expo komen te zijner tijd 
bedrijfsunits beschikbaar voor kleinere 
ondernemers.
• Parkeerbuizen aan kade Blok 11 
IJburg Op dinsdag 27 mei jl. zijn er 
op de binnenterreinen in blok 11A en 
B op IJburg parkeerbuizen geplaatst 
op de kade. Het Dagelijks Bestuur van 
Zeeburg vindt de situatie op deze plek-
ken onveilig, met name voor spelende 
kinderen. 
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groep ‘moeilijk bemiddelbaren’ 
aan het licht bracht dat een fors 
aantal van hen inderdaad niet 
geschikt was om voor een baas 
te werken. Niet vanwege dat 
werken, maar vanwege die baas. 
Sommige moeilijk bemiddelbaren 
willen namelijk zelf de baas zijn. 
En aangezien de sociale dienst 

van mensen met een uitkering 
vooral werknemers wil 
maken, wilde het met deze 
groep maar niet lukken.

Ondernemen kun je 
leren, maar het helpt 

ontzettend als het in je 
bloed zit. Als het wel 
in je bloed zit, maar 
je hebt het nooit 
geleerd, dan heb je 

een probleem. Maar 
wij als samenleving ook. 

Want ondernemen en 
ondernemers dragen 

ontzettend veel bij aan onze 
samenleving. Ondernemers 
bedenken nieuwe producten en 
diensten waar we ons voordeel 
mee doen. Ze maken ons leven 
makkelijker en aangenamer. Ook 
als de producten en diensten niet 
echt nieuw zijn, maar opeens een 
stuk dichterbij. Wanneer er om de 
hoek een boekhouder zijn deuren 
opent, of een klusjesman.

Daarom is het zo belangrijk 
om startende ondernemers 
een steuntje in de rug te 
geven. Met advies van het 
ondernemershuis. Of goedkope, 
kleine bedrijfsruimtes waar je niet 
de rest van je leven aan vast zit. 
Startende ondernemers zijn dat 
steuntje wel waard. Want voor 
je het weet zijn ze met iets heel 
moois bezig. Was Bill Gates ook 
niet klein begonnen?
Wethouder Jan Hoek

Het is druk op deze vrijdagmiddag, 14.00 uur bij restaurant 
Bloem. Logisch, want ze zijn open voor de lunch. Voor een 
stevig middagmaal of een drankje kan je er sinds 16 mei op 
vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11.30 uur ook overdag 
terecht. Eventueel op het terras, dat onlangs in gebruik werd 
genomen. Het ligt aan de IJburglaan, op het zuiden en is fleurig 
aangekleed met bloemen en planten. De luifel, wel nodig op 
warme dagen, wordt binnenkort opgehangen. Want als je het 
doet, moet het goed doen, luidt het credo bij restaurant Bloem, 
dat binnenkort trouwens ook nog open is op maandag.

Mike (34), een van de twee eigenaren, laat zich de kop niet gek 
maken. Het mag dan druk zijn, hij verliest zijn klanten nooit 
uit het oog. Bloem is zijn eerste eigen zaak. Daarvoor werkte 
hij ook altijd al in de horeca. Net als mede-eigenaar Frits (35) 
trouwens. Hem zit horeca letterlijk in het bloed. Toen Mike op 
IJburg kwam wonen, een paar jaar geleden, viel het hem op 
dat er eigenlijk ‘niks’ was. Dus bedachten hij en Frits Bloem, 
een restaurant, catering en take-away gestoeld op de Italiaanse 
keuken. Ervaring met de Italiaanse keuken werd door Mike 
opgedaan in Italië, waar hij veel catering heeft gedaan. “Het 
gaat goed. En het leuke is, de laatste tijd komen er steeds meer 
mensen van buiten het eiland naar de zaak.”

brug 2013

de Hoek van Jan Klein beginnen

bijnaam De Palingbrug • Verbindt de stadsdelen IJburg en Oost-Watergraafsmeer • Lengte 779 meter • Vrije overspanning 
over het kanaal 170 meter • breedte fietspad 3,5 meter • breedte voetpad 2 meter • Doorvaarthoogte 10 meter • 
feestelijke opening 9 april 2006 • Genoemd naar de schrijver Nescio (Nescio betekent ‘ik weet’. Zijn echte naam was Jan 
Hendrik Frederik Grönloh, 1882-1961) ontwerp:architect Jim Eyre van het Londense bureau WilkinsonEyre In samenwerking 
met: Grontmij (betonconstructie) en Arup (staalconstructie)• opdrachtgever Gemeente Amsterdam • prijzen prestigieuze 
nationale Staalprijs 2006, de Fiets Vakantie Trofee 2007, en de internationale Arthur G. Hayden Award

Nesciobrug
Fiets- en voetgangersbrug 

(langste van Nederland) over het 
Amsterdam-Rijnkanaal

bij bloem zit je goed

www.blok62.nl 020-6267487

In blok 62 op IJburg kunt u aan het water 

wonen en zelfs er pal bovenop! Er zijn 

woningen die letterlijk met één voet in het 

water staan, andere hebben een grote 

en zonnige tuin aan het water of met een 

eigen aanlegsteiger voor bijvoorbeeld een 

sloepje. Ideaal voor iedereen die zich goed 

voelt bij het water. Echte waterwoningen!
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de brug
puzzel • strip • colofon • agenda

Horizontaal 1 Met een vliegtuig reizen 6 vervoermiddel (meervoud) 12 jongensnaam 14 zelfingenomen 
15 symbool voor rhodium 17 automerk (afk.) 18 windrichting (afk.) 20 autoteken Israël 21 persoonlijk 
voornaamwoord 22 deze dag 25 opslagruimte 28 regelmaat 29 kennis hebben van 31 vorm van erven 
32 en dergelijke (afk.) 33 kerkgenootschap (afk.) 35 kloosterling 36 werktuigkundig ingenieur (afk.) 
37 muzieknoot 38 snoer 40 opbergruimte 42 familielid 43 traliewerk 44 bezittelijk voornaamwoord 
46 fris 48 heel goed 51 klaar 53 plaats (afk.) 54 sluis 56 neon (symbool) 57 compagnon (afk.) 58 vogel 
60 kleine spie 62 bijbelse naam 64 bedenkelijk 66 plechtig verzoek 68 op de rand (Lat. afk.) 69 uitroep 
bedoelt voor een paard 70 uitroep van verbazing 72 in oprichting (afk.) 73 windrichting (afk.) 74 
schooltest (afk.) 76 putemmer 78 brandstof 79 landschap.

Verticaal 1 Transport 2 persoonlijk voornaamwoord 3 vroegere 4 plaats in Duitsland 5 boom 7 reeks 
8 azijn 9 dunte 10 Nederland (afk.) 11 vol noesten 13 ter zee (afk.) 16 luid 18 zintuigen 19 eerlijk 
21 geschenk in geld 23 Nederduits (afk.) 24 aangehaald werk (afk.) 26 meisjesnaam 27 oudste stad 
30 bijbetaling 34 man 36 handelsartikelen 38 kostuum 39 muzieknoot 40 enzym dat de kaasstof uit 
het voedsel neerslaat 41 insect 45 kampeerterrein 47 versiering 49 jaargetijde 50 Finse kustplaats 52 
flink 54 staketsel van bamboe in V-vorm voor de visvangst 55 Arabische vorst 57 plaats in Frankrijk 59 
water in Friesland 60 bevruchtingsmethode (afk.) 61 en anderen (afk.) 63 dadelijk 65 vervoermiddel 
67 bekend schoenenmerk 71 circa (afk.) 74 centraal station (afk.) 75 militair (afk.) 76 administratieve 
organisatie (afk.) 77 research & development (afk.).

AGENDA
26 juni 
Film Theater Vrijburcht: ‘Together’, 20.30 uur

28 juni 
Open poëzieavond ‘Zomeravond’, 
Theater Vrijburcht, 20.30 uur  

2-9 juli 
Staatscircus van Moskou, Parkeerterrein 
Sportlaan, Diemen 

5 augustus 
Braderie op het plein bij winkelcentrum IJburg 

15 augustus 
Prijsuitreiking ‘Doe Mee & Win’ Zwaan, 
De Beestenwinkel, 16.00 uur 

17 augustus 
Spektakel op IJburg, 4e editie. Theaterfestival op 
en rond het strand Diemerpark, 11.00-17.00 uur

1 september 
Betaald parkeren ingevoerd op Klein Rieteiland 
West en Haveneiland West  

2-6 september 
Kermis en Diemer Festijn, www.diemer-festijn.nl 

24 september 
de Brug nr. 3 verschijnt 

28 september 
‘Rondje IJburg’, varen om het eiland, 
www.wvijburg.nl

Vermelding in de agenda? info@debrugkrant.nl

Pas geopend Fit4Two - sport en coaching rondom 
zwangerschap - ZwangerFit lessen en Fit na de 
bevalling – nieuwe cursus 11 augustus -  
www.fit4two.nl

bungee billy Maarten Gerritsen

pUZZEL pRIJsVRAAG

Deze puzzel wordt u aangeboden door Marco’s Hair & beauty, IJburglaan 1293, Amsterdam

win een waardebon ter 
waarde van € 50,- van 
Marco’s Hair & beauty! 
Wilt u deze waardebon 
van Marco’s Hair & 
Beauty winnen?
Stuur dan de oplossing 
van deze puzzel (samen 
met uw naam, adres en 
telefoonnummer) voor 1 
september naar:
de Brug prijspuzzel
Zwanebloemlaan 22
1087 CD  Amsterdam
De winnaar krijgt thuis 
bericht. De oplossing 
wordt bekend gemaakt 
in de volgende krant.

De oplossing van de 
puzzel in de Brug nr. 1 
was bloembollenveld 
Flora. De winnaar, dhr. 
A.C Kuiper uit Diemen, 
heeft de prijs (DVD 
pakket van Movie MAX)
inmiddels in ontvangst 
genomen.
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