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deBrug
René Veen speelde 
jaren voor OVVO op 
Middenmeer.
‘Bijna iedereen kent elkaar 
in het honkbalwereldje.’
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D E  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N

Ik trof een oude buurvrouw uit 
Betondorp. Ze groette vriende-
lijk, maar vanbinnen kookte ze 
nog omdat ik ooit iets over haar 
had geschreven.
Toch een praatje. 
Het nieuwe drainagesysteem, 
waarmee de gemeente goede 
sier maakt, nou daar klopte 
niets van. Na iedere regenbui 
veranderde de gemeenschap-
pelijke binnentuin aan de 
Veeteeltstraat in een gemeen-
schappelijke vijver. 
‘Je wortels rotten weg.’

Je hond hoefde je in het Die-
merbos ook niet meer uit te 
laten, want dan gaat-ie dood.
God, wat had ik dat geklaag 
gemist, heel anders dan de 
Zaanstreek. 
Ik zei maar eerlijk dat ze dat ge-
bied van mij weer onder water 
mochten zetten. 
Ze zei dat haar tweelingzus in 
Zaandijk woont en dat haar 
oom er in de oorlog het verzet 
draaiende had gehouden. 
Tussen ons kwam het nooit 
meer goed.

GEKLAAG Marcel van Roosmalen 

Interviewer Gijs 
Groenteman trekt 
een afgrijselijke 
conclusie:
“Het is een bizar perfecte mix 
van alles” 

Relikwie uit verloren 
tijden
‘Oude gebouwen zijn de redding 
van een nieuwe wijk’

‘Als een ethische hacker leren inbreken’ 
KO N I N G I N  M Á X I M A  O P E N T  P R O G R A M M E E R S C H O O L  M A R I N E T E R R E I N

Lees verder op pagina 3

Op 2 juli opende konin-

gin Máxima de eerste 

 Nederlandse program-

meerschool Codam 

Coding College, op het 

Marine terrein van Am-

sterdam. Hiermee beschikt 

Nederland in één klap 

over een van de nieuwste 

programmeer opleidingen 

ter wereld.

Door Michel van Dijk

“Ik had moeite om gemoti-
veerd te blijven tijdens mijn 
hbo-studie Bedrijfskunde. 
Het leek alsof het enige doel 
van sommige vakken was dat 
je de kennis uit de boeken in 
je hoofd kon stampen, en er 
een toets over kon maken. Ik 
begreep niet wat dat te ma-
ken had met het leven buiten 
de muren van de opleiding. 
Tijdens mijn laatste studiejaar 
ben ik gestopt. Een moeilijke 
beslissing, maar het kon niet 
anders.”

Jesse Dunnink (22) is nu stu-
dent aan Codam Coding Colle-
ge. Het onderwijs vindt hij een 
verademing. “We werken aan 
concrete projecten, die veelal 
rechtstreeks uit het bedrijfs-
leven komen. Je doet dat niet 
alleen, maar met elkaar. Bij 
Codam draait alles om peer-to-
peer learning, ofwel: samen leren 
en samen projecten uitvoeren 
met je medestudenten. Hoe 
leer je bijvoorbeeld nieuwe 
software of algoritmes schrij-
ven? Docenten of leerboeken 
zijn er niet, je moet zelf op 
zoek naar de oplossingen. Ik 
leer veel sneller dan op het 
hbo. Ik heb net in één maand 
tijd een nieuwe programmeer-
taal geleerd, ongelofelijk.”

Jorn Brinksma (20) herkent 
wat Jesse vertelt. In 4 vwo 
stopte hij met de middelbare 
school. “Ik had geen hekel aan 
de vakken, maar wél aan het 
klassikale onderwijs. Ik voelde 
geen enkele vrijheid om zelf 
op onderzoek uit te gaan. Bo-
vendien kon ik daar niet leren 
wat ik bij Codam wél kan le-

Oprichtster van het Codam Coding College Corinne Vigreux samen met koningin Máxima op het 
Marineterrein van Amsterdam. Op de achtergrond het gloednieuwe onderkomen voor toekomstige 
programmeurs. 
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deBrugNieuws

ren. Ik wil graag beveiligings-
software maken. Ik wil als een 
ethische hacker leren inbreken 
in systemen en gebouwen. Zo 
leer je eerst hoe je beveiliging 
kunt omzeilen om vervolgens 
die beveiliging te verbeteren, 
sterker te maken.”

Geen diploma of voorop
leiding
Corinne Vigreux, ondernemer 
en medeoprichter van Tom-
Tom, is initiatiefnemer van 
Codam. In Parijs leerde ze de 
Franse programmeerschool 42 
kennen, vertelt ze tijdens de 
opening. “In 2013 is die opge-
richt door telecom-miljardair 
Xavier Niel. Hij zag dat er in 
Frankrijk, net zoals in Neder-

Restwarmte Science Park verwarmt woonwijken
A M B I T I E U S  P L A N  M E E R E N E R G I E  L I J K T  T E  S L AG E N

Het Jaap Edenbaan-plan bleek 
al snel veel haken en ogen te 
hebben, alleen al door het feit 
dat de ijsbaan op de koudste 
dagen van het jaar niet hoeft te 
koelen, terwijl de aangesloten 
woonhuizen de restwarmte 
juist dan het hardst nodig heb-
ben. En dus richtte de coöpe-
ratie haar aandacht op de vele 
datacenters in Science Park, 
die van Equinix (de glanzende 
witte reus met de rode bies 
langs de A10) voorop. Door de 
enorme hoeveelheid servers 
die hier dag in dag uit staan te 
blazen lopen de temperaturen 
behoorlijk op en moet men 
veel moeite doen om de boel te 
koelen. Deze restwarmte kan 
heel goed worden afgevoerd 
als verwarming voor aangren-
zende woonwijken: een win-
winsituatie dus. 

Ook dit plan bleek geen 
sinecure. “Je kunt wel zeggen 
dat we heel wat dips gekend 
hebben”, zegt MeerEnergie 
voorzitter Ardine Nicolaï. 
“Maar we zijn elkaar en de 
buurt altijd blijven motiveren.” 

Was het Jaap Edenbaan-plan 
al behoorlijk ambitieus, deze 
schaatsbaan ligt nog midden 
in de woonwijk. Het data-
center van Equinix ligt in het 
nabijgelegen Science Park, wat 
betekent dat het nieuw aan 
te leggen leidingennetwerk 
helemaal vanaf daar, onder het 
spoor door, naar Middenmeer 
moet worden aangelegd. En 
laat Science Park dan ook nog 
zo’n beetje het drukste en dus 
rijkst bekabelde datakruispunt 
van Europa zijn; het is er dus 
dringen onder de grond. Het 
project is zo een unicum in 
Nederland en zelfs in Europa. 
“Het heeft behoorlijk wat 
voeten in de aarde, letterlijk”, 
aldus Nicolaï.

Maar het lijkt erop dat alle 
neuzen steeds meer dezelfde 
kant op staan. Netwerkbedrijf 
Alliander is vanaf het begin 
betrokken bij het project en 
enthousiast. De Dutch Data-
center Association heeft in 
2017 officieel aangegeven dat 
alle datacenters in Nederland 
hun restwarmte gratis beschik-
baar stellen. En de gemeente 
Amsterdam – die voor 2040 

Door de enorme hoeveelheid servers die in de datacentra van Science Park dag in dag uit staan te blazen 
lopen de temperaturen behoorlijk op en moet men veel moeite doen om de boel te koelen. Restwarmte 
kan goed worden afgevoerd als verwarming voor aangrenzende woonwijken. MeerEnergie heeft een 
vooruitstrevend plan.

Door José Stoop

volledig van het gas af wil zijn 
– nam vorig jaar in het coalitie-
akkoord op dat ze ten minste 
drie buurten binnen vier jaar 
gasvrij wil hebben, waarvan 
minimaal één als buurtinitia-
tief. 

Voorlopige kroon op het werk 
van de coöperatie is de recente 
toezegging van 11,2 miljoen 
euro van de gemeente. Deze 
had toch al plannen om in een 
derde van het doelgebied (zo’n 
1650 woningen) de elektri-
citeitskabels en riolering te 
vernieuwen, dus MeerEnergie 

heeft hard gelobbyd om dan 
meteen ook de warmtenet-
leidingen aan te leggen. Dit 
voorstel is tijdens de raads-
commissievergadering van 4 
juli besproken, met niets dan 
lovende woorden en nau-
welijks kritische vragen. Het 
is nog even wachten op de 
stemming van de raad, maar 
de kans is groot dat de inspan-
ningen van MeerEnergie 
inderdaad gehonoreerd gaan 
worden met deze forse inves-
tering van de gemeente, die dit 
ziet als ‘leergeld’. 

Vervolg  van pagina 1

' B E V E I L I G I N G S S O F T WA R E  M A K E N '

Het is met recht pionieren wat MeerEnergie doet. Deze 

buurtcoöperatie in Middenmeer werd ruim vijf jaar gele-

den opgericht toen een aantal bewoners zich realiseerde 

dat de Jaap Eden IJsbaan een ongelooflijke hoeveelheid 

warmte produceert om zijn ijs aan te maken. Wat als we 

die restwarmte nu eens gebruikten om huizen te verwar-

men via een nieuw aan te leggen warmtenet, dachten 

ze. Niet alleen bijzonder duurzaam, maar op den duur 

ook nog eens goedkoop – de warmte is namelijk gewoon 

beschikbaar – en ook in lijn met het plan om Amsterdam 

van het gas af te krijgen.

De gemeente begint volgend 
jaar met graven, Nicolaï schat 
dat het nog een jaar of drie kan 
duren voordat het warmtenet 
ook echt kan gaan draaien. 
“Wij zouden het liefst na-
tuurlijk willen doorpakken”, 
zegt Nicolaï, doelend op het 
grotere gebied dat MeerEner-
gie uiteindelijk wil aansluiten. 
Zij beschouwt het project als 
een potentiële blauwdruk 
voor andere woonwijken, ook 
buiten Amsterdam. 

land, een schreeuwend tekort 
is aan programmeurs. Ik was 
onder de indruk en besloot het 
naar Nederland te halen. Zo is 
Codam geboren.”

Codam staat open voor ieder-
een, je hebt geen diploma of 
vooropleiding nodig en het is 
volledig collegegeldvrij. “We 
willen zoveel mogelijk mensen 
bereiken. Er is bij Nederlandse 
bedrijven en instellingen zo’n 
vraag naar software engineers 
dat we alle programmeurs 
kunnen gebruiken. Het maakt 
niet uit of je wel of geen 
ervaring hebt, vrouw of man, 
jong of oud, iedereen kan zich 
aanmelden en een online test 
doen.”

Geen pasfoto’s meer maken op stadhuis en stadsdeelkantoren

De gemeente heeft de pasfotohokjes weggehaald uit het stadhuis en diverse stadsdeelkantoren. 
Dat meldt Het Parool. Het is oneerlijke concurrentie, vinden diverse pasfotowinkeliers in de stad, 
die een zaak aanspanden. “Een fijne beslissing” en “het was pure broodroof”, verzuchtten zij in 
die krant. De gemeente reageert zelf op het bericht: “De contracten lopen af en de gemeente 
heeft er op dit moment voor gekozen geen nieuwe aanbesteding te doen.”

'HET WAS PURE BROODROOF'



Zeer lage
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122 m2

Laatste
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deBrugDe Jas
Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

Gijs Groenteman (45) is 

interviewer. Hij heeft een 

column in Het Parool, 

presenteert het radio-

programma Kunststof, 

de podcast Met Groente-

man in de kast voor de 

Volkskrant en heeft als 

langlopend hobby- en 

liefdeproject De Grote 

Harry Bannink Podcast. 

Gijs is gelukkig getrouwd 

met Aaf Brandt Corstius, 

ze wonen met de kinderen 

in Watergraafsmeer. “Er is 

geen betere plek om te wo-

nen. Dat is een afgrijselijke 

conclusie om te trekken, 

maar het is gewoon zo.” 

‘Het is net een romantische comedy    
 waar je in terechtkomt’

Polder
“Ik woon hier om de hoek, 
vlak bij de Jaap Eden-baan in 
een straatje. We eten hier vaak 
met de kinderen. Je zit hier zo 
lekker, en het is ook handig als 
je afspreekt met mensen die 
met de trein of de auto komen, 
met vrij parkeren. Het heeft 
zo’n leuke buiten de stad-ach-
tige vibe, en dat op een minuut 
fietsen van mijn huis. En ik 
vind eigenaren Dick en Hans 
erg aardig.”

Almere
“Aaf en ik zijn allebei in Am-
sterdam geboren en getogen. 
Ik heb nog een paar jaar in 
Almere gewoond, dat was ook 
wel een leuk avontuur. Het 
is de enige periode in mijn 
leven dat ik niet in Amster-
dam woonde. Wat ik op zich 
dan ook wel weer armoeiig 
van mezelf vind, dat ik nooit 
een tijdje in het buitenland 
heb gewoond of überhaupt 
een beetje serieus buiten de 
stadsgrenzen heb gekeken. Dat 
is het lastige van in Amster-
dam geboren zijn. Het is een 
geweldige stad; het wordt je erg 
makkelijk gemaakt om altijd 
maar hier te blijven.”

Podcasts
“Ik ben van mezelf een 
enorme radioliefhebber, 
en dan vooral van het gelul, 
diepgravende gesprekken. Dat 
bestaat eigenlijk niet meer, 

GIJS GROENTEMAN

Gijs Groenteman bij café Polder, waar hij graag komt. “Ja, die sokken. Het is mijn enige stijlopvatting, 
geboren uit het feit dat je eigenlijk altijd één sok kwijt bent. Aaf en ik zijn getrouwd in Jeugdland, exact twee 
jaar geleden, en toen had ik deze sokken aan. Of in ieder geval die met de kersen.”

voor op Oost. Maar goed, het 
kan nog komen.”

Botox en kleine hondjes
“Ik ben in Zuid opgegroeid, in 
de Van Eeghenstraat. Die plek 
uit mijn jeugd is exact wat Wa-
tergraafsmeer nu is: een beetje 
artistiekerig, well to do, maar 
niet bizar protserig rijk. Als je 
nu door Cornelis Schuitstraat 
loopt, wat vroeger zeg maar 
ons Christiaan Huygensplein 
was, is het alsof er buiten-
aardse wezens zijn geland, 
met botox, kleine hondjes 
en Hummers. Ik denk dat de 
Watergraafsmeer ook zo gaat 
worden. Het is jammer, maar 
ik zou bij god niet weten wat 
eraan te doen is.”

Binnenkant voet
“Ik hou heel erg van voetbal, 
maar dus passief. Drie van 
mijn kinderen voetballen, 
bij TOS Actief om de hoek. 
De afgelopen twee jaar heb 
ik het team van mijn jongste 
getraind. Ik stop nu, omdat ze 
iemand nodig hebben van wie 
ze ook echt iets kunnen leren. 
Ik snap er uiteindelijk niks 
van, ik weet helemaal niet hoe 
je met je binnenkant voet moet 
schieten. Die voetbalclubs zijn 
ook allemaal zo leuk. Het is net 
een romantische comedy waar 
je in terechtkomt, zeggen Aaf 
en ik vaak tegen elkaar. Dan 
zie je al die schattige kinderen, 
het zonnetje schijnt, het is ook 
nog esthetisch, de koffie is lek-
ker, iedereen ziet er een soort 
van goed uit zonder bizar knap 
te zijn. Dan is het net alsof het 
allemaal zo gecast is.”

Diep ironisch
“Zo ben ik normaal dus 
helemaal niet, ik vind altijd 
alles mwah en niet zo. Ik ben 
eigenlijk diep ironisch, tegen 
het cynische aan, maar wat 
we hier in Amsterdam heb-
ben, als je dus in de gelukkige 
situatie bent dat je geld kan 
verdienen en dat je gezond 
bent en zo, dan kan je nergens 
beter wonen dan hier. Het is 
een afgrijselijke conclusie om 
te trekken, maar het is gewoon 
zo. Het is net de Truman Show, 
dat heeft mijn vriend Diederik 
Ebbinge heel goed gezegd des-
tijds in deze krant. Alles wat je 
mogelijkerwijs kan bedenken 
is er, en alles is te fietsen. Het 
is een bizar perfecte mix van 
alles.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

maar toen kwam de podcast – 
het medium waar je nog wel 
helemaal kan freaken op een 
één bepaald onderwerp – en 
dacht ik: fantastisch. Ik had 
altijd nog de wens om iets over 
Harry Bannink te maken. Dan 
ga ik gewoon mensen intervie-
wen die met hem gewerkt heb-
ben, zoals Wieteke van Dort 
en Joost Prinsen, en dat doe 
ik gewoon uit liefde, omdat 
ik er zin in heb. Die podcast 
werd heel succesvol. Het is een 
fantastisch medium, en je kan 
er anytime, bijvoorbeeld in bed 
of tijdens het wandelen, naar 
luisteren.”

Wandelen
“Nou ja, ik haat sporten. 
Maar je moet natuurlijk toch 
bewegen en altijd weer een 
beetje dunner worden. Nu heb 
ik als bewegingsregime voor 
mezelf dat ik zo veel mogelijk 
moet lopen. Dus als ik naar het 
centrum of waar dan ook naar 
een afspraak moet en ik heb de 
tijd, dan wandel ik erheen. Je 
ziet de stad, kan lekker muziek 
of een podcast luisteren, en 
het heeft iets meditatiefs.”

Bizar perfect
“Toen ik voor het eerst in 
Watergaafsmeer kwam wo-

nen, rond het jaar 2000, in de 
Wakkerstraat, zei mijn goede 
vriend Teun van de Keuken: 
‘In wat voor buitenwijk ben je 
nou terechtgekomen?’ Toen 
was het ver van alles, nu is 
het spicy en leuk. De buurt 
voldoet aan al mijn fantasieën 
die ik over een buurt zou kun-
nen hebben. Ik mis alleen wel 
een hele goeie bioscoop, zoals 
De Filmhallen in West. Zo’n 
plek met acht zalen, een combi 
van blockbusters en arthouse 
zodat er altijd wel iets van je 
gading is, en een restauran-
tachtig ding erbij, daar verlang 
ik naar. Dat heeft West echt 



Waar zijn de bergen grofvuil uit de Watergraafsmeer gebleven?

G E M E E N T E  T R E K T  A PA R T E  C O N C LU S I E  N A  P R O E F

De wonderen zijn de 

wereld nog niet uit en ze 

gebeuren in de Water-

graafsmeer. Hier verdwijnt 

sinds begin mei 2018 

wekelijks ruim veertien 

ton grof vuil. Opgestapeld 

is dat een onmetelijke 

berg aan troep die van 

ver buiten het stadsdeel 

zichtbaar zou moeten zijn. 

Maar die berg is er niet. 

En in de afgelopen maan-

den stegen er boven deze 

buurt ook geen rookplui-

men op omdat wanhopige 

bewoners hun rommel aan 

het verbranden waren.

Wat wel is waargenomen is dat 
wekelijks tientallen Water-
graafsmeerders met hun auto 
naar het afvalpunt aan de 
Rozenburglaan zijn gereden 
om van hun oude spullen – 
tuinafval, tapijten, matrassen 
en andere troep – af te komen. 
Daarmee is een paar ton aan 
het wonderlijk verdwenen grof 
vuil achterhaald, maar nog 
steeds is de 14 ton zoek. Per 
week.

Ook het bureau Hiemstra & 
De Vries, door de gemeente 
ingeschakeld om na te gaan 
hoe sinds mei 2018 de proef 
in de Watergraafsmeer met 

het ophalen van grof vuil is 
verlopen, weet niet waar die 
14 ton zijn gebleven. In hun 
rapport, dat onlangs bij de 
bestuurscommissie op de 
agenda stond, schrijven ze dat 
de verdwenen 14 ton eigenlijk 
ook wel logisch is “vanwege de 
verhoogde drempel om grof 
vuil aan te bieden”.

Door Harko van den Hende

Die drempel bestond eruit dat 
bewoners niet meer op een 
vaste dag hun grof vuil langs 
de straat konden zetten, maar 
eerst een afspraak moesten 
maken met de vuilnisdienst. 
Blijkbaar hadden veel Water-
graafsmeerders daar geen zin 
in. Sommigen reden naar het 
afvalpunt, anderen naar de 

tweedehandswinkel, maar de 
meesten deden op een andere 
manier hun troep de deur uit. 
Hoe? Daar hebben Hiemstra 
& De Vries geen onderzoek 
naar gedaan. Maar het is niet 
onwaarschijnlijk dat de rom-
mel – in stukjes – gewoon in 
de vuilniszak en de afvalbak is 
gedaan. 

Als dat waar is, dan dooft 
het enige lichtpuntje uit het 
hele onderzoek. Hiemstra & 
De Vries constateerden dat 
bewoners en ambtenaren niet 
tevreden waren met de proef, 
en dat de straten er niet scho-
ner op werden. Wel hebben 
ze vastgesteld dat deze manier 
van werken voor de gemeente 
goedkoper is – omdat de 
wagens van grof vuil minder 
kilometers maken (570 kilo-
meter per maand), maar daar 
staan evenveel kilometers van 
bewoners richting de Rozen-
burglaan tegenover.

Proef mislukt? Nee, want de 
methode was “duurzamer”. 
Volgens het bureau heeft de 
proef aangetoond dat deze 
werkwijze “meer inzicht geeft 
in de grof-vuilstromen, wat 
een belangrijke bouwsteen is 
op weg naar een duurzame 
economie”. Misschien is deze 
conclusie nog wel het grootste 
wonder van de Watergraaf-
smeerse proef: de gemeente 
wil graag afval scheiden, doet 
een proef waarbij vele extra 
tonnen afval die voorheen 
‘netjes’ gescheiden op straat 
stonden nu met het huisvuil 
naar de vuilverbranding gaan, 
en toch is de conclusie dat dit 
een “geschikte aanpak” is. Dan 
is het ook geen wonder dat 
de proef inmiddels ook geen 
proef meer is maar gewone 
Watergraafmeerse praktijk.

deBrugPolitiek
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Kamperen en meer op Pampus 
deze zomer

Pampus pakt uit deze zomer, met nieuwe attracties, 
kampeerweekenden en boottochten die je verder brengen dan 
alleen naar Pampus.
Slapen in je eigen tent of in eentje die al klaarstaat, dan kan op 
het onbewoonde eiland Pampus de hele zomervakantie. Het is 
een crowdfundactie, omgetoverd tot crowdfundcamping, om 
duurzame vernieuwingen door te kunnen voeren. Boeken kan 
via campspace.com/pampus.
Van 20 tot en met 22 augustus kun je de maritieme geschiedenis 
van Amsterdam beleven op de indrukwekkende driemaster 
Stedemaeght. Je scheept achter Centraal Station in en vaart langs 
Vuurtoreneiland en het Paard van Marken richting Pampus, waar 
je op eigen gelegenheid het fort kunt bezoeken. Het is inclusief 
lunch, zie pampus.stedemaeght.nl.
De zomerprogrammering van Pampus biedt nog veel meer 
leuks, zoals een vliegerweekend, een Morse Week, Sail Pampus, 
restaurant Zomerlicht, vogelaars, een klassiek concert en een 
zwemevenement. Zie voor meer info en het programma www.
pampus.nl.

Advertorial
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‘Het water dendert bij harde regen met een rotgang naar beneden’
VO O RU I T ST R E V E N D :  E E N  R E G E N WAT E R T U I N 

Op IJburg ligt tussen twee 

woonblokken een echte 

‘regenwatertuin’. Zodra 

het hard regent verande-

ren kabbelende stroom-

pjes in een spectaculaire 

waterval. 

Achter een hek in de Marius 
Meijboomstraat ligt een glooi-
ende binnentuin verscholen. 
De regenpijpen die het water 
van het dak afvoeren zijn niet 
– zoals gebruikelijk – aan-
gesloten op het riool, maar 
komen uit op de tuin. Vanaf 
het hoogste gedeelte van de 
tuin stroomt het water naar 
beneden waar het in wadi´s 
blijft staan. Dit gedeelte ligt 
drie meter lager. 

“Het water heeft natuurlijke 
wegen gevonden om naar 
beneden te stromen”, vertelt 
Edwin Hoekstra (44), hovenier 
van Van der Tol, wijzend naar 
de sporen tussen de begroei-
ing door. Hier en daar liggen 
boomstammen die het stro-
mende water blokkeren. Door 
het te vertragen kan de tuin 
meer vocht opnemen.

De tuin is gesloten voor pu-
bliek – hij is ontworpen als 

‘kijktuin’ voor de bewoners 
van het appartementencom-
plex. “Juist omdat het geen 
gebruikstuin is, wilden we er 
iets spectaculairs van maken 
om naar te kijken”, vertelt 
Annemieke Langendoen (53) 
van Hollandsgroen die de tuin 
heeft ontworpen. “Het water 
verzamelt zich op het hoogste 

gedeelte en dendert bij harde 
regen met een rotgang naar be-
neden.” De tuin werd eind 2016 
opgeleverd, direct na plaatsing 
van de appartementen.

“Een eis aan gebouwen op 
IJburg is dat ze zoveel moge-
lijk regenwater opvangen”, 
vertelt Langendoen. “De 

complexen hebben groenda-
ken met sedum, dat vangt al 
een deel op. Voor de rest doet 
de tuin z’n werk. In het geval 
van extreme regenval is er een 
noodafvoer, waardoor het wa-
ter alsnog het riool in loopt.” 
Langendoen wijst naar de tien 
centimeter hoge betonnen 
richel die de tuin omheint. “In 

principe kan het water zo hoog 
staan.” Vanwege de klimaatver-
andering krijgen we in Neder-
land steeds vaker te maken met 
extreme regenval. De regenwa-
tertuin op IJburg is in die zin 
een vooruitstrevend initiatief 
van woningbouwcorporatie 
De Alliantie. 

De bewoners van de apparte-
menten hebben uitzicht op 
een weelderige tuin. Er is een 
kruidenrijk mengsel ingezaaid 
met onder andere klaver, 
kruipende boterbloem en ka-
mille. Ook zijn er borders met 
ezelsoor, daglelie en gerani-
ums. Het goudachtige siergras 
reuzenvedergras wuift in de 
wind – die hier eeuwig staat.

De Alliantie draagt met de 
tuin niet alleen bij aan een 
creatieve oplossing om het 
riool te ontlasten, ook bevor-
dert de tuin de biodiversiteit. 
Insecten halen nectar en 
stuifmeel bij de inheemse 
bloemenmengsels die er zijn 
ingezaaid, vogels eten van de 
bessenstruiken, en torretjes 
en paddenstoelen profiteren 
van de boomstammen. De 
appel- en perenbomen zijn nu 
nog klein, maar in de toekomst 
kunnen de bewoners één of 
twee keer per jaar de tuin be-
treden voor een oogstfeest of 
bloesemfeest.

Hovenier Edwin Hoekstra in de binnentuin aan de Marius Meijboomstraat. Regenpijpen komen er niet uit op 
het riool, maar in de tuin. “Het water heeft natuurlijke wegen gevonden om naar beneden te stromen.”

Door Kirsten Dorrestijn

Verdeelde meningen over Startblok Zeeburg
De gemeente stuurt begin 

deze maand het besluit 

‘Startblok Zeeburg en 

gedeeltelijk verplaatsen 

P+R Zeeburg II’ naar het 

college van B en W. De 

gemeente heeft eerder 

belanghebbenden de 

gelegenheid gegeven hun 

mening over het besluit te 

geven. De Brug peilde de 

meningen in de buurt, en 

die blijken aardig verdeeld 

te zijn.

Vooral de bouw van Startblok 
Zeeburg houdt de gemoederen 
bezig. De meeste bewoners 
blijven liever anoniem als ze 
hun mening geven. Een buurt-
bewoonster stelt dat ze tegen 
de komst van statushouders 
is omdat ze vindt dat Amster-
damse jongvolwassenen voor-
rang horen te krijgen. “Ik ben 

echt geen racist en ik ben niet 
bang dat statushouders er een 
zooitje van maken. Het gaat 
mij om de eerlijkheid. Waarom 
moeten jongvolwassenen die 
in Amsterdam geboren zijn 
de stad verlaten omdat het te 
duur wordt? Voor hen wordt 
nooit iets geregeld.”
De bewoonster lepelt meer-

Door Wietse Schmidt

dere adressen op in haar buurt 
waar begin dertigers nood-
gedwongen bij hun ouders 
wonen. “Mijn zoon betaalt met 
een huisgenoot 1100 euro per 
persoon voor een huurhuis 
in de vrije sector. Hij kan dat 
niet alleen betalen. De helft 
van de woningen van Startblok 
Zeeburg is voor jongeren tot 

28 jaar. Bij dat soort woningen 
moet je er na vijf jaar uit. Waar 
ga je dan heen met je spul-
letjes? Dan zijn de huren nog 
hoger geworden.”

Een andere buurtbewoner 
is korter van stof: “Vreselijk 
besluit van de linkse kliek in 
het stadhuis. Ze doen alles 
voor statushouders: huis, 
woninginrichting, uitkering, 
gratis ziektekosten en verzeke-
ring. Het is een schande.” Deze 
mening is niet iedereen toe-
gedaan. Een jongeman uit de 
Nida Senffstraat stelt: “Ik vind 
het geweldig dat wij dit project 
op het eiland krijgen, wat mooi 
om mensen op deze manier 
met elkaar te verbinden. Beide 
groepen kunnen samen onze 
mooie stad Amsterdam ont-
dekken!”

Een bewoonster van het 
Ambonplein zegt ook het 
bouwen van woningen voor 
statushouders en starters in de 
buurt aan te moedigen. “Over 
de locatie ben ik echter minder 
te spreken. De plannen gaan 

ten koste van broodnodige 
parkeerplaatsen. Waarom gaan 
we bouwen voor startende 
Amsterdammers op een plek 
waar de ‘normale mens’ zijn 
auto parkeert omdat hij het 
niet kan betalen om in de stad 
te parkeren?”

Tot slot is ook de nieuwe P+R-
locatie een bron van discussie. 
Direct omwonenden vrezen 
overlast van lawaai en uit-
laatgassen. Een ander pareert 
dit door te stellen dat er in de 
toekomst toch al een parkeer-
garage is gepland. “Ik snap al 
die commotie niet. Nu moeten 
de auto's voor de P+R als ze 
van de A10 komen een flink 
stuk over de IJburglaan rijden. 
Straks rijden ze linea recta 
van de A10 het tijdelijke P+R-
terrein op.”

Het is nog niet bekend wan-
neer het college het definitieve 
besluit neemt. Tot die tijd is 
het afwachten in hoeverre er 
naar de diverse meningen is 
geluisterd.

Een deel van P+R op Zeeburgereiland wordt verplaatst om ruimte te 
maken voor woningen voor statushouders en starters, is het plan. “Voor 
in Amsterdam geboren jongvolwassenen wordt nooit iets geregeld.”



winkelen bij Maxis Muiden

www.maxis.nl of volg ons op facebook voor meer informatie

Maxis biedt een van de meest complete 
winkelformules van Nederland! Niet 

alleen voor de dagelijkse boodschappen 
bent u bij Maxis aan het juiste adres. 

Bij Maxis vindt u ook nog eens 
elektronica, speelgoed, huishoudelijke 

producten, voedselwaren, meubels, 
kleding, schoenen, drogisterij- en 

verzorgingsproducten, verse vis, verse 
bloemen, dierenbenodigdheden, een 

slijterij en een kapper. 
Gewoon teveel om op te noemen! 

Parkeren is altijd gratis en Maxis is 
makkelijk bereikbaar via afrit 3 op de A1.

Voor onze kleinste gasten is er een 
Kiddieland. Even bijkletsen met een 

drankje of iets te eten kan op het 
gezellige HEMA terras of bij de 

Burger King. 

Maxis heeft een tankstation waar 
u voordelig kunt tanken en een 

XXL Carwash. Maxis is iedere dag 
geopend en heeft op donderdag én 

vrijdag koopavond. 
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‘Het is net schaken, je moet steeds vooruitdenken’
René Veen is al veertig jaar 

vergroeid met honkbal. 

Hij speelde voor velerlei 

clubs, waaronder Giants 

en TIW in Diemen, Thamen 

in Uithoorn en Falcons in 

Lelystad. In verschillende 

periodes kwam hij zo’n 

vijftien jaar uit voor OVVO. 

Bij laatstgenoemde vereni-

ging, omsingeld door voet-

balclubs op Middenmeer, 

traint hij het eerste team. 

In noodgevallen speelt hij 

mee als pitcher (werper). 

OVVO is momenteel weinig 

succesvol: in 2019 werd 

alsmaar verloren, vaak 

met 3-14 of zelfs 0-21. 

Maar René blijft positief.

Wat zijn jouw voornaamste 
honkbalkwaliteiten?
“Ik was altijd pitcher, moest 
zorgen dat de tegenstander de 
bal niet kon slaan. En ik was 
outfielder, moest proberen te 
vangen als iemand geslagen 
had. Ik kon een redelijke bal 
gooien vroeger. Nog steeds 
wel, maar ik heb vier jaar 
geleden, dankzij het honkbal, 

een schouderoperatie moeten 
ondergaan. Ik gooi daardoor 
met minder snelheid. Ik 
softbal nu met jongens met 
wie ik altijd honkbalde, met 
sommigen al 35 jaar. Om goed 
te blijven honkballen moet 
je veel trainen en we zijn iets 
minder fanatiek geworden. 
De spelregels zijn bijna gelijk, 
maar bij softbal wordt onder-

Het OVVO-softbalteam van pitcher René Veen, v.l.n.r.: Peter Kolderi, Raymond Lecuivre, René Veen, Marc 
Visser, Cees-Jan van Bommel, Michel Groenhart, Albert Bos. Zittend: Edsel Martis. “Er ligt veel historie op 
Middenmeer.”

hands gegooid, zijn de honk-
afstanden korter en is het veld 
iets kleiner.”

Wat maakt honkbal zo mooi?
“Mensen denken vaak dat 
het statisch is, alsof alleen 
de werper en de catcher iets 
doen. Maar het is net schaken, 
je moet steeds vooruitden-
ken; wat moet ik doen als de 

bal daarheen gaat? Waarheen 
moet ik gooien als hij zus of 
zo doet? Tijdens het spel is er 
strijd, erna één grote familie. 
Bijna iedereen kent elkaar in 
het honkbalwereldje. Het spel 
spreekt weinig mensen aan. 
Andersom heb ik dat met voet-
bal; dat zijn elf man die achter 
een bal aan rennen, verder 
niets. Overigens hadden veel 

H O N K B A L L E R  R E N É  V E E N  VA N  OV VO  I N  S P O R T PA R K  M I D D E N M E E R

Door Gijs Lauret

voetbalclubs op Middenmeer 
vroeger een honkbalafdeling.”

OVVO verliest wekelijks. Is 
het nog leuk?
“Ik vind het absoluut leuk, 
anders had ik allang de pijp 
aan Maarten gegeven. Ik train 
een ontzettend leuke, jonge 
groep. Tot de vijfde, zesde in-
ning kunnen we meekomen, 
maar daarna gooien we niet 
goed genoeg en dat is funest. 
Wij hebben groot gebrek 
aan goede pitching. En als de 
scheids een worp in ons nadeel 
interpreteert, moet je het in 
je hoofd omzetten en anders 
gooien. Niet iedereen verwerkt 
zo’n beslissing even makkelijk 
en soms worden daardoor 
fouten gemaakt. We maken de 
naam OVVO (Op Volharding 
Volgt Overwinning, red.) nog 
niet waar. Maar het kwartje 
gaat vallen en we gaan sowieso 
winnen. Is het nu niet, dan 
volgend jaar wel. Daar ben ik 
gewoon heel positief in. Er 
zou wat ledenaanwas moeten 
zijn, we zijn een van de oudste 
honkbalclubs van Nederland. 
Toen ik in 1986 kwam zaten 
de tribunes vol, in de veertiger 
en vijftiger jaren is OVVO zes 
keer landskampioen geweest. 
Er ligt veel historie hier op 
Middenmeer.”

‘Dit is een goede plek om in de zomer neer te strijken’
N I E U W E  K A A R T  B I J  R E STAU R A N T  M O J A ,  E N  VA K E R  O P E N  VO O R  D I N E R

Restaurant MOJA op de 

kop van Steigereiland-

Zuid heeft een zomerkaart 

samengesteld. Met drie 

heerlijke salades, lichte 

bijgerechten, veel groen-

ten en vegetarische op-

ties. En cocktails. “Na een 

uitgebreide test zijn de 

beste op de kaart terecht-

gekomen.” Voor de kinde-

ren biedt het menu onder 

meer een kipburger en 

smoothies.

De eerste snikhete dagen van 
2019 zijn een feit, en op een za-
terdagmiddag in juli is het dan 
ook druk op MOJA’s weidse 
terras aan het water. Gasten 
nuttigen een late lunch en on-
dertussen schuiven er gezin-

nen aan voor een borrel met 
snacks. Kinderen vragen om 
een ijsje, hun ouders genieten 
van de ‘next level-bitterbal’, 
nacho’s met zelfbereide saus of 
een borrelplank met vleeswa-

ren en kaas. Het ziet er alle-
maal even fantastisch uit. Een 
van de gasten zegt: “Dit is een 
fijne plek. De kinderen verma-
ken zich intussen op het grote 
speeltoestel en op de dijk.”

Op het water valt er van alles te 
zien, plezierjachten, kano’s en 
flyboarders ergens in de verte. 
Suppers en zwemmers komen 
voorbij, de wind ruist door 
het hoge gras langs het terras. 
MOJA’s mede-eigenaresse 
Adri beaamt met trots: “Dit is 
inderdaad een goede plek om 
in de zomer neer te strijken. 
Voor lekker eten, maar dus 
ook voor een borrel aan het 
eind van de dag. Ook kinderen 
zijn van harte welkom, ruimte 
genoeg.”

Ze heeft de openingstijden 
voor het diner uitgebreid met 
de donderdagavond, en een 
nieuwe zomerse menukaart 
samengesteld. “Drie mooie 
salades zijn erbij gekomen, en 
goed gevulde wraps met bij-
voorbeeld langzaam gegaard 
vlees en knapperige groenten. 
Als je denkt dat ze zó dik zijn 
dat ze niet meer opgerold kun-
nen worden, dan zijn ze per-

fect.” De gerechten zijn licht 
en fris. In plaats van gepofte 
aardappel is er nu onder meer 
couscous als bijgerecht. Al het 
eten wordt bereid met pure 
producten van goede kwaliteit. 
“We maken alles zelf, op basis 
van eigen recepten. En voor 
koffie, thee en lekkere taart 
ben je hier ook aan het juiste 
adres.”

Restaurant MOJA aan de 
Pedro de Medinalaan op Stei-
gereiland is de plek waar het 
hele gezin samenkomt voor 
vers, huisgemaakt eten. Er is 
veel ruimte voor kinderen, met 
speeltoestellen binnen én bui-
ten. Op www.moja.rocks vind 
je de menu’s. MOJA verzorgt 
ook catering en bedrijfslun-
ches en -borrels, en host fees-
ten voor bewoners, met mooie 
taarten en een speciaal menu.

Advertorial

Op zaterdagmiddag is het goed toeven bij restaurant MOJA op 
Steigereiland. Gezinnen strijken neer voor een borrel met versbereide 
hapjes. “Dit is een fijne plek om te zijn.”



De laatste boeren van de Watergraafsmeer 
Anno 2019 wordt de Wa-

tergraafsmeer voorname-

lijk bevolkt door mensen 

die zich aan de bovenkant 

van de welvaartsladder 

bevinden. Bakfietsen en 

stekkerauto’s sieren het 

straatbeeld. De skyline 

wordt gedomineerd door 

hoge woon- en kantoor-

torens rondom station 

Amstel. Maar niet eens 

zo heel lang geleden was 

de Watergraafsmeer een 

agrarisch gebied.

Jo Haen-Van Langen (1939) 
heeft deze geschiedenis probe-
ren te vangen in een boek over 
de boerderijen van de wijk. 
De kiem voor het boek werd 
gelegd toen Haen (die verbon-
den is aan de website www.
vriendenvanwatergraafsmeer.
nl) vernam dat Ajax op de plek 
van de Albert Heijn aan het 
Christiaan Huygensplein ooit 
speelde in het Houten Stadion. 
“Toen ontdekte ik dat ook AFC 
daar heeft gevoetbald. De club 
huurde er een weiland van 
een boer. Zijn boerderij heette 
Goed Genoeg. Het sportpark 
van AFC in Zuid heet nog 
steeds zo”, vertelt Haen. “Dat 
vond ik een leuk verhaal, maar 
er was verder niet zoveel over 
te vinden. Dus besloot ik on-
derzoek te doen naar andere 

boerderijen in de Watergraafs-
meer.”

Haen dook in de stadsarchie-
ven en sprak met de (klein)kin-
deren van boeren die nog op 
boerderijen hadden gewoond. 
Dit leverde soms aangrijpende 
verhalen op. Zo sprak Haen 
met boerendochter Corrie, 
die opgroeide op boerderij 
de Meerhoek. “Dat was een 
van de drie boerderijen die 
in de jaren zeventig moesten 
verdwijnen voor de aanleg 

Door Tim Jansen

van de ringweg. De boer had 
bedongen dat de boerderij 
direct na zijn vertrek gesloopt 
zou worden. In een andere 
boerderij waren na vertrek van 
de bewoners krakers gekomen. 
Dat had deze boer emotioneel 
niet overleefd.” Het gezin ver-
trok naar Noord. Corrie keerde 
met Haen voor het eerst na 35 
jaar terug op de plek waar De 
Meerhoek stond.

Haen erkent dat het boek uit 
nostalgie is geschreven. Ze 

vindt het jammer dat er vrijwel 
niets meer over is van het 
landelijke karakter van de Wa-
tergraafsmeer waar zij in 1963 
kwam wonen. Van de achttien 
boerderijen die in het boek 
worden beschreven bestaan er 
nog twee. Beide hebben een 
horeca-bestemming. Café-
restaurant Polder naast station 
Science Park en De Vergulden 
Eenhoorn aan de Ringdijk. 
Over die laatste weet Haen te 
vertellen dat het aanvankelijk 
geen boerderij was. “Dat was 

het huis van een chirurgijn. 
Men geloofde dat poeder uit 
de hoorn van een eenhoorn 
een geneeskrachtige werking 
had.” Uiteindelijk hebben tal-
loze boerenfamilies in De Ver-
gulden Eenhoorn gewoond, 
tot 1971. Hierna deed het pand 
dienst als buurtcentrum en 
sinds enkele jaren als horeca-
uitspanning. 

De voortgaande verstedelij-
king verdreef rond 1990 uit-
eindelijk de laatste hobbyboer 
uit de Watergraafsmeer. Henk 
Suijkerbuijk moest zijn vee dat 
rondliep aan de Schagerlaan 
verkopen en ging kanaries fok-
ken. In 2002 werd, zo schrijft 
Haen, “met Henk de laatste 
boer in de Watergraafsmeer 
begraven.” 

Het boek Boerderijen in de Water-
graafsmeer is te koop bij Lin-
naeus Boekhandel voor een 
symbolische prijs van €19,20. 
De gemeente Watergraafsmeer 
was tot 31 december 1920 
zelfstandig en werd toen ten 
behoeve van de woningbouw 
door Amsterdam geannexeerd. 
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Jo Haen-Van Langen (1939) vatte de agrarische geschiedenis van de Watergraafsmeer in een boek. Van de 
achttien boerderijen bestaan er nog twee, en dat vindt ze jammer: “Het is uit nostalgie geschreven.”

Cake Herman, olieverf, 180 x 120 cm.

Cake Herman
Jaap Broersma De Stille Stad 

Stadsvernieuwing is van alle 
tijden en vroeger ging dat zo. 
Men markeerde een oude 
wijk, de boel ging tegen de 
vlakte, er verrees het nieuwste 
van het nieuwste en dat dan 
honderdmaal en tussendoor 
groeide – met een beetje maz-
zel – een stukje gazon. Men 
harkte alles aan kant en voilà, 
een nieuwe wijk was geboren 
en iedereen gelukkig. Maar 
niet. Want het is wel leuk, al 
die nieuwe huizen, maar het 
heeft geen ziel en alles bij 
elkaar lijkt het net op Rotter-
dam. En als je nu ergens niet 
wilt wonen…

Tegenwoordig doet men het 
anders. De boel gaat tegen de 
vlakte, nieuwe blokken verrij-

zen en dat dan honderdmaal, 
men harkt alles aan, maar nu 
– noem het voortschrijdend 
inzicht – staan er nog enkele 
relikwieën uit de tijden van 
weleer. Dat kan een badhuis 
zijn, een werkloze waterto-
ren of een directiewoning 
uit de tijd dat een directie er 
nog toe deed. Dat is precies 
de redding van de wijk. Vaak 
fungeert zo’n gebouw als 
clubhuis voor de buurt, bin-
nen is het hip en happening 
en toch lijkt het alsof je terug-
gaat in het rijke verleden van 
ooit. Teletijdmachines, dat 
zijn het. 

Vergelijk het met een gis-
tingsproces. Je hebt een klein 
beetje oude gist nodig om 

nieuwe cake te bakken. Daar-
door ontstaan mooie nieuwe 
dingen. De vriendschapscake 
Herman is op dat principe 
gebaseerd. Je geeft een beetje 
gist aan vrienden, tezamen 
met een recept. Dan bak je de 
cake en geeft gist en recept 
vervolgens door. Het is een 
soort kettingbrief van vriend-
schap. Die oude gebouwen 
in al die nieuwe buurten zijn 
de schakels van die ketting. 
Ik wens elke buurt zijn eigen 
cake Herman toe.

Reacties: 
jaapbroersma1@gmail.com

O N D E R Z O E K  N A A R  D E  G E S C H I E D E N I S
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hebben in zijn ontwerp voor 
Prada in Venetië. De entree-
hal valt tegen. Hier is niets aan 
ontworpen, alles standaard 
woningbouw. Veel brieven-
bussen in een kale witte hal. 
Een nietszeggende glasdeur 
leidt naar een smalle donkere 
gang waaraan de liften zijn 

‘Er zou een afstudeerrichting Welstandstoezicht moeten komen’
D E  ST E LT L O P E R

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Ertskade, Oostelijk Havenge-
bied. Dit vind ik een van de 
mooiste plekken van Amster-
dam. En nog wel gelegen in 
een nieuwbouwwijk. Voordat 
het Oostelijk Havengebied 
bestond, was elke nieuw-
bouwwijk een plek om te 
mijden. Een ‘mooie nieuw-
bouwwijk’ was een contradic-
tio in terminis. Daar kwam je 
terecht als er voor jou geen 
alternatief meer was. Maar 
het Oostelijk Havengebied! 
Onder regie van stedenbouw-
kundige en landschapsarchi-
tect Adriaan Geuze ontstond 
twintig jaar geleden een onge-
kend fijn, nieuw stadsdeel. 

Het stedenbouwkundig plan 
bestaat uit laagbouw in grote 
dichtheid, gecombineerd met 
woonblokken en -torens. De 
blokken en torens worden ge-
zien als ‘meteorieten’, omdat 
ze ogenschijnlijk lukraak tus-
sen de laagbouw zijn geland. 
In de laagbouw heeft ieder 
huis een voordeur aan de 
straat. Hierdoor – in combi-
natie met de goed ontworpen 
openbare ruimte – ontstaat 
een levendige straatcultuur. 
Adriaan Geuze functioneerde 
na zijn werk als stedenbouw-
kundige als een one-man 
welstandscommissie om 
zijn plan tot in de puntjes te 
laten uitvoeren. Materiaal- en 
kleurgebruik werden voor-

geschreven: donkerbruine 
baksteen, roestend staal, ruw 
beton, vergrijzend hout. 
Prachtig! 
Ik ben ervan overtuigd dat 
streng welstandstoezicht de 
enige manier is om de kwali-
teit van de gebouwde omge-
ving te waarborgen. In andere 
woorden, om te voorkomen 
dat middelmatige architecten 
haar verpesten. Er zou een 
afstudeerrichting Welstand-
stoezicht moeten komen met 
Adriaan Geuze als decaan. 

Ter zake. De Steltloper. Een 
van de meteorieten. Op het 
eiland Sporenburg, op een 
schitterende locatie aan het 
water met uitzicht op KNSM-
eiland en het IJ, moest The 
Fountainhead komen. Een 
kolossaal en spectaculair 
woongebouw, ontworpen 
door architect Kees Chris-
tiaanse. Buurtprotest heeft 
dit tegengehouden. The 
Fountainhead was te groot en 
blokkeerde het uitzicht. In 
plaats van The Fountainhead 
kwam De Steltloper, ontwor-
pen door architect Dam & 
Partners. 
De Steltloper staat voor 
de helft op poten zodat er 
vanaf straatniveau onderdoor 
gekeken kan worden. Van 
mij had het in zijn geheel 
op poten gemogen, want het 
gebouw blokkeert nog steeds. 

Zeventien verdiepingen, 60 
meter. Mooie hoogte voor een 
woontoren in deze buurt. De 
gevel is degelijk ontworpen, 
dat kan je wel overlaten aan 
Cees Dam, gerenommeerd 
architect van onder meer de 
Stopera. 
Een patroon van verticale 
raamstroken over twee of drie 
verdiepingen, open balkons 
op de hoeken. Af en toe ver-
springt er wat in het patroon. 
Er zit ritme in de gevel, op 
een klassieke manier. Deze 
gevel doet het goed bij jong 
en oud. Ik laat een foto aan 
mijn vrouw zien. Na lang 
nadenken: “Ik vind hem wel 
gaaf. Met die open hoeken en 
zo. Maar die onderkant die op 
de grond staat…” Ik kijk nog 
eens goed. Ze heeft gelijk, die 
onderkant, afgezien van de 
schuine poten, heeft weinig 
jeu. 
Ik ben natuurlijk binnen 
geweest en heb ook op de 
gevel geklopt. De gevel leek 
van een afstand bekleed met 
marmer, maar blijkt gemaakt 
van vederlichte, 13 mm dikke 
gevelplaten van sponsachtig 
massief aluminium. Tijdens 
het maakproces is lucht in 
vloeibaar aluminium gebla-
zen. Interessant materiaal, 
ga ik onthouden. Ruw, maar 
chic. Als je er een lamp achter 
zet schijnt het door. Koolhaas 
blijkt het ook toegepast te 

Welke gebouwen geven kleur aan Oost? Architect en schrijver Jan van Erven Dorens beziet de stad met de blik van een kenner en velt zijn oordeel. Kijk maar. 

Valtifest komt naar 
Zeeburgereiland
Op 7 september strijkt Valtifest, het festival der festivals, 
neer op de Oostpunt van Zeeburgereiland. Met acts, 
muziek, dj’s en de gekste, leukste mensen. De dresscode 
van deze editie is Plastic Fantastic. Recycle het plastic in 
je huis, van je werk, van straat of van waar dan ook en 
maak er een glorieuze afscheidsode aan de verguisde 
kunststof van. De organisatie tipt voor het basismateriaal 
van je outfit bijvoorbeeld festivalmuntjes, glijbanen, 
condooms, tandenborstels, playmobil, poncho’s, visnetten, 
stekkerdozen en My Little Ponies. 
Behalve de acidhouse-stage zijn er veel plekken waar 
gefeest kan worden. De bijzonderste: The Tïtty Twïster, 
bekend van Lowlands. Geprogrammeerd staan onder veel 
anderen Todd Terry, The Rad Pack featuring Willie Wartaal, 
Mason & Joost van Bellen, Eric de Man, The Hardrock 
Karaoke Band en Kommandant K. Kaap Oost, Bij Storm et 
al, 13.00-23.00 uur met after, valtifest.nl.

Kaarten winnen!
de Brug mag voor Valtifest en Zsa Zsa Su! Festival 5x 2 
tickets weggeven. Wil jij kans maken op twee kaarten, 
mail ons dan op info@debrugkrant.nl waarom jij niet mag 
ontbreken.

gelegen. Van alle architecten 
had juist Cees Dam, de Neder-
landse Scarpa, met zijn gevoel 
voor materiaal en detaillering, 
hier een spectaculaire entree-
hal van kunnen maken. 

Reacties naar jved@dorensarchitects.nl



Wordt u ouder en zou wat 
begeleiding fijn zijn of 
mist u thuis gezelligheid? 
ZGAO helpt u graag zelf-
standig te blijven. 

Meer weten? 
020 592 54 20 

Begeleiding en 
dagbesteding

www.zgao.nl

Duurzaamheid, 
ambacht en design daar ligt de focus.

Wij combineren natuur met design door zorgvuldig geselecteerde 
duurzame slaapproducten van natuurlijke materialen. Van hoofdkussens, hoeslakens 
tot een complete slaapkamer inrichting met bed, matrassen, bedbodems, bijmeubelen 
en kledingkast. In onze prachtige showroom aan het IJ heten wij u van harte welkom 
om onze unieke, fascinerende duurzame design collectie te ontdekken.

Bedaffair
Pedro de Medinalaan 89-91
1e etage
1086 XP Amsterdam-IJburg

www.bedaffair.nl

ALTIJD IN DE BUURT

TIJD OM TE VERHUIZEN ?

En de waarde van uw woning?
Die bepalen we kosteloos voor u!

Linnaeushof 89  - 1098 KT Amsterdam
020 - 7400531 -  info@semmakelaars.nl
www.semmakelaars.nl
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W E R K E N  O P  D E  A F D E L I N G  K L E I N S C H A L I G  WO N E N ,  VO O R  M E N S E N  M E T  D E M E N T I E

Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 60

‘Veelzijdig en dankbaar werk, en elke dag is anders’

Fatima volgt de opleiding Verzor-
gende IG en heeft het enorm naar 
haar zin. “Meteen toen ik op de 
groepswoningen kwam, voelde 
ik me thuis. En ik leerde veel. Het 
eerste halfjaar stond vooral in 
het teken van kennismaken met 
afdeling, collega’s en bewoners en 
bijspringen waar je kunt. Inmid-
dels kan ik alle verpleegkundige 
handelingen toepassen die horen 
bij de functie, zoals medicatie 
verdelen en blaasspoelen. Je 
wordt begeleid door een vaste 
stagebegeleider, en intussen kun 

je heel zelfstandig werken.”
Razend enthousiast is ook Ferdi 
Hartzema, sinds een halfjaar 
gediplomeerd verzorgende IG op 
de groepswoningen in het Flevo-
huis. “Na een periode op de af-
delingen revalidatie en thuiszorg 

In het Flevohuis van ZGAO 

zijn vele opleidingsmo-

gelijkheden. Op de afde-

ling kleinschalig wonen 

– groepswoningen voor 

mensen met dementie – 

doen onder meer stagiaires 

en verpleegkundigen IG in 

opleiding met hun begelei-

ders hun best het de bewo-

ners zoveel mogelijk naar 

de zin te maken. “Je inleven 

in bewoners, ze echt leren 

kennen, dat maakt het 

werk spannend en afwis-

selend.”

heb ik hiervoor gekozen omdat 
het voor mij de meest uitdagende 
plek is. De grootste uitdaging is 
het om iedere bewoner zoge-
noemde ‘belevingsgerichte zorg’ 
te bieden. Dat betekent dat je 
je probeert te verplaatsen in de 

In de prachtige tuin van het Flevohuis vertellen Adrienne, Ferdi en Fatima bevlogen over hun werk op de afdeling 
kleinschalig wonen voor mensen met dementie. “Het werk is veelzijdig en er is veel vrijheid. Als de bewoners 
genieten, genieten wij ook.”

Door Linda van den Dobbelsteen

denkwereld van de bewoner met 
dementie. Je probeert te levelen. 
Hoe beter je daarin bent, hoe 
soepeler je werkdag loopt.” 

“De verpleegkundige handelin-
gen op onze afdeling zijn dezelf-

de als op bijna elke afdeling in 
een ziekenhuis. Juist het inleven 
in bewoners, ze echt leren ken-
nen, maakt het werk spannend 
en afwisselend.” Praktijkopleider 
Adrienne Timmermans knikt 
instemmend. “Ons doel is het 
om het leven van de bewoners zo 
leuk mogelijk maken. Het kost 
tijd om uit te proberen welke 
benadering de beste is, maar daar 
krijg je veel voor terug. Fatima: 
“Soms gaat het maar om simpele 
dingen: een speciaal muziekje of 
een aai over iemands bol kan al 
een lach teweegbrengen.” 

Adrienne: “We zijn continu op 
zoek naar verbeteringen. Zo 
is er naast medische zorg veel 
aandacht voor welzijn. Dage-
lijks zijn er allerlei activiteiten 
waaraan bewoners mee kunnen 
doen, zoals vandaag wandelen en 
een high tea. Fatima: “Het is aan 
ons om te kijken welke activiteit 
geschikt is voor welke bewoner. 
En is er ruimte voor spontaniteit. 
Van de week, het was heel mooi 
weer, heb ik een aantal bewoners 
meegenomen naar Javaplein voor 
een patatje.” Ferdi: “Als bewoners 
genieten, genieten wij ook. Het is 
heel dankbaar werk.”

Advertorial

Straten Centrumeiland vernoemd naar 
strijders tegen slavernij
De gemeente Amsterdam 

vernoemt 27 straten op 

Centrumeiland (IJburg) 

naar personen die zich 

hebben verzet tegen ko-

lonialisme en slavernij in 

Indonesië, op de voorma-

lige Nederlandse Antillen 

en in Suriname. 

Dit maakte burgemeester 
Halsema bekend tijdens de 
nationale herdenking van de 
afschaffing van de slavernij in 
Amsterdam. Het besluit is in 
lijn met de uitvoering van het 
initiatiefvoorstel ‘Diversiteit in 
de Amsterdamse straatnamen’ 
van raadslid Sofyan Mbarki 
(PvdA). Het past ook binnen 
het college- en raadsbesluit uit 
2016 om de diversiteit van de 
Amsterdamse bevolking meer 
tot uiting te laten komen in 
de naamgeving van openbare 
ruimten. 

De straten worden onder ande-
re vernoemd naar Maria Ulfah, 
feministe en rechtsgeleerde uit 
Indonesië, Otto en Hermina 
Huiswoud, Surinaamse activis-
ten en Frank Martinus Arion, 
Curaçaose schrijver en pleitbe-
zorger van het slavernijmo-
nument in het Amsterdamse 
Oosterpark. Burgemeester 
Halsema: “In onze groeiende 

ZSA ZSA SU! 
Caraïbisch festival op 
de Oostpunt
Festivalterrein Kaap Oost is een goed bewaard geheim op 
Zeeburgereiland, en op zondag 8 september vindt hier Zsa 
Zsa Su! Festival plaats, een Caraïbisch Eclectic evenement. 
Het terrein van Wind ‘n Wheels en Bij Storm heeft dan alle 
ingrediënten voor een perfecte festival dag: groen, strand 
en omringd door water. Zsa Zsa Su! maakt hier met de be-
zoekers een tropisch eiland van aan het einde van de zomer.

Korting voor de Brug-lezers
Lezers van de Brug krijgen korting op hun toegangskaartje 
voor het festival. Gebruik code ‘debrug’ en ontvang 10% 
korting op je order (geldig tot 31 augustus).

Meer informatie en tickets: 
www.zsazsasu.com / www.zsazsasu.eventbrite.com.
 
Advertorial

stad moeten nieuwe verhalen, 
nieuwe herinneringen hun 
centrale plek kunnen vinden. 
Ook als ze pijnlijk zijn.” Op 
Centrumeiland is onlangs de 
bouw van de eerste (zelfbouw)
van start gegaan. Naar ver-
wachting in 2026 is de wijk af.



  
 
 
 

 
 
 

 

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

 

 

 

 

 
 

20 Motorrijlessen
voertuigbeheersing en rijexamen        € 999,-

25 Autorijlessen 
incl. rijexamen en theoriecursus    
en -examen voor maar           

€ 1250,-

www.ed-ishak.nl

4 Bromfietsrijlessen
lessen en rijexamen                        € 250,-

Bereik Amsterdammers 
met wat Amsterdammers 

willen lezen!

Alles over cultuur, 
sport, politiek en 

evenementen in de stad.
U leest het in de huis-aan-huisbladen 

van Mediagroep Amsterdam.

Mediagroep
Amsterdam

.nl
DIRK-JAN EMANS

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen via:

Reserveer uw campagne bij Mediagroep Amsterdam!
Eenvoudig uw advertentie in zes goed gelezen Amsterdamse edities. Gemakkelijk voor u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw media-adviseur.

Telefoon: 06-29040240   E-mail: martijn@debrugkrant.nl   Website: www.debrugkrant.nl

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Ruime keuze in
• PVC 
• Parket 
• Laminaat 
• Novilon 
• Marmoleum 
• Kurk 
•	 Tapijt
• Karpetten
• Traplopers
•	 Gordijnen
• Zonwering
• Shutters

Sickmann Amsterdam
Eerste Oosterparkstraat 202 
1091 HL AMSTERDAM
(t.o. het OLVG ziekenhuis) 

Tel: 020-6653395 
Email:info@sickmann.nl
Site: www.sickmann.nl
Site: www.sickmannwebshop.nl

SICKMANN
Amsterdam

woninginr icht ing
uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Voordelen van het
bezoek aan uw
Quick Step Dealer:
1. Zie en voel onze 
vloeren in levensechte 
omstandigheden bij 
de dealer. 
2. Advies van expert.
3. Offerte op maat.
4. Kom meer te weten 
over al onze vloerbe-
kledingsopties.

Sickmann is gecertificeerd 
Master Installer voor alle Quick 
Step vloeren

Een nieuwe vloer moet je kunnen voelen.

LAMINATE 

Parquet 
LIVYN

VEILIG WONEN,
DAT WIL IEDEREEN.
En u kunt ons daarbij helpen!

Uw gids voor goed ouder worden

Geeft u straks advies & tips 
over veiligheid?
We starten na de zomer met de actie ‘Veiligheid in en om het huis’. In samenwerking 
met het ministerie van Justitie en Veiligheid willen we ANBO-leden adviseren hoe zij 
de veiligheid in en om de woning kunnen verbeteren.

Meld u nu aan als vrijwilliger.  
Kijk voor informatie op www.anbo.nl/veilig
Of stuur een e-mail aan veiligheid@anbo.nl

Word  
vrijwilliger  
bij ANBO

www.anbo.nl/veilig
fijne vakantie! 

namens alle medewerkers 
van de brug



D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  1 5

deBrugNieuws

‘Het raakt ons steeds meer als dieren sterven’
E X P O S I T I E  ‘ D E  L A AT ST E  A A I ’  I N  M U S E U M  TOT  Z OV E R

In Nederland wonen meer 

huisdieren dan mensen. 

Onze liefde voor het ge-

zelschapsdier lijkt alsmaar 

te blijven groeien. Met die 

liefde gaat een opbloeien-

de rouwcultuur gepaard. 

Museum Tot Zover belicht 

in de expositie De Laatste 

Aai onze relatie met dode 

dieren.

“Het raakt ons steeds meer als 
dieren sterven”, vertelt Laura 
Cramwinckel, samensteller 
van de expositie. “Er is dan 
ook duidelijk een trend te zien 
in het rouwen om dieren. Het 
afscheid van geliefde huisdie-
ren lijkt steeds meer op een 
menselijke uitvaart, alleen wat 
soberder. Dat is niet verwon-
derlijk. Een huisdier wordt al 
snel gezien als volwaardig lid 
van de familie, dat bij je in bed 
mag slapen. Dan is het niet 

meer dan normaal om gepast 
afscheid te willen nemen.”

De bezoeker maakt bij De 
Laatste Aai een reis langs de 
levensloop van huisdieren. 
Verschillende kunstenaars re-
flecteren op de laatste levens-
fase van het gezelschapsdier, 
het sterven, de lijkbezorging, 
het herdenken en de rouw. 
“Veel huisdierbezitters zullen 
zich hierin herkennen en er 
troost in vinden”, stelt Cram-
winckel. “Afscheid nemen is 
moeilijk. Maar ook voor niet-
dierenbezitters is de exposi-
tie interessant. Ze zullen de 
gevoelens beter gaan begrijpen 
en misschien meer empathie 
krijgen.”

Het getoonde werk van 
kunstenaars als Herman de 
Vries, Stephan Vanfleteren 
en Tinkebell is informatief, 
ontroerend, confronterend 
en prikkelend. Het doet de 
bezoeker nadenken over onze 
paradoxale relatie met die-
ren. We vertroetelen ze, maar 
eten ze ook op. Het minutieus 

geschilderde portret van een 
gestorven eendagskuiken door 
Adriana van Zoest wijst ons 
bijvoorbeeld op een triest ‘bij-
product’ van de bio-industrie. 
Het korte leven staat in schril 
contrast met de maandenlange 
vervaardiging van het fijnschil-
derwerk. 

De expositie is zeer divers en 
bestaat uit grafstenen, schil-
derijen, tekeningen, foto's, 
sculpturen, installaties, film- 
en audiofragmenten. Er is een 
interactief gedeelte – de die-
renhemel – waarin overleden 
dieren worden geëerd. 

De Laatste Aai is tot en met ja-
nuari 2020 te bezoeken in Mu-
seum Tot Zover, De Nieuwe 
Ooster, Kruislaan 124.

Simone Henken, Liefde is haar omringen met bloemen, 2016

Door Wietse Schmidt

Petitie om Café Roosenburgh te behouden

Café Roosenburgh naast Museum Tot Zover op het terrein van De Nieuwe 
Ooster zou in de huidige vorm niet kunnen blijven staan. Bezoekers zijn 
een petitie gestart. Ze schrijven: “Café Roosenburgh is al jarenlang een 
begrip en een veilige, warme ontmoetingsplek voor rouw en troost voor 
nabestaanden op begraafplaats De Nieuwe Ooster. De vrijwilligers van dit 
nabestaandencafé hebben een warm hart en een luisterend oor voor de 
nabestaanden, met een hapje of een bakkie troost. Met hun toewijding 
en service zijn zij een onmisbare steun voor velen nabestaanden die het 
café hebben bezocht en nog dagelijks bezoeken. Half juli dreigt het café 
plotseling haar deuren te sluiten, maar belangrijke plek mag niet gaan.”
Een aangeslagen medewerkster snapt er ook niks van: “Men wil er een 
ontvangstruimte met koffieautomaat van maken. Café Roosenburg zou 
ineens niet meer kostendekkend zijn. Maar afgelopen december werd ik 
nog overrompeld met geweldige omzet- en winstcijfers. De leiding is nu in 
handen van nieuwe mensen die totaal niet weten hoeveel buurtgenoten ze 
hiermee duperen. We hebben al vele, vele steunbetuigingen ontvangen. Dit 
is geen weloverwogen beslissing.”
https://caferoosenburgh.petities.nl

Waterplanten IJmeer gemaaid
Op 1 juli is het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer gestart, 
zelfs onder het eiland Pampus. Samen met het Watersportverbond richtte 
HISWA een stichting op die het maaien coördineert en regelt: de Stichting 
Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer. “Om het vaargebied aantrekkelijk 
te houden is het van belang dat er tijdig en voldoende gemaaid wordt”, zegt 
Gerdina Krijger, regiomanager Midden-Nederland van HISWA Vereniging op 
hun website. Ze blijft inzetten op een verruiming van de vergunning, zodat er 
in de toekomst nog meer gemaaid kan worden. Ook hoopt ze dat de gemeente 
Amsterdam als enige niet-betalende gemeente met geld over de brug komt. 
“Ook die gemeente heeft een groot belang bij een bevaarbaar IJmeer en 
Markermeer.”
Fonteinkruid bezorgt watersporters veel overlast, de lange slierten blijven 
hangen aan schroeven en vinnen. Maar de waterplanten hebben ook een 
belangrijke functie: ze zuiveren het water en daardoor neemt de waterkwaliteit 
toe. Dat is weer gunstig voor de biodiversiteit.
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bereiding
Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op het pak. Roer los met een vork. Dop de sperzieboontjes, snijd ze 
kleiner en kook 6 minuten in gezouten water. Giet af en spoel met koud water. Bak de amandelen in 1 eetlepel 
olijfolie in een koekenpan lichtbruin en hak ze grof. Snijd de wilde perziken in stukken. Was de muntblaadjes en 
hak ze fijner. Schil de verse gember, rasp ’m fijn en klop samen met de azijn, gembersiroop, 3 eetlepels olijfolie 
en een flinke draai zout en peper tot een dressing. Doe alles (inclusief dressing) in een grote kom. Hussel, stop in 
een bakkie en snel naar het dichtstbijzijnde park.

Door Janneke Vermeulen

RECEPT

PICKNICKSALADE

      voor een parkpicknick voor 2:

• 175 gram couscous

• 150 gram sperzieboontjes

• 60 gram amandelen

• 4 eetlepels olijfolie

• 2 wilde perziken

• 60 gram harde (belegen of oude) 

geitenkaas

•  flinke hand muntblaadjes

• 1 duimlengte verse gember

• 2 eetlepels witte wijnazijn

• 2 eetlepels gembersiroop 
 
 

Janneke kookt
Het voorjaar was al een aardig eind op stoom toen ik besloot een klein moestuintje aan te leggen. Ik googlede 
wat, vroeg de buurvrouw om tips en met de overtuiging dat het zo moeilijk toch allemaal niet kon zijn, dat 
hele moestuinieren, laadde ik bij het tuincentrum de bakfiets vol met twee bakken, potgrond, worteldoek, wat 
voorgezaaide groenten en de halve afdeling groene kruiden. Thuis plantte ik in één bak bieten en rucola en in de 
andere bak munt, salie, tijm, rozemarijn en bieslook.

Tot voor kort dacht ik dat moestuinieren zoiets was als opvoeden: een kwestie van intuïtie, eten en drinken geven en 
regelmatig een aai over de bol, en alles groeit en bloeit. Maar voor bieten en salie golden andere wetten dan voor 
kinderen. Want na een maand zonneschijn, water geven en kruiden knuffelen was de stand als volgt: het bietenblad 
stak hoog en kleurrijk boven de bak uit maar onder de grond hadden de knollen geweigerd te groeien. De rucola was 
vergeeld, de salie ondergepoept door duiven. Tussen de tijm staken onduidelijke gele bloemen de kop op. Alleen de 
munt had flink huisgehouden. Wát een woekeraar bleek dat. De halve kruidenbak was erdoor in beslag genomen. 

Niet erg, want zomer en munt zijn een uitstekend duo. Ik draai er pesto van (heerlijk bij gebarbecuede worsten), 
gebruik het voor thee (oldskool maar nog steeds lekker) en gooi het door picknicksalades. Deze bijvoorbeeld. 

MOESTUINWETTEN 
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden?   www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

o a r - o o s t . n l
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

De OAR-Oost is op 
zoek naar betrokken 
50+ bewoners in 
Amsterdam Oost.

We zoeken

Inkoop oud goud, zilver en  
edelmetalen munten. Reperaties, 
horloges, klokken en sieraden in 
eigen atelier.     

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl
ScharrelSlagerij |hogeweg 60 
www.scharrelslagerij.nl

de Bouter

Cees
Slagerij

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Een uitvaart die 
bij u past, met veel 
respect voor allen.

Anne-Marie Boogaarts
06 81818469 (24/7)
www.funeralquest.nl

10543 Advertentie-50*30.indd   1 19-10-17   14:00

Where 
 else?!

napamsterdam.nl

Maak kennis met ons 
vernieuwde restaurant www.lloyd.nl

 

Dynamo helpt Amsterdammers om 
actief mee te doen in de buurt.  
www.dynamo-amsterdam.nl 
info@dynamo-amsterdam.nl 
telefoon 020 46 09 300 
 

Dynamo helpt Amsterdammers 
om actief mee te doen in de buurt. 
www.dynamo-amsterdam.nl 
info@dynamo-amsterdam.nl 
telefoon 020 46 09 300

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!

WWW.OTUA.NL

w w w. b i j s t o r m . n l

Eetcafé dinges
Cruquiusweg 9 
1019 AT Amsterdam
020-8462881
info@dinges
amsterdam.nl

____   www.dingesamsterdam.nl  ____

Sickmann Amsterdam      Tel: 020-6653395
Eerste Oosterparkstraat 202   Email:info@sickmann.nl               
1091 HL AMSTERDAM      Site: www.sickmann.nl                 
( t.o. het OLVG ziekenhuis )    Site: www.sickmannwebshop.nl     

Ruime keuze in:

- Linoleum
- Laminaat
- Parket
- Pvc stroken
- Vinyl
-- Tapijt
- Gordijnen
- Vitrage
- Zonwering
- Behang
- Horren
- Karpetten
-- Traplopers
- Onderhouds-
  producten

Eerste Oosterparkstraat 202
info@sickmann.nl T 020- 6653395

w w w . s i c k m a n n . n l

 Gratis proefles 
zenmeditatie 

RUST
Zen.nl Amsterdam 
Paradijsplein, Oostpoort 
zen.nl/amsterdam

Eerste Oosterparkstraat 155
1091 GZ Amsterdam, 
020-6937518, www.jumper.nl

Unikidz Kinderopvang 
contactadres:

Eva Besnyöstraat 11
1087 KR Amsterdam
Tel. (020) 4165691
informatie@unikidz.nl

C. van Eesterenlaan 11 &
Rie Mastenbroekstraat 1D, 020 334 3269

 

KORTINGSBON:5% 

op ál je boodschappen
geldig tot 31 juli 2018Geldig tot 31 augustus 2019

Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam
020 568 2000, info@amsterdamdetropen.nl

slaapbanken en bedkasten

Middenweg 109-113a

www.slaapbanken.nl

de Brug
jaargang 12, nummer 113
10 juli 2019

Aan dit nummer werkten mee

Jaap Broersma, Michel van Dijk, Linda van den 
Dobbelsteen, Jan van Erven Dorens, Harko van 
den Hende, Tim Jansen, Gijs Lauret, Marcel van 
Roosmalen, Wietse Schmidt, Ruben Sitaldin, 
Catherine Smit, Henk Spaan, José Stoop, Jan-
neke Vermeulen.

Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren 
of informeer bij martijn@debrugkrant.nl  
06-29040240.

Vormgeving
Studio Potsdam (Guus Pot)
dtp@debrugkrant.nl 

Uitgever
Uitgever A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 06-29040240

Redactie
redactie@debrugkrant.nl

Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl

Drukwerk
Rodi Rotatie

Verspreiding
Door Verspreidingen

Disclaimer
De informatie in deze uitgave is met uiterste 
zorg samengesteld, desondanks kunnen er geen 
rechten aan worden ontleend.

Rechten
Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan 
ook, worden verveelvoudigd, gekopieerd, 

gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt, 
online en op papier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
 
de Brug wordt in een oplage van 74.000 ex. ver-
spreid in Amsterdam-Oost en omstreken:
 Indische Buurt  Ambonpleinbuurt, Makas-
sarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt, Timor-
pleinbuurt 
 Oostelijk Havengebied: Borneo-eiland, 
Cruquiuseiland, Java-eiland, KNSM-eiland, 
Oostelijke Handelskade, Sporenburg

 OudOost:  Dapperbuurt, Oostpoort, Ooster-
parkbuurt, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer:  Amsteldorp, Amstel-
kwartier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark, 
Middenmeer, Omval en Van der Kunbuurt, Park 
de Meer, Sciencepark, Tuindorp Frankendael, 
Weespertrekvaart
 IJburg:  Haveneilanden, Rieteilanden, Stei-
gereiland, Centrum eiland
 Zeeburgereiland

 Centrum:  ‘t Funen
 Durgerdam
 Schellingwoude
 DiemenNoord
 De Krijgsman, Muiden

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oost-
poort, AH Wibautstraat, Bij Storm, Biolicious 
Oostpoort, café-restaurant Polder, gemeente-
huis Diemen, Grand Café Genieten, Haddock, 
IJburg College, Ikea Amsterdam Zuidoost, In-
tratuin Nobelweg, Landmarkt Schellingwou-
de, Maxis Muiden, N.A.P., Stadsdeelhuis Oost, 
Sickmann Woninginrichting, winkelcentrum 
Brazilië, winkelcentrum Diemerplein, etc.

www.debrugkrant.nl

Opgericht: januari 2008

www.dartli.nl info@dartli.nl

Pedro de Medinalaan
1086 XK Amsterdam

CAFE-RESTAURANTPOLDER.NL
Alle dagen open 9-24 h
Science Park 201, Amster dam, 
020 463 43 03

Boekhouding & Belastingaangifte 
Vanaf 175 EUR per jaar 

Bel 06-12505994
www.financiele-fabriek.nl 

De specialist in 
het drukken en 
verspreiden
van drukwerk 

info@flyerman.nl 
bel de flyerfoon 
06 - 457 341 38

Uit-in-Balans  Lientje Cappon
Praktijk voor voetverzorging,
stoelmassage en voetreflex

Cas Oorthuyskade 106
Amsterdam - IJburg

uitinbalans.nl - Tel: 06 53666199
uitinbalans@gmail.com

Lid van Pro Voet en geregistreerd KRP

 vertrouwd dichtbij 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

STERREN    HEMELVANDE

C AT E R I N G
Culinaire catering • sterrenvandehemel.nl

info@sterrenvandehemel.nl • 06 509 545 95 

schoenen
en pedicure

Middenweg 77, www.risschoenen.nl

Alle zomer kinder
schoenen halve prijs 

RIS

SPORT BRIGADE
personal trainers en 

sport instructeurs
voor scholen
en bedrijven

06 - 2420 1353
www.sportbrigade.nl
info@sportbrigade.nl

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

Kadima Gym, Krav Maga lessen op IJburg
www.kadimagym.nl

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

Woonwarenhuis 
Design 020
Pedro de Medina-
laan 89-91
1086 XP, IJburg- 
Amsterdam
www.bedaffair.nl
info@bedaffair.nl

Colofon

Lumièrestraat 43 
1087 JH Amsterdam - 

IJburg, Tel 020 6946172
www.ed-ishak.nl

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK
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deBrugAgenda

ALLEGAAR

13 juli
Rommelmarkt op het Kruger-
plein. Winkelen voor kleine 
prijzen, er zijn ook hapjes en 
drankjes. 13.00-16.30 uur.

13 en 14 juli
Vliegeren op Pampus, met vlie-
gerteam Fryske Draeken. Ook 
deze zomer: een Morse Week, 
restaurant Zomerlicht, voge-
laars, klassiek concert, zweme-
venement. pampus.nl.

16 juli
Gedeeltelijke maansverduistering 
Jupiter en Saturnus, en herbeleef 
de maanlanding. Met telesco-
pen op het grasveld. Science 
Park 904, 22.00 uur, aanmelden 
via api.uva.nl/evenementen.

20 juli
Literaire natuurwandeling: 
Bijlmermeer werd in de eerste 
helft van de 17e eeuw droog-
gelegd, eeuwenlang lag hier 
de gemeente Weesperkarspel. 
Met prozafragmenten van o.a. 
Jacob van Lennep en gedichten 
van Anna Enquist. Startpunt: 
Station Bijlmer-Arena, 13.00 
uur, aanmelden: amraukema@
icloud.com.

2 augustus
LoveSwim en funtriatlon rond de 
Amstel, onderdeel van Amster-
dam Pride. Met optreden van 
Nederlands beste synchroon-
zwemmers en een badmode-
catwalk. Roeicentrum Berlage-

brug, 16.00-22.00 uur, loveswim.
amsterdam.

10 augustus
Workshop bierbrouwen. Inclusief 
homemade speciaal bier, pils 
en je eigen brouwsel in een fles. 
Ruimte, Landbouwstraat 52, 
zelfbierbrouwen.com (elke za., 
aanmelden via vragenzelfbier-
brouwen@hotmail.com).

20-22 augustus
De Stedemaeght, de maritieme 
geschiedenis op een indruk-
wekkende driemaster. Varen 
langs Vuurtoreneiland en het 
Paard van Marken, aanmeren 
op Pampus, incl. lunch. pampus.
stedemaeght.nl.

CLUB

19 juli
Silent Disco. Disco Motief zet 
zijn camper op het terras van 
de camping, heerlijk buiten 
dansen. Camping Zeeburg, 
21.00-00.00 uur, Zuider IJdijk 
20, (om de week, entree gratis). 
campingzeeburg.nl

20 juli
Nataraj, dansen op blote 
voeten, voor oude en nieuwe 
hippies, avonturiers van alle 
leeftijden, met verrassende 
muziek en een relaxte sfeer. 
Jungle Amsterdam, 20.00-1.00 
uur, Tweede van Swindenstraat, 
nataraj.info.

FESTIVAL

13 juli
Zomerfestival De Ruimte <3 
Lolaland. Dansbare livemuziek 
en performances, met eten en 
een zonnig festivalbiertje, de 
Saunakaravaan en kamperen. 
Lolaland en Vrijland, 15.00-
03.00 uur, Pampuslaan 501, 
lolaland.nl. 

10 augustus
Appelsap Fresh Music Festival. 
Hiphop in het Flevopark, ap-
pelsap.net.

22-25 augustus
Amsterdamse Terrassen Festival. 
Meer dan twintig horecazaken 
maken samen een groot terras. 
Eten, drinken, muziek. Ooster-
park, 11.00-00.00 uur. 

30 augustus-
7 september

Huiskamerfestival Amsterdam. 
Toffe artiesten op intieme loca-
ties in Oost. Met onder anderen 
Yentl en de Boer, Lebbis, Paulien 
Cornelisse en Johan Goossens. 
Tickets, tijden, info: huiskamer-
festival.nl.

7 september
Valtifest, het festival der festivals 
strijkt neer op de Oostpunt van 
Zeeburgereiland. Met acts, dj’s 
en de gekste, leukste mensen. 
Dresscode: Plastic Fantastic, 
reclycle alles wat je hebt en vin-
den kan. Kaap Oost, Bij Storm 
et al, 13.00-23.00 uur met after, 
valtifest.nl.

8 september
Zsa Zsa Su! Festival. Waan je op 
een tropisch eiland, in Caraï-
bische sfeer, aan het einde van 
de zomer. Oostpunt Zeeburger-
eiland, 13.00-23.00 uur, www.
zsazsasu.eventbrite.com.

JEUGD

10 juli
De zeerovers en de zeemeermin 
(4-8 jr.). Onvervalste poppen-
kast, met schminken, limo en 
koek. Theater Koos Kneus, 14.00 
uur, kooskneus.nl.

13-17 juli
Vrije Vogel Festival (2-8 jaar). 
Voorstellingen, optocht, work-
shops, acts, circus, liedjes en 
bruisend festivalhart. Haddock, 
Zeeburgereiland, vrijevogelfes-
tival.nl.

17 juli
Kaap Oost Kids Dag. Sport en 
plezier voor kinderen van 7-12 
jaar, met activiteiten als motor-
crossen, landzeilen, handboog-
schieten en knutselen, met limo 
en lunch. Aanmelden via kids@
bijstorm.nl.

MUZIEK 

14 juli
Oosterpark Picknick Concerten, 
met muziekworkshop voor kin-
deren om 11.00 uur en concert 
om 12.30 uur: Frank Bridge 
Pianokwartet. Kaartjes via oos-
terparkconcert@gmail.com.

                  J U L I  -  A U G U S T U S   2 0 1 9

14 juli
BEEF, try-out. Late Night Ses-
sions was een superhit, van-
avond draaien ze warm voor de 
Zwarte Cross. Q-Factory, 20.00 
uur, q-factory.nl.

9 augustus
Karaoke, kampvuur en marsh-
mallows. Akoestische show 
gehost door vier muzikanten uit 
Amsterdam. Camping Zeeburg, 
21.30 uur, campingzeeburg.nl 
(elke tweede en vierde vrijdag in 
juli en aug.).

5 september
Candy Dulfer & friends, exclu-
sieve show met onder anderen 
Trijntje Oosterhuis en Shirma 
Rouse. Q-Factory, 20.00 uur, 
q-factory.nl.

18 september
Where are we now, Sven Radzke 
(try-out). Een andere kant van 
Bowie: die van de grote liedjes-
schrijver, de poëet. Q-Factory, 
20.00 uur, q-factory.nl.

WAT IS ER TE DOEN IN OOST? EVENEMENTEN VOOR DE (ONLINE) AGENDA KUN JE AANMELDEN VIA WWW.DEBRUGKRANT.NL.



deBrug

Intratuinbon ter waarde van € 100,00

Puzzel  jij mee voor deze royale tuinbon van Intratuin Amsterdam?

Woojooh, gewoon te winnen!

Stuur dan oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 augustus 2019 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Intratuin Amsterdam, Nobelweg 10, 020-4622922, 
intratuin.nl/winkels/intratuin-amsterdam. 

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 112-2019 is picknicken. Uit 367 inzenders is J. Duveen als 
winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrug
nummer 114
De volgende editie van de Brug verschijnt op 
18 september.

Horizontaal
 

 1. Waarvan geen 
  tweede is
 4. Tafelfles
 9. Soort broodje
 13. Europeaan
 14. Toneelstuk
 15. En wat dan ___?
 16. Strot
 17. Met ___ schoenen
 18. Omroep
 20. Vol op de ___ trappen
 22. Het was ___ op het  
  eerste gezicht
 25. Sluw
 27. Jong dier
 28. Een en ander
 29. Balletpakje
 32. Bijenhouder
 35. Roofvogel
 39. Toestand van 
  volkomen rust
 40. Slordig, onachtzaam
41. Brandstof

 

42. Glasaaltje
 44. Newbie
 45. Cijfer
 47. Lidwoord (Duits)
 49. Houten huis
 51. Adrem
 54. Kunst (Latijn)
 56. Voorheen
 58. Gesteente dat veel  
  mineralen bevat
 60. Plaats in Duitsland
 62. Rund
 63. Betogen
 64. Voordat
 65. Afloop
 66. Metaal
 67. Meisjesnaam

Verticaal
 

 1. Vervelende vent
 2. Ontkenning
 3. Godin van de vrede
 4. Heks
 5. God van de liefde
 6. Verstandig
 7. Buiten __ zijn
 8. Scandinaviër
 10. Invoer
 11. Kever
 12. Welzijnswerker
 19. Politieke partij
 21. Chinese deegsliertjes
 23. Zachte stof
 24. Uitstekend
 25. Docente
 26. Tropische grasvlakte
 29. Toegepast Natuur-
  wetenschappelijk 
  Onderzoek
 30. Vogel
 31. Vlekkenwater
 33. Gek

 34. Een zekere
 

36. Atmosfeer overdruk
 37. Leraar in opleiding
 38. Veiligheidsdienst van  
de voormalige Sovjet-Unie
 43. Loopplank
 46. Ik zou er geen ___ op 
  willen doen
 48. Titel
 49. Deel van een auto
 50. Strelen
 52. Beddengoed
 53. Soort
 54. In het jaar
 55. Stichting Ideële 
  Reclame
 57. Leidse Onderwijs-
  instellingen
 58. Risico
 59. Sociaal-Economische 
  Raad
 61. Eikenschors

P R I J S P U Z Z E L

De vorige week maakte burgemeester Halsema een 
paar namen bekend van mensen naar wie een straat 
zal worden vernoemd op Centrumeiland. Een van hen 
is Frank Martinus Arion. Als zijn naam valt voel ik me 
schuldig. Niet omdat ik nog nooit in het Oosterpark naar 
het door hem gepropageerde Slavernijmonument ben 
gaan kijken. Mijn schuldgevoel stamt uit 1969 toen Arion 
historische letterkunde gaf aan de UvA. Het was een tijd 
van bezettingen en ordeloosheid waarin studenten de 
dienst uitmaakten. Ik heb geleerd dat studenten nooit de 
dienst mogen uitmaken. Het leidt maar tot de opkomst 
van figuren als Van Poelgeest, kraak-propagandist en 
mislukte plannenmaker voor de Zuidas, en die vreselijke 
Sywert van Lienden, een kwartier groot geworden in het 
scholierenprotest en nu weer klein voor eeuwig. Arion had 
te lijden onder ons, opstandige studenten die docenten 
niet serieus namen. Hadden we dat maar wel gedaan, dan 
hadden we iets kunnen leren over slavernij bijvoorbeeld. 
Wat wisten we daar nu van? 
Mijn eerste kennis over de slavernij deed ik op uit het 
boek Uncle Tom’s cabin dat in het Nederlands De negerhut 
van oom Tom heette, een vertaling die boekdelen spreekt. 
Of ik het boek uit de klassenbibliotheek heb gehaald 
of bij de Openbare Leeszaal op de hoek van de Vening 
Meineszlaan, weet ik niet meer. Wanneer ik me voor 
het eerst heb gerealiseerd dat ik ben opgegroeid in een 
verzetsheldenbuurt, de fysicus Vening Meinesz was 
in de oorlog actief in het verzet, kan ik me ook niet 
herinneren. Er moet een moment zijn geweest dat ik 
ernaar heb gevraagd en dat mijn vader me zal hebben 
verteld dat Jan Zwanenburg, de naamgever van onze 
straat, tramconducteur was en lid van de verzetsgroep 
rond Het Parool. En dat hij in 1943 gefusilleerd is op de 
Leusderheide.
Straatnamen hebben een educatieve functie voor wie wil 
leren. In 1895 overleed Frederick Douglass, een ontsnapte 
slaaf, schrijver en voorvechter van afschaffing van de 
slavernij. Als Donald Trump als jochie ooit door een 
Frederick Douglass Street zou hebben gefietst, had hij in 
2017 tijdens een speech misschien wél geweten dat de 
man al ruim een eeuw dood was. 

Straatnamen

Henk
SPAAN



LEEF!

ZORG

Het woonmagazine LEEF! met trends, tui-
nen, hotspots, nieuws over wonen in Am-
sterdam, kopen en huren, binnenkijken bij je 
buren en een groot aanbod van (nieuwbouw)
woningen.

LEEF! wordt als losse bijlage in de Brug in 
een oplage van 74.000 exemplaren in heel 
Amsterdam-Oost en omstreken huis-aan-
huis verspreid. LEEF! verschijnt 23 oktober 
2019.

Wil je adverteren in LEEF! of meer weten:
A’dam en Media
Uitgever Martijn van den Dobbelsteen 
06-29 040 240
martijn@debrugkrant.nl

Thema: Langer Thuis
Met persoonlijke verhalen, en organisaties, 
instellingen en bedrijven die zich presente-
ren. Verschijnt 18 september 2019.

Wil je adverteren in Zorgbijlage of meer weten:
A’dam en Media
Uitgever Martijn van den Dobbelsteen 
06-29 040 240
martijn@debrugkrant.nl

Op 4 oktober vindt het symposium Langer Thuis plaats, 

georganiseerd door de Ouderen Adviesraad Amsterdam 

Oost. Contactpersoon: Frank Cicogna, cicogna@planet.nl, 

telefoonnummer ochtend: 020-6651063, 

middag: 020-2535554.

woonmagazine LEEF! 
in de oktober EDiTIE van DE BRUG

special over zorg in de 
september EDiTIE van DE BRUG

Boven: Picknicken buiten met rond de 
tafel de Eames Plastic Side Chair van 
Vitra. foto © Vitra.

Onder: Cruquius in het Oostelijk 
havengebied. 
Artist-impressie © Amvest.


