
deBrug
Woonbootbewoners 
Schellingwoude
en Durgerdam vrezen 
komst windturbines,
voelen zich vergeten.
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Toen ik nog in de Pijp woonde mocht 

ik, zittend in het raam, ooit een ruzie 

over barbecueën meebeleven. Die van 

linksonder wilde zijn barbecue niet 

uitmaken nadat ze van achter de heg 

last van de rook kregen. Het begon met 

nadrukkelijk hoesten. Daarna kwamen 

een tuinsproeier en tenslotte twee 

agenten. We zaten eerste rij en hadden 

een geweldige middag. In mijn dorp 

wonen meerdere wereldkampioenen 

barbecue, ik kom ze weleens tegen bij 

de slager. Een van hen zei dat hij bor-

sten heeft gekregen van chorizoworsten 

van biovarken, hij haat Amsterdam.

CHORIZOBORSTEN Marcel van Roosmalen 

Wandelen is gezond 
én hip.
Pleidooi voor links 
lopen en een boekje 
met routes.

Lowlands-directeur Eric van 
Eerdenburg begrijpt klagers 
niet. “Veel van hen waren 
zelf kraker en nu ze een huis 
van een miljoen be zitten, 
lopen ze te piepen.”

‘Ik mis de discussies op de universiteit, maar ook het praatje bij de koffieautomaat. Ik ben er nu  
 echt klaar mee. Vooral met de avondklok. Om negen uur worden we weer opgehokt’

STUDENT TI JDENS DE LOCKDOWN

Lees verder op pagina 3

Een jaar geleden alweer 

gingen universiteit en hbo 

op slot als gevolg van co-

vid-19. Sindsdien zitten de 

studenten massaal thuis, 

achter de laptop. Hoe hou-

den die jonge, energieke 

mensen het uit in een 

wereld zonder feestjes en 

knuffels? We gingen langs 

bij een van hen, Max La-

boyrie (21) wiskundestu-

dent aan de UvA. Woont 

samen met zijn zus op 

een etage op Java-eiland. 

Schaker. Podcastmaker. 

Pianist. Winterzwemmer.

 Door Peter de Jong

Autochtoon of import?
“Import. Ik ben opgegroeid in 
Baarn. Momenteel ben ik be-
zig met mijn scriptie, over Max 
Euwe, wiskundige en de enige 
Nederlandse wereldkampioen 
schaken. Ik schaak zelf ook, 

dus dat is kaassie. Daarna pak 
ik een tussenjaar. Hopelijk is 
covid straks geschiedenis en is 
het tijd voor dichten, acteren 
en vooral: heel veel pianospe-
len. Dat is mijn passie. Als dat 
goed gaat, klop ik misschien 
aan bij het conservatorium.”
 
Hoe heb jij de lockdown 
ervaren?
“De eerste maanden heb ik 
hard gestudeerd. Geen tijd 
om me druk te maken. Daarna 
kwam de zomer met de ver-
soepelingen, een zorgeloze 
tijd, met zijn allen in het park. 
Ik werd toen ook gevraagd om 
een podcast te presenteren, 
Young Creators Weekly. Ik in-
terview daar elke week jonge, 
creatieve mensen. Onderne-
mers, maar ook idealisten die 
zich inzetten voor het klimaat. 
Die podcast heeft me eigenlijk 
door de winter getrokken, uit 
de sleur van de hele dag online 
college volgen op mijn kamer. 
Dodelijk vermoeiend, dat ge-
tuur in je laptop. Mijn enige 
verzetje is een duik in het 
ijskoude IJ, daar word ik zen

Max Laboyrie (21, op de foto rechts met zwemkameraard Henk Schaapman) is wiskundestudent aan de 
UvA, hij woont op Java-eiland. Zijn universiteit zit al een jaar op slot. “Mijn enige verzetje nu is een duik in 
het ijskoude IJ, daar word ik zen van.”

Intratuin Amsterdam Nobelweg 10. 020-4622922. www.intratuin.nl

BEZOEK
kerstshowonze

Winkelen 
op afspraak
Maak de afspraak 
van te voren op de 
website en kom 
verantwoord shoppen.

Intratuin Amsterdam

Nobelweg 10, www.intratuin.nl

Wandelmaatjes gezocht  
Samen wandelen is ook voor 
buurtgenoten met een licht 
verstandelijke beperking 
een fijne manier om eropuit 
te gaan en contact te heb-
ben. Daarom zoekt Prisma 
‘wandelmaatjes’ voor een 
fijne wandeling en een goed 
gesprek! Help jij mee aan 
de bestrijding van eenzaam-
heid? Meld je dan snel aan bij 
Stichting Prisma! 
Meer info op www.stich-
tingprisma.nl/vacature/
wandelmaatje of mail info@
stichtingprisma.nl



Scheiden of niet? 
OpOp het moment dat je de keuze 
hebt gemaakt om uit elkaar te 
gaan kan het lastig zijn om de 
knoop door te hakken en de 
eerste stap te zetten naar je 
nieuwe toekomst. Zeker nu, in 
tijden      van corona. De wereld 
kamkampt    met onzekerheden, maar 
jullie misschien al helemaal.

Een van de zorgen die mensen 
vaak hebben is de woning. Op het 
moment dat één van jullie twee  
hier hier blijft wonen dan moet dit financieel mogelijk zijn. Daarnaast moet 
er gekeken worden waar de ander kan gaan wonen.

De huizenprijzen zijn momenteel ontzettend hoog, wat fijn is 
natuurlijk als de woning moet worden verkocht, maar het wordt een 
stuk uitdagender om de woning over te nemen of een nieuwe woning 
te kopen. Toch is er vaak meer mogelijk dan je denkt en kan er gezocht 
worden naar een oplossing. 

DeDe huidige maatregelen en woningmarkt kunnen je misschien een 
extra onzeker gevoel geven. Is de timing wel goed? Toch kan het 
verstandig zijn om juist nu de (on)mogelijkheden te bespreken. 

Neem hiervoor gerust contact met ons voor een vrijblijvend en 
kosteloos gesprek op ons kantoor aan de IJburglaan 634S te 
Amsterdam. 

mr. Stefanie van Poppel RFEA

team@scheidingsplanner.nl 
 www.scheidingsplanner.nl

020 – 820 81 71 

mr. Stefanie van Poppel RFEA
mr. Joosje Veneman (mediator) 

Wim de Zwart RFEA

Liever telefonisch een afspraak maken? 

Bel voor een fysieke afspraak: 020 - 523 08 31
Bel voor een online afspraak: 06 - 211 588 82

Wil je gratis hulp bĳ  je belastingaangifte? Kom 
van 25 maart t/m 22 april naar de Belastingdagen 
in de OBA. Studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam bieden 1-op-1 hulp aan bĳ  het 
invullen van je belastingaangifte. Dit kan via 
videobellen of in een van onze vestigingen.

Meld je gratis aan via oba.nl/belasting.

DE EERSTE 
FINANCIËLE
MEEVALLER 

VAN DIT JAAR   

profiteer t/m 31 maart van extra veel 
ondernemersvoordeel op alle bedrijfswagens,

ook op de 100% elektrische RENAULT KANGOO Z.E.  
& RENAULT MASTER Z.E.

ontdek meer op bedrijfswagens.renault.nl

4 JAAR 
GRATIS
ONDERHOUD*

TOT 5 JAAR 
0% RENTE OP FLEX 
FINANCIAL LEASE**

* gratis onderhoudscontract voor de periode van maximaal 48 maanden met een maximaal kilometrage van 100.000 bij aanschaf van een nieuwe Renault KANGOO, KANGOO Z.E., TRAFIC, MASTER en MASTER Z.E. exclusief de Générique-uitvoeringen. dit aanbod kan niet worden ingewisseld tegen een geldbedrag. orders uitgesloten van deze aanbieding zijn: leaserent, (internationale) rentals, fleetjaarafspraken en dealerorders. 
** Flex Financial Lease- (FFL) inclusief aanschaf GarantiePlus (verlengde garantie) én Renault Onderhoudscontract (allebei o.b.v. 48 maanden en 100.000 km), looptijd 60 maanden, minimaal 30% aanbetaling, 20% slottermijn en een financiering tegen 0% rente. FFL geldt op nieuwe zakelijke Renault-bedrijfswagenorders. geldt niet i.c.m. jaarafspraken. algemene voorwaarden van toepassing, op te vragen via nl-marketing@rcibanque.
com. Renault Business Finance behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van FFL zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. acceptatie voorbehouden. aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Business Finance, handelsnaam van RCI Financial Services B.V., Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk (KvK-nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 
getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. de actie is geldig vanaf 1 maart 2021 t/m 31 maart 2021 met uiterste registratiedatum 30 juni 2021. schrijffouten, rente- en prijswijzigingen voorbehouden. vraag de Renault-dealer naar de voorwaarden, bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/actievoorwaarden.

www.renault-nieuwendijk.nl

Verkoop, onderhoud & reparatie:
Aalsmeer Zwarteweg 93, tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2, tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00 
Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43
Zaandam Pieter Ghijsenlaan 5, tel. (075) 650 45 32 

Onderhoud & reparatie: 
Amsterdam Zuid-Oost Klokkenbergweg 13, tel. (020) 561 96 50
Uithoorn Zijdelweg 53, tel. (0297) 56 30 44
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deBrugNieuws

‘ I K  K A N  N I E T  WAC H T E N  O M  

 W E E R  O N B E P E R K T  T E  H U G G E N ’

Vervolg  van pagina 1 

van. Ik mis de discussies op de 
universiteit, maar ook het 
praatje bij de koffieautomaat. 
Ik ben er nu echt klaar mee. 
Vooral met de avondklok. Om 
negen uur worden we weer 
opgehokt, wanneer het sociale 
leven net is begonnen. Ik hou 
me er wel aan, op één keer na. 
Toen fietste ik om 2 uur in de 
nacht dwars door de stad naar 
huis. Ik ben geen kip, laat staan 
politie, tegengekomen.”
 
Waar kijk je naar uit als de 
universiteit en Amsterdam 
weer opengaan?
“Dan geef ik een groot feest 
in de Bogortuin, hier om de 

hoek. Java-eiland is top, met 
het IJ voor de deur. Lekker 
rustig wonen, met de binnen-
stad op een steenworp. Oost is 
sowieso chill, ik verheug me al 
op het terras van Brouwerij 
’t IJ, die relaxte sfeer daar. 
Maar het allerfijnst is toch 
wel dat je weer onbeperkt kan 
huggen. Ik kan niet wachten.” 

HET GROOTSTE STUK BRAAKLIGGEND LAND VAN AMSTERDAM

Daken, je denkt er pas aan 

als ze lekken. Zonde, stelt 

Jan Henk Tigelaar. “Ver-

groening, energieopwek-

king, waterberging, we 

kunnen zóveel doen met 

onze daken.”

Twaalf Vondelparken, zoveel 
onbenut gebied ligt er braak 
op de Amsterdamse daken. 
Probeer je dat maar eens voor 
te stellen, zegt Tigelaar, direc-
teur van Rooftop Revolution, 
een Amsterdamse stichting die 
zich hardmaakt om het grootste 
braakliggende stuk land van de 
stad te ontginnen, de Amster-
damse daken dus. “We denken 
nooit aan onze daken, tenzij ze 
lekken.”
Het wordt hoog tijd dat we die 
manier van denken gaan ver-
anderen. “We kunnen zóveel 
met onze daken. Je haalt de 
natuur de stad in als je je dak 
vergroent, je kunt er energie 
mee opwekken, denk aan zon-
nepanelen, je kunt er water mee 
bergen, je kunt ze zelfs toegan-
kelijk maken. Het dak als plek 
waar je even kunt ontsnappen 
aan de drukte van de stad, een 
dakpark, zeg maar. Wij spreken 
graag van multifunctionele 
daken, want al die dakfuncties 
kunnen prima naast elkaar be-
staan, en elkaar versterken.”
 
Wat betreft vergroening is 
sedum vaak het eerste waar 
mensen aan denken. “Sedum 
is een vetplantje dat van de 
bergen komt, en weinig zorg 
en aandacht nodig heeft, ideaal 
voor een dak. Op een dak dat 
niet goed toegankelijk is, moet 

je geen heesters planten die je 
moet snoeien en verzorgen.”

Blauw-groene daken
Toch noemt Tigelaar vergroe-
ning met sedum een ‘instapmo-
del’. “Er kan zoveel meer. Ik ben 
fan van het natuurdak, met veel 
inheemse kruiden en planten, 
die samenwerken met insecten 
die hier van nature voorkomen. 
Ook die insecten wil je een 
boost geven. Je steunt daarmee 
de biodiversiteit. Veel stadsbe-
woners genieten van groen om 
zich heen, de coronatijd heeft 
dat aangetoond.”
 
Groen heeft daarnaast een 
beschermende functie. “Op 
het platteland is het door alle 
monoculturen slecht gesteld 
met de biodiversiteit. Maar in 
de steden gaat het best goed, 
dat zijn safe havens voor veel 
planten en dieren. Dat kunnen 
we versterken, zodat bedreigde 
soorten vanuit de stad hun weg 
kunnen terugvinden naar het 
buitengebied.”
 
Groene daken kunnen ook 
water bergen. En dat is nuttig 
in tijden van droogte én heftige 
regens. Een sedumdak kan 
per vierkante meter dertig liter 
water vasthouden. “Dat is veel, 
maar met slimme technieken 
kunnen we de waterbergende 
kwaliteit van daken versterken. 
Met de gemeente Amsterdam, 
Waternet, drie woningcorpora-
ties en andere partners wer-
ken we momenteel samen in 
RESILIO: blauw-groene daken 
in Amsterdam waarbij we het 
groen van de beplanting com-
bineren met wateropslag. Met 
kratten onder de beplanting 
kunnen we zeventig liter water 
per vierkante meter bergen. 

Door Michel van Dijk

Jan Henk Tiggelaar van Rooftop Revolution bij het Tropenmuseum, waar een blauw-groen dak wordt 
aangelegd, een dakpark. “We kunnen zóveel met de daken. Je haalt de natuur de stad in als je je dak 
vergroent.”

‘We denken nooit aan onze daken, tenzij ze lekken.’

Als het droog is, kan het water 
daarin blijven staan en zorgt 
het voor de planten. Worden 
er echter piekregens verwacht, 
iets wat we steeds vaker zullen 
meemaken, dan houden de 
daken het water vast en wordt 
het vervolgens geleidelijk afge-
voerd. Zo voorkom je overbe-
lasting van het riool.”
 
Dromen over je dak
Het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen (KIT) ontving dit 
jaar een subsidie om een 
blauw-groen dak aan te leg-
gen. Tigelaar: “Het KIT is een 
bedrijfsverzamelgebouw voor 
duurzame bedrijven, een 
groene hub in Oost, dus dat 

past goed. Het KIT wil er een 
mooi dakpark van maken, dat je 
vanuit het Oosterpark makke-
lijk kunt bezoeken én betre-
den. Het moet een eyecatcher 
worden.”

Hij vervolgt: “Ons doel is om 
meerdere blauw-groene daken 
aan te leggen, zodat we kun-
nen onderzoeken wat ze gaan 
doen voor de stad. Stadgenoot 
en de Alliantie, twee van de drie 
woningcorporaties binnen RE-
SILIO, hebben enkele sociale 
huurappartementen in de Oos-
terparkbuurt en de Indische 
Buurt geselecteerd die geschikt 
zijn. Deze daken zijn nu in 
ontwikkeling. De bedoeling is 

dat ongeveer 80 procent van de 
blauw-groene daken komt op 
sociale huurwoningen in wij-
ken waar regelmatig waterover-
last is na zware regenbuien.”
 
Oost is daarmee een proeftuin. 
Uiteraard in overleg met de 
bewoners, benadrukt Tigelaar. 
“We horen graag van hen wat zij 
belangrijk vinden. Omgekeerd 
willen we hun laten zien wat je 
allemaal met je dak kunt. We 
willen dat mensen gaan naden-
ken en dromen over de moge-
lijkheden. Wij helpen graag om 
die dromen uit te laten komen.”
 
www.rooftoprevolution.nl en 
www.resilio.amsterdam

BRUGGEN, EEN PONT EN (G)EEN FIETSBRUG

Actie om fietsbrug Zeeburgereiland weer op 
de agenda te krijgen 
De ‘Sprong over het IJ’ houdt de gemoederen in Amsterdam al jaren bezig. Mogelijk komt er een 
einde aan de onzekerheid nu het college van b en w besloten heeft het advies van de commissie 
D’Hooghe op te volgen. De gemeente stelt op basis van dit advies momenteel een definitief 
inrichtingsplan op. Hiermee is de komst van de twee bruggen over het IJ een stap dichterbij 
gekomen. Er komt een brug van de Johan van Hasseltweg naar het Azartplein, iets verder 
oostelijk dan de eerst geplande Javabrug. Aan de westkant van het Centraal Station komt een 
brug te liggen tussen de NDSM-werf en de Haparandadam.
De gemeente nam nog enkele andere belangrijke beslissingen op het gebied van infrastructuur. 
De Amsterdamsebrug wordt geschikt gemaakt voor grotere stromen fietsers en openbaar 
vervoer. Er komt een permanente pontverbinding tussen Sporenburg en de Sluisbuurt. De 
door vele bewoners van IJburg en Zeeburgereiland gewenste fietsbrug tussen het Oostelijk 
Havengebied en de Sluisbuurt lijkt hiermee van de baan. Een groep bewoners is een actie 
gestart om de fietsbrug terug op de agenda te krijgen. Een groep bewoners is een actie gestart 
om de fietsbrug terug op de agenda te krijgen: ‘Niks doen = omfietsen’, zie www.fietsbrugoost.nl.   
De Passenger Terminal Amsterdam verhuist naar de Coenhaven in West.
De plannen worden naar verwachting eind 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Nog enkele 

appartementen 

beschikbaar

Wonen in een gezonde 
omgeving / Meer licht, lucht 
& ruimte / Tussen groen en
aan het water / Op een eiland
vlak bij de stad, waar elke 
dag voelt als  vakantie / Met
modern comfort en 100% 
duurzaam heid / In ‘IJgenwijs’ 
op Centrum eiland komen al je 
wensen uit / Laat je verrassen!

Schrijf je nu in via de website 
en neem contact op met één 
van de makelaars.

Hallie & Van Klooster 
Makelaardij
020 4950 650

Van der Linden 
Makelaardij
020 5712 712

 AMSTEL DENTAL AAN DE WIBAUTSTRAAT IS UNIEK IN NEDERLAND

‘Bij ons zijn alle monden welkom’
Aan de Wibautstraat, in 

het hart van Oost, is Am-

stel Dental gevestigd. Deze 

praktijk staat voor per-

soonlijke aandacht door 

alles onder één dak aan te 

bieden, van tandprothe-

tiek tot chirurgie en im-

plantologie. Dat is uniek. 

Patiënten kunnen ook bij 

Amstel Dental terecht voor 

alles wat met kunstgebit-

ten te maken heeft. Het is 

een hightech praktijk, be-

wust niet high-end. “Alle 

monden zijn welkom. Vaak 

maakt een kleine aanpas-

sing al een groot verschil.”

 
Pablo Hernandez is tandpro-
theticus en gespecialiseerd in 
kunstgebitten, kunstgebitten 
op implantaten (klikgebit) en 
partiële protheses. Hij is een 
bevlogen vakman. “Patiënten 
komen hier met een probleem 
aan hun gebit. Ze zijn vaak 
verdrietig of bevreesd dat er 

Tandprotheticus Pablo Hernandez, tandartsassistente Simone Ghosen 
en tandarts Maarten Muijen in Amstel Dental aan de Wibautstraat in 
Amsterdam.

niets meer mogelijk is. Wij be-
denken een goede oplossing en 
begeleiden patiënten van begin 
tot eind. Alles gebeurt hier in 
huis. Ik ben pas tevreden als we 
goed hebben kunnen helpen 
en mensen opgelucht naar huis 
gaan. Doordat we bij hier een 
eigen lab hebben, hebben wij 
de kwaliteit in eigen beheer. 
Niets hoeft naar een extern lab 
of het buitenland te worden 
gestuurd.”
 

Tandarts Maarten Muijen geeft 
een rondleiding. “Wij zijn hier 
op de Wibautstraat in 2015 be-
gonnen en inmiddels gegroeid 
naar elf behandelkamers om 
aan de groeiende zorgvraag te 
kunnen blijven voldoen. Pablo 
werkte voorheen bij een van 
de grootste tandartsketens van 
Nederland en ik ben ongeloof-
lijk blij dat we hem aan ons 
hebben kunnen binden en dat 
hij gelooft in wat wij hier met 
elkaar willen aanbieden: de 

best mogelijke mondzorg voor 
iedereen. Daar hoort tandpro-
thetiek bij. Iedereen kan bij 
Amstel Dental terecht voor alles 
wat met kunstgebitten te maken 
heeft. We zijn een hightech 
praktijk, maar bewust niet 
high-end, iedereen is name-
lijk welkom. Onze patiënten 
hoeven niet te worden doorver-
wezen naar een andere praktijk 
of het ziekenhuis, alles blijft in 
de vertrouwde omgeving. We 
hebben volledige controle over 
het hele zorgproces.”
 
“Tandprothetiek zit in het 
basispakket. Wij declareren 
direct naar de zorgverzekeraar, 
een verwijzing van huisarts of 
tandarts is niet nodig. De meest 
voorkomende vragen waarmee 
patiënten met een kunstgebit 
naar ons toekomen zijn bij-
voorbeeld ongemakken zoals 
pijn, het constant los zitten 
of voedsel onder de prothese. 
Wij kunnen altijd hulp bieden. 
Soms zijn het meer ingrijpende 
behandelingen, maar vaak 
maakt een kleine aanpassing al 
een wereld van verschil. Onze 
opzet is uniek.”
 
Het is lang niet voor iedereen 
makkelijk, weten ze bij Am-

stel Dental. “Sommigen zijn 
zo bang voor de tandarts dat 
het een onneembare drempel 
is geworden. Bij ons zijn alle 
monden welkom. Van grote tot 
kleine problemen: we kun-
nen alles verhelpen. Voelt je 
gebit niet meer lekker aan? Dan 
kunnen wij er met een kleine 
aanpassing al voor zorgen dat 
het weer zit als gegoten.”
Bij de receptie word je aan de 
juiste specialisten gekoppeld. Je 
hoeft niets zelf te regelen. Her-
nandez: “We zien dat patiënten 
het fijn vinden om ontzorgd 
te worden, en ze waarderen de 
persoonlijke aandacht. Wel-
licht is dat ook waarom we zo 
gegroeid zijn de afgelopen vijf 
jaar. Uw mond, onze zorg, zo 
zeggen we hier.”
 
Amstel Dental is gevestigd aan 
de Wibautstraat 172. 
De praktijk is te bereiken via 
020-7235353 en wibautstraat@
amsteldental.nl. Meer informatie 
vind je op amsteldental.nl.

Advertorial
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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.

De directeur van Lowlands 

kwam op zijn achttiende 

‘thuis in Amsterdam’ en 

dompelde zich onder in 

de nachtcultuur. Nu houdt 

hij kippen, met uitzicht op 

het IJ.

‘Na Lowlands ga ik in mijn eentje op Texel  
 zitten om te landen’

Door Jim Jansen

De afspraak vindt plaats net 
over de Schellingwouderburg 
aan de Nieuwendammerdijk 
in Noord. Ook hier wordt de 
Brug bezorgd en daarom heb-
ben we een afspraak gemaakt 
met de directeur van het leuk-
ste popfestival van Nederland. 
De woonboot van Van Eerden-
burg is imposant, het uitzicht 
op het IJ is geweldig en hond 
Sunny en een stuk of drie kip-
pen completeren dit idyllische 
plaatje.
 
Van Eerdenburg groeide op in 
het plaatsje Een in Drenthe, 
waar zijn ouders een camping 
runden. Met een korte tussen-
stop in Amersfoort verhuisde 
hij op zijn zeventiende naar 
een veel te duur rotkamertje 
aan het Kwakersplein Amster-
dam. “Ik had een baantje bij 
een drukkerij aan het Jonas 
Daniël Meijerplein en stak 
op mijn eerste werkdag de 
Bilderdijkstraat nietsvermoe-
dend over. Het was 1 maart 
1980 en de Vondelstraat werd 
net ontruimd. Ik werd bijna 
in mijn bil gebeten door een 
politiehond en toen werd ik 
zo kwaad dat ik eerst een uur 
stenen heb staan gooien. Toen 
ben ik me gaan verdiepen in 
de kraakbeweging en sinds-
dien bewoonde ik kraakpan-
den in vooral de Staatslieden-
buurt.”
 
Om uiteindelijk in Oost te 
belanden.
“Dat was begin jaren negentig, 
toen woonde ik vijf jaar op het 
Steve Bikoplein. Ik werkte bij 
platenmaatschappij Boudis-
que en was verantwoordelijk 
voor het pluggen van artiesten. 
Het kwam erop neer dat ik 
moest zorgen dat onze arties-
ten op radio en tv kwamen. De 
house kwam op en het waren 
de hoogtijdagen van clubs als 
de RoXY.”
 
Met welke bands werkte je?
“Van Nederlandse groepen 
als Eton Crop, 2 Unlimited en 
Quazar tot mega-acts in wor-

ding als The Prodigy. Terug-
kijkend was het een gewel-
dige tijd. Mijn werkdag begon 
meestal rond de klok van tien 
tot een uurtje of zes. Daarna 
ging ik naar huis om te eten en 
even te slapen. Om 00.00 uur 
pakte ik de fiets naar de RoXY 
en rolde dan om vijf uur mijn 
bed in. Om vervolgens om tien 
uur weer naar mijn werk te 
gaan. Dat ging zo vijf avonden 
per week. Het was de tijd van 
Joost van Bellen, Dimitri en 
Per. Geweldig, maar ook een 
tikje wild.”
 
De sfeer in Oost was toen 
anders.
“Het was behoorlijk rauw. 

Niet lang nadat ik er woonde 
kocht Erwin Blom (zanger 
van Eton Crop) er een huis 
en ik woonde naast Peter van 
Brummelen, destijds en nog 
steeds popjournalist bij Het 
Parool. Ik heb er eigenlijk heel 
fijn gewoond, tot ik verke-
ring kreeg met mijn huidige 
echtgenote en bij haar introk 
in een zijstraat van de Haar-
lemmerstraat. Toen dat wegens 
gezinsuitbreiding te klein 
werd zijn we op Sporenburg 
gaan wonen. Een jaar of zes 
terug zijn we hier in Noord 
gaan wonen.”
 
Met kippen in de tuin en een 
café op kruipafstand.

“Het is geweldig. Hier op de 
dijk zit ’t Sluisje, een echt 
buurtcafé. Boodschappen doe 
ik op het Purmerplein en bij 
bakkerij Ex haal ik fantastisch 
zuurdesembrood. Als je er niet 
op tijd bij bent, is dat op. Iets 
verderop zit Landmarkt, met 
nadruk op biologisch. Ook 
met restaurants als de Goudfa-
zant en FC Hyena en brouwerij 
Oedipus is het prima toeven. 
Op loopafstand komt overi-
gens Roest, vroeger in Oost. 
De hele buurt is tegen, maar ik 
niet. We hebben net voor we 
hier kwamen op vijfhonderd 
meter van Roest gewoond en 
nooit overlast ondervonden. Ik 
begrijp de mensen die klagen 

ERIC VAN EERDENBURG

Eric van Eerdenburg met zijn haan, die eigenlijk geen naam heeft maar die we Cocky mogen noemen en die 
ervan houdt om geaaid te worden. De directeur van Lowlands woont in Schellingwoude. “Op loopafstand 
komt Roest, vroeger in Oost. De hele buurt is tegen, maar ik niet.”

niet. Veel van hen waren vroe-
ger zelf kraker en nu ze een 
huis van een miljoen bezitten, 
lopen ze te piepen.”
 
Je bent alweer druk bezig 
met de komende editie van 
het festival dat hopelijk in 
het weekend van 20 augustus 
plaatsvindt. Hoe kan een 
bandje een plekje op het 
festival veroveren?
“In hetzelfde weekend van 
Lowlands heb je Pukkelpop in 
België, Frequency in Oosten-
rijk en Green Man in Wales. 
Met die programmeurs heb-
ben we contact. De grote bands 
schuiven in dat weekend een 
beetje door. Vervolgens is het 
ook een beetje een pikorde. 
Een beginnende groep die een 
keer in de bovenzaal van Para-
diso heeft gespeeld wordt in de 
middag geprogrammeerd, en 
als je de AFAS uitverkoopt sta 
je in een grotere tent later in de 
avond.”
 
Mocht het festival dit jaar 
doorgaan dan zullen er 
vooral Nederlandse bands 
komen.
“Dat denk ik niet. We hebben 
altijd een selectie aan goede 
Nederlandse bands, maar 
omdat we aan het eind van 
het seizoen zitten, zijn er al 
veel festivals geweest waar die 
bands dan al gespeeld heb-
ben. Wij gaan liever voor iets 
uniekers en dat is vaak interna-
tionaal. Maar bij Nederlandse 
bands creëren we toch ook 
vaak iets heel bijzonders rond 
hun optreden zoals de show 
van De Staat twee jaar terug. 
Dat optreden in de Alphatent 
was echt legendarisch. Dit 
jaar komen The Opposites 
headlinen, gewoon omdat ze 
het waard zijn. Dat geldt ook 
voor Eefje de Visser. Nu maar 
hopen dat het doorgaat.”
 
Mocht je deze idyllische plek 
ooit verlaten, waar ga je dan 
naartoe?
“Ik heb een hutje op het strand 
van Texel en na een Lowlands-
weekend ga ik daarnaartoe. 
Mijn adrenalinepeil is dan zo 
hoog en er zit zoveel span-
ning mijn lijf, dan moet ik naar 
beneden komen. Dan is het 
echt beter dat ik op Texel ga 
zitten in mijn eentje en ik niks 
en niemand heb om me op 
af te reageren. Alleen Sunny 
tolereer ik dan.”
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NIEUWE WANDELROUTES ONTDEKKEN IN OOST
Vanuit Amsterdam-Oost 

kun je kilometers heerlijk 

wandelen langs water en 

groen. Met de lente voor de 

deur alle reden om naast 

je vaste ommetje nog meer 

routes in de buurt te ont-

dekken. 

In de nieuwe gids Ode aan Oost 
zijn negen routes uitgestippeld 
door de oude buurten van Oost 
en nieuwe stadswijken als Am-
stelkwartier en Cruquiuseiland. 
Voor de Brug vertelt auteur Lucy 
Deutekom over een van de 
wandelingen uit het boekje.
 
Een rondje over Cruquiusei-
land duurt een klein uur en 
voert langs de overblijfselen 
van de oude veemarkt en het 
havengebied. Op dit zuide-

Lucy Deutekom, hier op een bankje voor café-brouwerij Krux 
Brouwwerf, schreef een boekje met wandelroutes in en rond Oost.

WA N D E L E N  I S  G E Z O N D  E N  N U  O O K  N O G  E E N S  H I P

Chaos op de paden, pleidooi voor links lopen
Als covid-19 ons één ding 

heeft geleerd, dan is het 

dat bewegen noodzakelijk 

is als basis voor een goede 

gezondheid. Het afgelopen 

jaar trokken mensen mas-

saal naar buiten om te fiet-

sen, wandelen en joggen. 

En dan valt ineens op: de 

één loopt – terwijl scooters 

en appende fietsers slalom-

mend passeren – links, de 

ander rechts van de weg.
 
Door Linda van den Dobbelsteen 

Het stikt van de paden zon-
der voetpad, zoals de Ooster 
Ringdijk langs Science Park. 
Daar krioelt het van scholieren, 
forensen, hardlopers, wielren-
ners, scooteraars en wande-
laars, en de snelheidsverschil-
len zijn er alleen maar groter op 
geworden. De ene na de andere 
e-bike sjeest geruisloos aan 
je voorbij. Zo is een van onze 
medewerkers niet lang geleden 
op de Amsterdamsebrug, op het 
wandelgedeelte, vol door een 
e-scooter op zijn achillespees 
gereden. En onze uitgever werd 
in het Diemerpark voor wijf 
uitgemaakt omdat hij links liep, 
helemaal aan de zijkant, maar 
niet aan de kant genoeg voor 
een kluit MAMILs (middle-
aged men in lycra), die vonden 
dat de héle linkerhelft van het 
pad van hen was.
 
Maar wat zijn nu de regels? 
Links / tegen het verkeer in 
lopen was tot 1993 officieel 

de regel. Nu valt er op de site 
van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) het volgende te lezen: 
‘Als er geen voetpad is, loop je 
aan de zijkant van de rijbaan. 
Dit kan zowel aan de linker- als 
de rechterkant van de weg.’ Een 
woordvoerder vindt bovendien: 
“Met hoeveel mensen we ook 
wandelen, fietsen of autorijden, 
het gaat altijd om rekening hou-
den met elkaar.” VVN gaat uit 
van elkaar de ruimte gunnen en 
vindt het goed geregeld. Nou, 
dat vinden wij nogal tegenval-
len, met die snelheidsmaniak-
ken en appende verkeersdeel-
nemers. Voor ons reden om 
ervoor te pleiten altijd links 
te lopen: dan zie je tegenlig-
gers – wat ze ook doen en hoe 
hard ze ook gaan – tenminste 
aankomen.
 
Wat vindt stadsdeel Oost van de 
kwestie? Stadsdeelbestuurder 
Rick Vermin, portefeuillehou-
der Openbare ruimte: “Wat mij 
betreft is links lopen veiliger 
omdat je dan je tegenliggers 
ziet. Maar rechts mag, omdat 
er situaties zijn waarin ‘links’ 
niet het veiligst is. In Oost geldt 
natuurlijk de landelijke wetge-
ving.”
 
Wandelen is hip en het aantal 
wandelaars is enorm toegeno-
men, zien ze bij het stadsdeel 
ook. “Daar zijn we ons als 
gemeente van bewust. Het is 
fijn dat steeds meer mensen zo 
genieten van de openbare ruim-
te. En het laat duidelijk zien dat 
we meer ruimte nodig hebben 
voor onder andere de voetgan-
ger. Via de Agenda Autoluw 
proberen we het ruimtebeslag 
van de auto terug te dringen. Op 

verschillende plekken waar we 
herinrichten komt meer ruimte 
voor de voetganger, zoals in 
de Eerste Oosterparkstraat, de 
Eerste van Swindenstraat en de 
Jan Vroegopsingel.”
Ook de drukte op de Ooster 
Ringdijk is bij het stadsdeel 

bekend. “Dit is óók een be-
langrijke fietsroute. De dijk 
zelf is niet sterk genoeg om het 
pad te verbreden. Iedereen zal 
op deze plek dus een beetje 
rekening moeten houden met 
elkaar en inschikken.”

Wij van de Brug kijken het ge-
vaar liever in de bek. Ons plei-
dooi: loop allemaal links van de 
weg, tegen het verkeer in.
 
Reacties naar: info@debrugkrant.nl.

“Zelf ben ik een fanatieke hardloper. Dagelijks 
ren ik een rondje van ongeveer 10 kilometer. 
Mijn favoriete is vroeg in de ochtend door 
de Diemerpolder of het Diemerpark. Het is 
dan nog niet druk. Prachtig hoe je de natuur 

aantreft: de ochtenddauw en dieren zoals 
zwanen en roofvogels die zo voor je uitvliegen. 
Heel waardevol om in een stad toch zo de 
natuur in te kunnen.”

Op de Ooster Ringdijk wordt het drukker en drukker. Het krioelt er van scholieren, forensen, hardlopers, 
wielrenners, scooteraars en wandelaars, en de snelheidsverschillen zijn er alleen maar groter op geworden.

DE WANDELTIP VAN RICK VERMIN

lijke eiland van het Oostelijk 
Havengebied verrijzen in rap 
tempo nieuwe woonblokken 
en bedrijfsruimtes, toch zijn de 
herinneringen aan het verleden 

makkelijk te vinden.
Zo verwijzen de namen van 
de bruggen naar het eiland – 
Slachthuisbrug en Veebrug 
– naar de vroegere functie. 

Honderd jaar lang hebben 
hier koeien-, varkens-, en 
paardenstallen en een groot 
slachthuis gestaan. Gelijk over 
de bruggen valt links en rechts 
de bijzondere bouwstijl van de 
oude veemarktgebouwen op. 
Het grote toegangshek, enkele 
huizen en het fraaie kantinege-
bouw zijn gebouwd in Zwit-
serse chaletstijl en nodigen uit 
om van dichtbij te bekijken. Het 
spoor waarover het vee en het 
vlees werden vervoerd is nog 
zichtbaar, in het perronhuisje 
zit nu het kleinste museum ter 
wereld. Van het oude veemarkt-
terrein volg je de Cruquiusweg 
in oostelijke richting, langs de 
opgeknapte pakhuizen en de 
Harbour Club. Ga voor een 
pitsstop naar het volledig her-
bouwde Insulindehuisje, waar 
nu café Bruut zit. Dit was het 
kantoor van NV Oliefabrieken 
Insulinde op Java, een bedrijf 

dat binnen korte tijd een for-
tuin verdiende met de import 
en productie van kokosolie.
 
Op meer plekken in Oost wor-
den oude (industrie)buurten 
getransformeerd tot nieuwe 
stadswijken. Het is interessant 
om te zien hoe nieuwbouw ver-
mengd wordt met historische 
elementen en welke nieuwe 
netwerken van wandel- en fiets-
paden er ontstaan. Vergeleken 
met andere steden in de wereld 
zie je dat Amsterdam zijn buur-
ten leefbaar houdt door zo veel 
mogelijk ruimte te geven aan 
wandelaars en fietsers.
 
In Ode aan Oost vind je wande-
lingen die variëren van een uur 
tot tweeënhalf uur. De gids is 
te bestellen met een email naar 
odeaanoost@gmail.com.
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‘We proberen het leed in de samenleving te verzachten’

Pieter Oldenhove, voorzitter van Tennisvereniging Linnaeushof: 
“Mensen hebben herontdekt hoe leuk tennis is.”

“We zijn blij dat we kunnen 
tennissen. In het begin van 
corona moest onze accommo-
datie echt dicht. We hebben 
een slot op het hek gedaan om 
te voorkomen dat mensen zo-
maar zouden gaan tennissen. 
Later mocht de jeugd onder 
strenge voorwaarden weer be-
ginnen, ouders mochten niet 
mee. We hebben een reserve-
ringssysteem opgetuigd waar-
bij leden zich aanmelden via 
een app. Vervolgens konden 
volwassenen weer tennissen. 
Leuk was dat de nummer 21 
van de wereld bij de vrouwen, 
Petra Martic (Kroatië, red.), bij 
ons trainde in voorbereiding 
op de US Open. Zij heeft een 
Nederlandse coach die haar 
met goede mannelijke tennis-
sers liet sparren. Ook mooi: in 
januari kwamen veel jeugd-
leden tennissen. Ze mochten 
niet naar school en zagen hun 

vrienden daarom hier. Het was 
zes graden, maar ze kwamen 
gewoon. Muts op, handschoe-
nen aan en lekker meppen.”
 
“Afgelopen najaar is er nog 
competitie gespeeld. Deze is 
na enkele weken afgebroken. 
De voorjaarscompetitie en alle 
toernooien waren al afgelast. 
De nieuwe voorjaarscompeti-
tie zou 1 april 2021 beginnen 
maar is alweer uitgesteld tot 1 
mei... En uiteraard is de kanti-
ne lange perioden dicht. Dub-
belen mag ook niet, er mogen 
niet meer dan twee mensen op 
een tennisbaan. Dan schalen 
we af, tot het weer mag.”
Ondanks alles zijn er geen 
leden afgehaakt. Sterker: “We 
hebben een enorme ledenaan-
was gehad. We hebben voor 
het eerst een wachtlijst. Ook 
de Tie-Breakers, een grotere 
club, kreeg zo belachelijk veel 

aanmeldingen dat ze gingen 
rondvragen of er elders nog 
plek was. Voor ons is het wel 
prettig, de situatie was wat 
minder stabiel en we hebben 
een tijdlang erg ons best moe-
ten doen voor nieuwe leden.”
 
Over de toekomst van tennis: 
“Veel mensen zijn enthousiast 
geworden. Er was een da-
lende trend in tennis, die is nu 
doorbroken. Mensen hebben 
herontdekt hoe leuk tennis is, 
daar verwacht ik een positieve 
nasleep van. Er is veel leed op 
het ogenblik en het is wrang 
voor veel andere sporten. Wij 
proberen te doen wat kan om 
het leed in de samenleving te 
verzachten.”

Door Gijs Lauret

Veel sportgelegenheden zijn gesloten of in het vrolijkste geval gedeeltelijk geopend. Zo niet 

de tennisverenigingen. Deze groeien sinds corona als kool en hebben nagenoeg allemaal 

wachtlijsten of ledenstops. Wie de Watergraafsmeer een beetje kent, weet dat daar stiekem 

een pareltje verscholen ligt: Tennisvereniging Linnaeushof. Drie hardcourtbanen op een 

pleintje, midden in een woonwijk. Een gematigd optimistische voorzitter Pieter Oldenhove 

vertelt hoe de club de coronatijd doorkomt.

T V  L I N N A E U S H O F  K R E E G  I N  C O R O N AT I J D  V E E L  N I E U W E  L E D E N

RONDJE OOST: EINDELI JK WEER IETS LEUKS TE DOEN
Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag valt er 
eindelijk weer eens iets leuks te beleven in stadsdeel 
Oost. Rondje Oost is een flexibele activiteit en ook nog 
eens geheel coronaproof: een leuke wandeling met als 
thema kunst en cultuur langs zeven horecazaken.
Je mag de wandeling starten en eindigen waar je wilt. 
Bij de eerste van de zeven ‘tussenstops’ krijg je een 
gratis routebeschrijving en een spaarkaart, die je bij elke 

zaak laat afstempelen. Met een volle stempelkaart krijg 
je straks – als de horeca weer open mag – 25% korting 
op een diner of borrelhapje voor twee personen. Heb je 
meteen iets leuks om naar uit te kijken!
Wie doen er mee aan het Rondje Oost? Bar-bistro Knus, 
Brewboys Bar, Studio/K, Bar Joost, Thúskomme, Poesiat 
& Kater en Nomads. De nieuwste updates vind je op 
Instagram (@rondjeoost) en FB (rondjeoost).



NU MINIMA AL € 1.000 
VOORDEEL OP ONZE 

VOORR A ADMODELLEN

MAZDA VAN NIEUWKERK
Hoogoorddreef 41 | 1101 BB Amsterdam | 020 - 4683341
Bozenhoven 36 | 3641 AH Mijdrecht | 0297-281708             mazda.vannieuwkerk.nl

HEROPENINGSACTIE! HEROPENINGSACTIE!

Onze showrooms zijn weer geopend, 
u bent op afspraak van harte welkom

Nu hotelovernachting 
voor 2 personen cadeau 
bij elke nieuwe Mazda

Mazda CX-3 2021 vanaf € 25.990. Gemiddeld verbruik Mazda CX-3 van 6,2 tot 
7,1 liter per 100 km / 16,1 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot 140 to 160 g/km. 
Mazda CX-30 2021 vanaf € 30.990. Gemiddeld verbruik Mazda CX-30 van 5,6 tot 
6,6 liter per 100 km / 17,9 tot 15,2 km per liter / CO2-uitstoot 127 tot 149 g/km. 
Mazda CX-5 2021 vanaf € 36.990. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 6,7 tot 8,0 
liter per 100 km / van 14,9 tot 12,5 km per liter / CO2-uitstoot van 152 tot 182 g/
km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstof-/stroomverbruik 
en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. Prijzen 
incl. bpm, btw en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele 
opties. Prijswijzigingen voorbehouden. Afbeelding kan afwijken van daadwerkelijke 
specifi caties. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl

DRIVE  TOGETHER

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Ruime keuze in

•	 Luxaflex
•	 Horizontale
		 jaloezieen
•			 Houten	jaloezieen
•			 Rolgordijn
•			 Twist	Rolgordijnen
•			 Duette	Shades	
•			 Roman	Shades	
•			 Verticale	Jaloezieen
•			 Silhouette	Shades	
•			 Facette	Shades	
•			 Dakraamproducten
•			 Horren
•		 Zonwering

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!

Zien we je 
binnenkort 
in de winkel?
Laat je inspireren en 
deskundig adviseren.
Bel of mail  ons voor 
een afspraak.

Wij werken volgens de 
Corona richtlijnen.

Wilt u meer informatie over onze diensten? 
Neem dan contact met ons op.

Stammerdijk 1-j, 1112 AA Diemen, 020 – 4950495, 
info@jagerteam.nl, www.jagerteam.nl

ONZE DIENSTEN
 

Wij hebben een uitgebreid dienstenpakket, 
zo kunt u bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

•  Kantooronderhoud
•  Schoonmaak scholen

•  Glasbewassing
•  Gevelreiniging

•  Schoonmaak van openbare ruimte
•  Schoonmaak van trapportalen

•  Schoonmaak (bouw)oplevering

 

 

Vrienden worden?
maandelijks een Vriendenadvertentie 

in de papieren krant, meer info: 

www.debrugkrant.nl/adverteren



‘Rijke inwoners in dure buurten willen niet dat hun wijk armer wordt, arme  
  inwoners in achterstandsbuurten willen niet dat hun wijk rijker wordt’

Het nationale feest van 

de democratie ligt achter 

ons. Landelijk beleid wordt 

geleidelijk weer bepalender 

voor de lokale gang van 

zaken – niet alleen in tijden 

van corona. Het is maar de 

vraag of dat erg is.

Vlak voordat mijn rode pot-
lood het rondje inkleurt trek 
ik m’n mondkapje ruimer over 
mijn neus. Stemmen terwijl 
je het lichaamsdeel van de 
stem moet bedekken heeft iets 
tegenstrijdigs. Het illustreert 
de democratische paradox. We 
horen graag je stem, maar wel 
op veilige afstand.
 
Momenteel versterkt corona 
de regie van Den Haag. Niet 
de Stopera maar het Binnen-
hof bepaalt of je mag kof-
fiedrinken op het terras van 
Kanis & Meiland of winkelen 
in Oostpoort. Maar als we 
de pandemie straks hebben 
lekgeprikt, zal de lokale stem 
niet als vanouds klinken. 
Riepen we eind vorige eeuw 
de Amsterdamse stadsdelen 
in het leven, inmiddels zijn ze 
alweer een poosje verleden 
tijd. De huidige stadsdeelcom-
missies zijn zinloze praathui-
zen. De recente evaluatie van 
het bestuurlijk stelsel geeft aan 
dat de stemmen van bewoners 
uit de stadsdelen niet zwaar 
tellen. Ook buurtparticipatie 
is niet meer de democratische 
factor die het ooit was.

Lokale zeggenschap
Zoals het er nu naar uitziet ko-
men er jaren van toenemende 
centralisatie aan. De Metro-
poolregio Amsterdam, een 
samenwerking van gemeenten 
en provincies rond de hoofd-
stad, manifesteert zich onder 
leiding van Femke Halsema 
steeds krachtiger. In politiek 
Den Haag wordt gesproken 
over de terugkeer van een mi-
nisterie van VROM. Die ‘RO’ 
van ruimtelijke ordening was 
sinds begin deze eeuw even 
weg uit de residentie. Nu wo-
ningnood een landelijk pro-
bleem is, zal ergens in de naam 
van een ministerie vast ook een 
‘WO’ verschijnen. De macht 
die de Stopera nog heeft, zal 
het niet graag afstaan aan de 
stadsdelen. Tot ongenoegen 
van sommige groeperingen in 
Amsterdam, waaronder Méér-
belangen uit Oost, die lokale 
zeggenschap terugeisen. Ze 
verzetten zich tegen woning-
bouw in groene gebieden en 
willen meer te zeggen hebben 
over de toekomst van sport-
parken en volkstuinen. Lokale 
democratie en buurtparticipa-
tie zijn doorgaans conservatief 
maar nuttig. Het is goed om 
aanwezige kennis en ervaring 
in een buurt of stadsdeel mee 
te nemen. Moeten we de kale 
kerstboom dan weer optuigen? 
Daar heb ik toch mijn beden-
kingen bij. IJburg bestaat om-
dat het ooit van rijkswege in 
een Vinex-nota is aangewezen. 
Veel Amsterdammers stemden 
tegen – en daarvan zijn er nu 
heel wat happy op IJburg.

D E M O C R AT I E ,  M A A R  N I E T  T E  L O K A A L  G R A AG

deBrug De veranderende stad Door Bas Kok

Van IJ tot Z
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NIEUWBOUW VALENTI JNKADE

Huisnummers 4 tot en met 18 
worden gesloopt 

Woningbouwcorporatie Eigen Haard gaat aan de Valentijnkade een 
woonblok slopen (huisnummers 4 tot en met 18). Het gebouw dateert 
van 1924 en is dus bijna een eeuw oud. Een deel van de appartementen 
staat momenteel leeg. De woningen verkeren volgens de corporatie in 
zo’n slechte staat dat verhuur niet meer mogelijk is.
Eigen Haard kiest voor sloop en herbouw, en niet voor renovatie. Op 
haar website legt de corporatie uit waarom. “Om de Valentijnkade 
volledig te renoveren en toekomstbestendig te maken is veel geld 
nodig. En de woningen blijven klein en zonder lift. Dat is niet waar 
Amsterdam en de Indische Buurt behoefte aan hebben. Bij nieuwbouw 
kunnen we iets meer en grotere woningen terugbouwen.” De nieuwe 
woningen zijn bovendien energiezuinig en gasloos, stelt Eigen Haard.
Stadsdeel Oost is akkoord met de sloop. Het bouwplan wordt 
momenteel verder uitgewerkt. In overleg met de bewonerscommissie 
wordt er voor de huurders een sociaal plan opgesteld.

Tweedeling
Mijn grootste bezwaar tegen 
lokale democratie en buurt-
participatie schuilt in de sterke 
tweedeling van Amsterdam. 
In ons gesegregeerde Mo-
kum zijn stadsdelen zeer 
onrepresentatief qua bevol-
kingsopbouw. Simpel gezegd 
wonen de meeste armen in de 
stadsdelen Zuidoost, Noord 
en Nieuw-West en de meeste 
rijken in Centrum, Zuid, West 
en Oost. Lokale democratie 
geeft meer zeggenschap aan de 
groep die er woont. Rijke in-
woners in dure buurten willen 

niet dat hun wijk armer wordt, 
arme inwoners in achter-
standsbuurten willen niet dat 
hun wijk rijker wordt. Nergens 
wordt zo hard geknokt voor 
behoud van sociale huurwo-
ningen als in Noord, het enige 
stadsdeel dat nog merendeels 
uit sociale huur bestaat. 
Nergens wordt zo effectief 
gelobbyd voor hoogwaardige 
culturele voorzieningen als in 
Zuid, het stadsdeel dat al veel 
culturele topinstituten heeft.
 
Voor de balans van de stad is 
het beter als arme stadsdelen 

meer hoogwaardige voor-
zieningen krijgen, terwijl de 
rijke stadsdelen de verdwenen 
voorraad sociale huur aanvul-
len. Die evenwichtstoestand 
bereik je in Amsterdam juist 
niét met stadsdeeldemocratie 
en buurtparticipatie. Noem 
dat maar de catch-22 van lo-
kale democratie.

Stemlokaal Muiderkerk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.



Eerste schets van vernieuwd 
Sumatraplantsoen is klaar
Buurtbewoners denken al een hele tijd mee over de herinrichting van 
het Sumatraplantsoen in de Indische Buurt – het op één na grootste plein 
van Amsterdam. De inspraak heeft geleid tot veel leuke en waardevolle 
ideeën. In vitrines bij een zeecontainer op het plein kun je nu een eerste 
schets van het ontwerp bekijken. Stadsdeelbestuurder Rick Vermin: 
“Bewoners geven het plantsoen nu samen een nieuwe identiteit. Dankzij 
hun inzet wordt het een kleurrijk, groen plein met speeltoestellen voor 
alle leeftijden en sport- en ontmoetplekken voor het hele jaar door.”
Wil je reageren op het plan? Vul dan bij de zeecontainer een flyer in 
en lever deze in bij de projectbrievenbus of ga naar amsterdam.nl/
sumatraplantsoen.
Het plan is naar verwachting klaar in september 2021. Weer een jaar 
later gaan de werkzaamheden van start. De vernieuwing van het 
Sumatraplein is als alles goed gaat in het derde kwartaal van 2023 
afgerond.
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Portretten in het Oosterpark

Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

In Oost brengt De Rode Loper 
op School kinderen in het 
basisonderwijs in contact met 

Dit gebeurt er op cultureel gebied in Oost, van de Amstel tot aan IJburg

KU N ST  I S  A L S  E E N  G E U R I G  K A A S J E

Kunst en cultuur zijn be-

langrijke ingrediënten voor 

een gelukkig leven. Een 

collega-journalist zei eens 

tegen mij: “Kunst is als een 

geurig kaasje of een ste-

vige wijn. Je moet het leren 

waarderen.” Ik trek die 

metafoor door naar de be-

kende uitspraak ‘onbekend 

maakt onbemind’. Zet je 

peuter een exotisch gerecht 

voor zijn neus en de kans is 

groot dat hij geen hap wil 

proberen. Oplossing: zo 

vroeg mogelijk met de ken-

nismaking beginnen.

kunst en cultuur. “Cultuur-
educatie brengt allerlei talen-
ten en kwaliteiten bij kinderen 
naar boven,” stelt directeur 
Machtelt van Thiel. “Kunst laat 
ze op een andere manier om 
zich heen kijken, het ver-
breedt hun horizon. Het is een 
ideale manier om gedachten 
en gevoelens uit te drukken.”

Een van de projecten is Hoed 
op voor Rembrandt. Fotograaf 
Marije van der Hoeven por-
tretteert scholieren in de stijl 
van Rembrandt. “Ik vroeg mij 
af hoe Rembrandt met licht 
en donker in de fotografie zou 
zijn omgegaan,” vertelt zij. “Ik 
zag ook veel hoofddeksels in 
zijn portretten en het idee was 
geboren om scholieren zelf 
een hoed te laten maken en ze 
daarmee te vereeuwigen. Het 
licht en donker-effect maken 
ze zelf met een zaklantaarn.”
 

De kinderen komen krach-
tig en zelfbewust over op de 
portretten. “Kinderen kunnen 
door de nadruk op de cogni-
tieve vakken op school soms 
best onzeker zijn,” meent Van 
Thiel. “Maar in de kunst kan 
en mag veel en voelen ze zich 
heel vrij. Ze hebben er duide-
lijk plezier in en ontwikkelen 
hierdoor veel zelfvertrouwen.”

Een selectie van de portretten 
is nog tot en met 24 maart te 
zien in het kunsthek aan het 
Oosterpark. Binnen enkele 
dagen komt er een nieuwe 
expositie. Het Rembrandthuis 
toont zo gauw het open mag 
een uitgebreide selectie van de 
portretten. In september zijn 
de werken te zien in de OBA 
Oosterdok tijdens de eerste 

KinderKunstBiënnale, georga-
niseerd door De Rode Loper 
op School. Ga daar straks met 
de kinderen heen. Je kunt er 
niet vroeg genoeg mee begin-
nen.

Afbeeldingen: Marije van der 
Hoeven

ZWERFVUIL 

IJburg Trashtag Challenge

Bewoners, winkeliers en ondernemers op IJburg doen iets aan het zwerfafval 
in hun wijk. Op sociale media delen zij foto’s van opruimacties met de hashtag 
‘ijburgtrashtagchallenge’.
Buurtbewoner Esther de Brouwer is vrijwilliger bij IJburg Schoon. Zij 
ergerde zich aan de rommel die ze het water in zag waaien en maakte zich 
zorgen over het schadelijke effect op de natuur. In plaats van te mopperen 
of naar de gemeente te wijzen zegt Esther: “We moeten met elkaar de 
verantwoordelijkheid nemen. Samen maken we onze buurt schoon.” 
Gewapend met afvalgrijpers en vuilniszakken gaan mensen nu de wijk in om 
onder bruggen, in rietkragen en op straat de rommel op te ruimen.
De actie op IJburg maakt deel uit van een wereldwijde beweging. Onder de 
noemer #trashtagchallenge worden in veel landen foto’s van opruimacties 
gedeeld. Wil je in jouw buurt een opruimactie organiseren? Het stadsdeel 
leent hiervoor afvalgrijpers en -ringen uit. Deze kun je op de website van de 
gemeente aanvragen. Ga naar amsterdam.nl (zoekwoord ‘afvalgrijper’).



Voor vers fruit, aardappels 

en kazen – alles duurzaam 

en lokaal geproduceerd – 

kun je voortaan elke zater-

dag terecht bij Buurderij 

Polder in het Science Park. 

Hier is met ingang van 20 

maart wekelijks een pop-up 

‘boerenmarkt’, met verse 

producten uit de omgeving 

van Amsterdam.

‘Boerenmarkt’ bij Polder
N I E U W  I N  O O ST

Buurderij Polder is de zesde 
Buurderij-locatie die in de stad 
geopend wordt en de negen-
tiende in heel Nederland. Het 
concept is overgewaaid uit 
Frankrijk, waar het sinds 2011 
bestaat en enorm succesvol is. 
Er zijn inmiddels in heel Eu-
ropa zo’n 1500 ‘Buurderijen’. 
Deze zorgen er samen voor dat 
steeds meer lokale onderne-
mers hun waren rechtstreeks 
bij de klant kunnen aanbie-
den. De producenten zijn heel 
verschillend, maar hebben een 
vergelijkbare werkwijze met 
aandacht voor biodiversiteit, 
circulaire economie en het 
tegengaan van voedselverspil-
ling.

Hoe werkt het? Ga naar de 
website (boerenenburen.nl) en 
bekijk het aanbod. Dit is heel 
divers, van fruit, paddenstoe-
len, chocola en brood tot ve-
gaburgers en zeep. Bestel wat 
je hebben wilt en haal jouw 
spullen op zaterdagochtend 
tussen 10.30 en 12.00 uur op 
(bij mooi weer buiten, anders 
in het café). Buurderij Polder, 
café-restaurant Polder, Science 
Park 201. boerenenburen.nl

een beetje op de arche van 
La Défense in Parijs.” “Oh die 
met dat oog bedoel je! ” Denkt 
even na. “Dat vind ik wel een 
goed gebouw, geloof ik.”
 
Ik vind het ook een goed ge-
bouw, geloof ik. Zoals het daar 
vooruitgeschoven in het IJ 
staat, als een poort voor de bo-
ten uit Noord. Ook vanuit de 
oude stad gezien maakt het in-

‘De IJ-as is veruit de mooiste locatie voor 
 hoogbouw in Amsterdam’

P O N T ST E I G E R

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Ik heb het altijd over ‘de’ 
Pontsteiger. Ik vraag bijvoor-
beeld aan mijn vrouw “Wat 
vind jij nou van ‘de’ Pontstei-
ger?” Architecten Arons & 
Gelauff noemen hun gebouw 
‘Pontsteiger’, zonder lidwoord. 
Pas sinds 24 uur weet ik dat 
de naam letterlijk genomen 
moet worden, en dat hij al 
langer bestaat: vanaf deze 
steiger vertrekt een pont naar 
Amsterdam-Noord.
 
Ik vroeg aan mijn neef die in 
de Jordaan woont wat hij van 
de Pontsteiger vindt. Hij is 
enorm kritisch, op alles, en 
ik was benieuwd naar zijn 
mening over dit kolossale, 
moderne gebouw dat sinds 
2017 zichtbaar is vanuit zijn 
buurt. Een Jordanees houdt 
niet van verandering als het 
om zijn buurt gaat. En de 
Pontsteiger ‘doet’ echt iets met 
de buurt. Als bewoner van de 
Jordaan voel je opeens hoe 
klein je wereldje is, letterlijk 
en figuurlijk, wanneer je in de 
verte de 90 meter hoge en 90 
meter brede kolos ziet opdoe-
men uit de mist. Mijn neef 
denkt eerst dat ik het over de 
Silodam heb: “Nou dat vind ik 
een armoede. Zoals het er nu 
al bij staat na tien, twintig jaar. 
Helemaal vervuild. Waarde-
loos.” Ik: “Nee, ik bedoel dat 
grote vierkante gebouw. Met 
dat gat erin. Een poort. Lijkt 

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. 

druk. Het staat ver weg genoeg 
om het oude centrum niet te 
overheersen, maar dichtbij 
genoeg om er nog bij te horen. 
Het gebouw markeert een 
punt aan de rafelige rand van 
de IJ-oevers en legt daarmee 
een belangrijke link tussen 
de stad en zijn historische 
levensader. Ik besluit het voor 
de eerste keer van dichtbij te 
bekijken. Tot mijn verbazing 

blijkt het hele gebouw hoog 
op poten te staan, zodat je er 
onderdoor kunt kijken. Lo-
gisch, het gebouw blokkeert 
zo voor de passant niet het 
zicht op het IJ. Het plafond 
van de Pontsteiger is met teak-
houten latten bekleed, wat een 
nautisch sfeertje geeft. Aan de 
voet van het gebouw ligt een 
kleine haven waar sloepen en 
speedboten aangemeerd zijn. 

Los onder het gebouw staan 
zwierig vormgegeven pavil-
joens. Qua belijning vormen 
de paviljoens een contrast 
met de strakke vormen van 
het gebouw. De ronde vormen 
van de paviljoens werken goed 
hier. De blik van voetganger 
buigt mee met de rondingen. 
Mooie zichten openen zich, 
met als verrassend hoogtepunt 
een blik op de vlakbij gelegen 
Silodam, die er vanaf hier nog 
best goed uitziet.
 
Ik rijd langs het IJ richting 
Centraal Station. De zon schit-
tert op het water en reflecteert 
in het glas van de torens aan 
de overkant. Prachtig. Ik 
hoop op meer torens over 
de hele lengte van het IJ, van 
het Westelijk Havengebied 
tot Zeeburgereiland. Je hoort 
niet vaak meer spreken over 
de IJ-as. Onterecht; de IJ-as is 
veruit de mooiste locatie voor 
hoogbouw in Amsterdam.
 
Reacties naar 
jved@dorensarchitects.nl
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Buurderij Polder is de zesde Buurderij-locatie in Amsterdam.



Online maatjes gezocht 
voor onze cliënten  

Meer weten? 
www.zgao.nl/vrijwilligers 

Digitaal 
handig?

www.zgao.nl
Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom even langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Nu ook in Amsterdam 020 244 31 89

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Amsterdam
020 244 31 89

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

Onderhoudsbedrijf 

Van der Sluis
Winteractie voor al 
uw schilderwerk
- Wij werken coronaproef -

Ook uw glazenwasser, 
binnen en buiten 

Meer info
Voor schilderwerk: 
Milko 06 - 40656095 

Ramon 06 - 43454446 

Voor glazenwassen: 
Jan de Lapper 06 - 14961692

Een goed alternatief voor flyeren in Amsterdam

bereik je doelgroep met de Brug
De krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, oplage 74.000 exemplaren, huis-aan-huis

Een goed alternatief voor flyeren in Amsterdam 
bereik je doelgroep met de Brug

www.adamenmedia.nl  •  06-29040240  •  info@ adamenmedia.nl  
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 78

NIEUW IN AMSTERDAM, IN HET FLEVOHUIS

Groepswoningen voor ouderen met christelijke achtergrond

Twee gloednieuw verbouwde 
groepswoningen met een grote 
woonkamer met keuken en pri-
véslaapkamers voor de bewo-
ners zijn al helemaal klaar. Met 
een mooie houten vloer, een 
fijne akoestiek en meer ruimte 
dan er ooit geweest is. ZGAO-
manager Liesbeth Bonis: “We 
zijn van drie naar twee gangen 
gegaan, waardoor er meer ruim-
te is voor de bewoners en voor 
hulpmiddelen zoals rolstoelen 
en tilliften.”
 
Hoe is het zo gekomen? Team-
leider Astrid Bakker vertelt: “Er 
is in Amsterdam een huis voor 
Surinaamse ouderen en een 
voor bijvoorbeeld islamitische 
ouderen, maar voor christe-

nen was dit er niet. Ik ben zelf 
christen en dacht: als ik ooit 
de veilige omgeving van een 
verpleeghuis nodig heb, kan ik 
nergens in Amsterdam leven 
zoals ik nu doe. Met dit idee 
liep ik naar Liesbeth.”
Die zei direct: “Na de verbou-
wing maken we er ruimte voor 
beschikbaar. Ik ben afgelopen 
weken langs allerlei christelijke 

Het team van ZGAO is 

hartstikke blij dat ze het 

voor elkaar hebben gekre-

gen. In april gaan er twee 

groepswoningen open 

speciaal voor bewoners 

met een christelijke achter-

grond. Het was er nog niet 

in Amsterdam, en dat bleek 

een gemis. “Gelijkgestemde 

bewoners vinden elkaar in 

muziek, waarden en interes-

ses. Dat is belangrijk in de 

laatste fase van hun leven.”

instanties en kerken in Oost 
gefietst om ons initiatief bekend 
te maken.” Waar ze ook kwam, 
de protestantse of rooms-
katholieke kerk, de pinksterge-
meente of bij pastoraal werkers, 
overal werd ze goed ontvangen. 
“Ons idee is hartelijk omarmd. 
Er bleek echt behoefte aan, 
iedereen wil meewerken én 
samenwerken.” Inmiddels zijn 

Gemeenteraadsleden Sander Huisman en Efraïm Hart, allebei kandidaat van de ChristenUnie voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, namen alvast een kijkje in de nieuwe woningen. Initiatiefnemer Astrid Bakker 
(l): “Dat je hier zo veel mogelijk kunt wonen zoals je gewend bent, vind ik helemaal geweldig.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

er in het Flevohuis ook dele-
gaties van de Amsterdamse en 
landelijke ChristenUnie op 
bezoek geweest.
 
Astrid: “We bieden bewoners 
graag warmte en gezelligheid. 
Alle bewoners, in alle groeps-
woningen. Iedereen blijft 
welkom bij ZGAO, dat wil ik 
graag benadrukken. Er zijn 

nu alleen twee van de in totaal 
elf groepswoningen gereser-
veerd voor ouderen met een 
christelijke achtergrond. Deze 
bewoners zullen ook meedoen 
aan gezamenlijke activiteiten 
in huis zoals bingo, gymnastiek 
en de creatieve koffieochtend. 
Maar in hun groepswoning zijn 
ze met gelijkgestemden en is 
er aandacht voor christelijke 
rituelen.”
 
We hopen dat de nieuwe bewo-
ners hun netwerk aanspreken en 
meenemen, zegt Liesbeth. “Een 
pastoor of priester is bijvoorbeeld 
welkom om langs te komen, en 
we zijn op zoek naar vrijwilligers 
met een christelijke achtergrond, 
die bijvoorbeeld Bijbelverhalen 
willen lezen of met een bewoner 
naar de kerk gaan.”
 
Astrid is heel blij dat het gelukt 
is. “Ik had een wens – dat je zo 
veel mogelijk kan wonen zoals 
je gewend bent – en dat die nu 
uitgekomen is vind ik helemaal 
geweldig.”
 
Rondleiding
Wilt u meer weten over de 
nieuwe groepswoningen van 
ZGAO of wilt u een rondlei-
ding? Neem gerust contact op 
met het Cliënt Service Bureau 
via 020-5925420 of csb@zgao.nl 
en vraag naar Astrid Bakker. 

www.zgao.nl

Advertorial

WETHOUDER VERPLAATST WINDMOLEN-
ZOEKGEBIED I JBURG
 
Woonschipbewoners Durgerdam en 
Schellingwoude voelen zich vergeten
Na alle commotie heeft GroenLinks-wethouder Van Doorninck de omstreden 
zoeklocatie in het IJmeer tussen Haveneiland en Strandeiland geschrapt, maar komt 
wel met een nieuwe ‘kansrijke’ plek verderop in het IJmeer, dicht bij Strandeiland en 
beschermde natuur.
Andere kansrijke gebieden zijn bijvoorbeeld het groen rond de Vattenfall-centrale naast 
Maxis, Science Park, de Noorder IJplas (bewoners bereiden een claim voor) en het 
Buiten-IJ tussen Zeeburgereiland en Schellingwoude. Een woonschipbewoner uit die 
laatstgenoemde plek is erg ongerust. “Er wordt steeds vergeten dat er 29 woonboten 
liggen tussen de Schellingwouderbrug en het ’t Blauwe Hoofd, waarvan ongeveer 14 
binnen 350 meter van de turbine. Het is tot nu toe onmogelijk om een reactie van de 
gemeente te krijgen wat dit voor ons gaat betekenen. Wij liggen binnen 300 meter 
van de windturbine in dit zoekgebied en krijgen geen antwoord op vragen. Weet de 
wethouder überhaupt dat hier woonboten liggen? Op de kaartjes van Pondera waren 
wij ook niet ingetekend.”
Er moeten volgens de ambitie van GroenLinks extra 17 windmolens binnen de 
stadsgrenzen komen om 50 megawatt aan windenergie te halen.
Op 25 maart 2021 om 13.30 uur is er een raadsvergadering over de gewijzigde 
zoekgebieden. In mei besluit de gemeenteraad erover.



Onze Original boxspring heeft een tijdloos design met veel aandacht voor detail en 
een hoogwaardige afwerking. We zijn heel trots dat de Original boxspring met het 
Deluxe matras en de Deluxe topper door de Consumentenbond als beste is getest. 
Deze Original boxspring heb je al vanaf € 4.385,-.

Original boxspring 

mooiZo

kan slapen zijn

Kijk op auping.nl/store voor de openingstijden of maak een afspraak.

A.J. Ernststraat 865
Auping Store Amsterdam Buitenveldert
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Wat is er van alle gebiedsplannen 2020 terechtgekomen?

Cruyff Court aan de Kramatweg in de Indische buurt.

Voor de enkeling die het 
systeem niet kent: Amsterdam 
kent 22 gebieden, 25 gebieds-
agenda’s (voor de periode 
2019–2022), 24 gebiedsplan-
nen (voor elk jaar een) en nu 
dus 24 gebiedsverslagen (voor 
2020). Daarnaast is er nog een 
gebiedsmonitor, maar die is 
niet openbaar. Dat er meer 
agenda’s en plannen dan ge-
bieden zijn is mede te danken 
aan Oost. Officieel zijn de In-
dische Buurt en het Oostelijk 
Havengebied één gebied maar 
voor elk gebied is een aparte 
agenda opgesteld, een eigen 
plan gemaakt en is er dus nu 
ook een eerste eigen verslag. 
De drie andere gebieden in 
Oost zijn IJburg/Zeeburger-
eiland, Watergraafsmeer en 
Oud-Oost.
 
Zoals de gemeentelijke toe-
lichting al aangeeft maken 
de gebiedsverslagen “inzich-
telijk” wat er van de eerder 
gepresenteerde plannen voor 
een gebied is geworden. Daar 
beginnen de problemen. Elk 
gebiedsverslag laat per “focus-
opgave” en “prioriteit” zien 
welke concrete resultaten in 
het afgelopen jaar zijn be-
haald. Maar of die behaalde 

resultaten zoals die in het ver-
slag staan ook sporen met de 
beloofde activiteiten zoals die 
in het gebiedsplan zijn aange-
kondigd is uit het verslag niet 
op te maken. Om dat te weten 
te komen moet het gebieds-
plan ernaast worden gelegd.
 
Dan dient het volgende pro-
bleem zich aan. Zo kent het 
gebiedsplan Indische Buurt 
als prioriteit “een gebiedsge-
richte armoede-aanpak voor 
de Indische Buurt opzetten”. 
In het plan werden hiervoor 
twee activiteiten aangekon-
digd. In het gebiedsverslag 
staan twee behaalde activitei-
ten. Plan uitgevoerd, zo lijkt 
het dus. Maar in het plan staat 
als een van de twee voorgeno-
men activiteiten “doorontwik-
kelen en digitaliseren van de 
lokale munt de Makkie”. In het 
verslag is over die Makkie niets 
terug te vinden. En of de twee 
wel behaalde resultaten iets te 
maken hebben met de andere 
beloofde activiteit (“aanval op 
armoede”) mag de lezer zelf 
bedenken.
 
Ander voorbeeld: in het 
gebiedsplan Watergraafsmeer 
staan bij “werk maken van 

In de serie Waarom het de Amsterdammer makkelijk maken 

als het ook moeilijk kan zijn er nu de gebiedsjaarversla-

gen. Voor Oost zijn dat er vier. Het gebiedsjaarverslag is 

een nieuwe loot aan de omvangrijke stam van ambtelijke 

producten. “Het is een terugblik op voorgaand jaar waarin 

inzichtelijk wordt gemaakt welke resultaten zijn behaald 

in het kader van de gebiedsplannen,” aldus de toelichting 

op de stukken die deze maand op de gemeentelijke agenda 

stonden.

H E T  Z O U  I N  D E  J A A RV E R S L AG E N  M O E T E N  STA A N ,  M A A R …

duurzaamheid” twee activitei-
ten voor 2020 aangekondigd. 
In het verslag over 2020 staan 
vijf resultaten benoemd. Daar 
weten ze van aanpakken, zo 
lijkt het. Maar over een van de 
twee geplande activiteiten valt 
in het verslag niets te lezen en 
de vijf wel genoemde resul-
taten zouden tot die andere 
geplande activiteit kunnen 
behoren, maar duidelijk is dat 
niet.
 
In totaal kenden de vier 
gebiedsplannen van Oost 81 
voorgenomen activiteiten. De 
gebiedsverslagen laten 67 re-
sultaten zien. Verder wordt in 

drie van de vier verslagen voor 
negen onderwerpen nog aan-
gegeven dat corona de uitvoe-
ring in de weg heeft gestaan of 
dat het accent in de uitvoering 
is verlegd. In het verslag van 
Oud-Oost staat hierover niets 
– daar heeft corona blijkbaar 
geen rol gespeeld.
 
Sinds Elsschot weten we dat 
tussen droom en daad ook 
praktische bezwaren in de weg 
staan. Dat er dus activiteiten 
niet doorgaan of dat er juist 
onvermoede acties tot uit-
voering komen is heel her-
kenbaar. De voorbeelden uit 
de Indische Buurt en Water-

graafsmeer (en er zijn er nog 
veel meer) laten ook zien dat 
het vergelijken van plannen 
en resultaten – voor zover al 
mogelijk – geen exacte weten-
schap kan zijn. In stadsdeel 
Zuidoost denken ze daar 
overigens anders over. In het 
gebiedsverslag voor Bijlmer-
Oost is te lezen dat met het 
werk dat in 2020 is gedaan “de 
voortgang van de gebiedsa-
genda 52,6 procent” is. 

Door Harko van den Hende

VOS IN FLEVOPARK OP FILM GEZET 

In het Flevopark leeft sinds zeker vijf jaar een vos. Dit vrouwtje brengt bijna elk 
jaar jongen groot, die zich vervolgens verspreiden over de stad. Ze heeft haar 
burcht op de Joodse begraafplaats en gebruikt een omgevallen boomstam 
om naar het park te komen. Door welke mannetjes ze bevrucht wordt, is 
onbekend. 
Biologen Koen Wonders en Atze van der Goot legden de vos met een 
nachtcamera op film vast. “We hadden al sporen gezien,” vertelt Koen. 
“Pootafdrukken. Eigenlijk hadden we de camera opgehangen om de marter te 
filmen die soms op de Joodse begraafplaats wordt gezien. We weten niet of het 
om een hermelijn of een wezel gaat, want het grootste verschil tussen die twee 
is dat de hermelijn een donkere staartpunt heeft.”
De vos uit het Flevopark wordt ook vaak gezien in Science Park en de Indische 
Buurt. Koen: “Soms denken mensen dat zo’n vos weggevangen moet worden, 
maar een vos is nuttig en eet ontzettend veel ratten, vooral als ze jongen heeft. 
Je hoeft niet bang te zijn, want een vos zal je niet lastigvallen. In parken in 
Amsterdam kunnen vossen een duurzaam bestaan opbouwen, er is genoeg 
voedsel voorhanden. Vossen worden alleen weggevangen als ze verdwaald 
raken in het centrum. Het gaat dan vaak om verzwakte mannetjes die op zoek 
waren naar nieuw leefgebied.’”

‘Een vos is nuttig en eet ontzettend veel ratten’



Kennisgeving Aanwijzen hondenlosloopgebied Ertskade

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost van 
Amsterdam heeft op 2 februari 2021 voor inspraak en ter inzagelegging 
vrijgegeven het ontwerpbesluit “Aanwijzen hondenlosloopgebied Ertskade” 

Toelichting

Bij de planvorming voor bebouwing van het gebied rond gebouw de Steltloper, 
Ertskade 274, is toegezegd dat in het ontwerp van de openbare ruimte een 
plek wordt opgenomen voor een hondenlosloopveld. Deze toezegging wordt 
nu geformaliseerd door het veld rechts van de ingang naar de ondergrondse 
parkeergarage aan te wijzen als losloopgebied.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 25 maart 2021 voor een termijn van 6 weken voor 
iedereen ter inzage bij Stadsloket Oost, Oranje Vrijstaatplein 2 te Amsterdam.
Voor het inzien van het ontwerpbesluit bij een stadsloket dient u een afspraak 
te maken via telefoonnummer 14020.
Het ontwerpbesluit is ook digitaal in te zien op www.amsterdam.nl/nieuws/
kennisgevingen-bekendmakingen/

Inspraakreactie

U kunt tijdens de inspraaktermijn tot en met 6 mei 2021 schriftelijk reageren, 
of een afspraak maken voor het mondeling geven van een reactie, door een 
mail te sturen naar c.schenk@amsterdam.nl

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van 
persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt 
u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Inspraakreacties worden verwerkt in een nota van beantwoording waarin het 
bestuur reageert op de ingebrachte argumenten. De nota wordt vervolgens 
vastgesteld door het bestuur, gevolgd door definitieve vaststelling van het 
besluit.  

Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, 
verzoek ontvangen 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens het 
dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel 
Centrum van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een  verzoek 
tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. 
Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd 
gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende 
 activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier 
om vraagt.

Het verzoek heeft betrekking op het aspect (brand)veiligheid.

Ontvangstdatum verzoek: 4 februari 2021
Locatie: Dam 1, Amsterdam
Aanvrager: Magazijn “De Bijenkorf” B.V.
Zaaknummer: 10117704

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt 
de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt 
u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij 
een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook 
bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken 
publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken 
van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact 
met u opgenomen.



Op zoek naar leuke activiteiten, 
administratieve ondersteuning of 

vrijwilligerswerk in de buurt? 

Civic kan je helpen.
Kijk op www.civicamsterdam.nl.

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

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

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

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

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

www.delokatie.org T 020 463 11 15

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

 vertrouwd dichtbij 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.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
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Aan dit nummer werkten mee

Lucy Deutekom, Michel van Dijk, Linda van 
den Dobbelsteen, Jan van Erven Dorens, Kir-
sten Dorrestijn, Harko van den Hende, Jim Jan-
sen, Peter de Jong, Bas Kok, Gijs Lauret, Marcel 
van Roosmalen, Wietse Schmidt, Catherine 
Smit, Henk Spaan, Janneke Vermeulen.

Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of infor-
meer bij martijn@debrugkrant.nl  06-29040240.
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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, ge-
publiceerd, 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. 
verspreid in Amsterdam-Oost en omstreken:
 Indische Buurt  Ambonpleinbuurt, Ma-
kassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt, 
Timorpleinbuurt 
 Oostelijk Havengebied: Borneo-eiland, 
Cruquiuseiland, Java-eiland, KNSM-eiland, 
Oostelijke Handelskade, Sporenburg

 Oud-Oost:  Dapperbuurt, Oostpoort, Oos-
terparkbuurt, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer:  Amsteldorp, Amstel-
kwartier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark, 
Middenmeer, Omval en Van der Kunbuurt, 
Park de Meer, Sciencepark, Tuindorp Franken-
dael, Weespertrekvaart
 IJburg:  Haveneilanden, Rieteilanden, Stei-
gereiland, Centrum eiland
 Zeeburgereiland
 Centrum:  ‘t Funen, Oostenburg, Tsaar 
     Peterbuurt
 Durgerdam

 Schellingwoude
 Diemen-Noord
 De Krijgsman, Muiden

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oost-
poort, AH Wibautstraat, Bij Storm, Biolicious 
Oostpoort, café-restaurant Polder, Deen 
IJburg, Ekodis Beukenplein, Flevohuis, 
gemeentehuis Diemen, Grand Café Genieten, 
Haddock, IJburg College, Intratuin Nobel-
weg, Landmarkt Schellingwoude, Krijgsman 
Muiden, Maxis Muiden, N.A.P., Stadsdeel-
huis Oost, Sickmann Woninginrichting, 
Sportfondsenbad Oost, winkelcentrum 
Brazilië, winkelcentrum Diemerplein, etc.

www.debrugkrant.nl

Opgericht: januari 2008

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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 naar Intratuin Amsterdam

INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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 naar Intratuin Amsterdam

INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

Personal and
small group 
trainingen 
IJburglaan 473
Amsterdam
020 3030529
www.motion3.nl
Fmotion3gym

Boekhandel 
IJburg 

IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam

IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl

House of Xangô  
06 21168480 

www.house
ofxango.nl

Boekhandel 
IJburg 

IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam

 

 

Vrienden worden?
www.debrugkrant.nl/adverteren

Colofon

 

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

Stammerdijk 1-j, 1112 AA Diemen, 
020 – 4950495, info@jagerteam.nl

Afhalen & Bezorgen 

Uiteraard kunt u bij ons contactloos betalen en hanteren wij de richtlijnen van het RIVM.

dinsdag t/m zondag |  17.00 - 21.30 uur
elke dinsdag 

ALLE PASTA’S € 10,00
elke woensdag 

ALLE PIZZA’S € 10,00

De acties zijn geldig bij afhalen en bezorgen  
(bezorgkosten euro 1,50) en alleen van toepassing bij  

bestellingen via onze website of telefonisch.

020 - 246 60 55
www.restaurantpepenero.nl

java@restaurantpepenero.nl
Sumatrakade 1295

1019 RK  Amsterdam (Java eiland)

elke zaterdag
3 GANGEN MENU THUIS  
voor 2 personen € 49,00  

inclusief fles wijn
het wisselende 3 gangen menu staat elke week op onze site en bestellen 

kan via onze website of telefonisch tot een dag van tevoren.
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Donateur worden?
Stuur een e-mail naar info@debrugkrant.nl met je volledige naam en 
hoe je die in de krant wilt hebben. We sturen je dan per e-mail een 
betaalverzoek (een tikkie) terug. Veel dank.
* Het donateurschap kan op ieder moment worden stopgezet. 
De prijzen van deze maand (editie 131): 
1. Tuinbon t.w.v. €100 van Intratuin aan de Nobelweg 10, 
 intratuin.nl. 
2. Boodschappentas vol biologische producten t.w.v. €50 van 
 Biolicious Oostpoort/IJburg, biolicious.nl.
3. Stoofschotelpakket t.w.v. €40 van Scharrelslager Cees de Bouter,  
 Hogeweg 60, scharrelslagerij.nl

Winnaars worden in de editie van 20 april bekend gemaakt.
 

De winnaars van editie 130 (16 feb. 2021): 

•  Geschonken aan een goed doel (boodschappentas Ekodis €50)

•  F. Harderwijk (Scharrelvleespakket van Slagerij Cees de Bouter €40)

•  K. Wulffraat (Pot topkwaliteit Sikkens muurverf Verf Amsterdam)

Word voor 25 euro donateur van de Brug
En maak kans op mooie prijzen
Huis-aan-huiskrant de Brug – oplage 74.000 exemplaren – is er 
voor alle inwoners van stadsdeel Oost en omstreken. We werken 
met freelancejournalisten en columnisten die in de buurt wonen en 
werken. Om hen en de kosten voor het drukken en verspreiden van 
de krant te kunnen betalen zijn we afhankelijk van ondernemers 
en instellingen die bereid zijn ruimte in te kopen. Een ploeg van 
jonge bezorgers zorgt ervoor dat de krant eens per maand wordt 
verspreid. Om de kwaliteit voor langere tijd te waarborgen en je 
via de papieren krant en onze website (www.debrugkrant.nl) van 
lokaal nieuws te blijven voorzien, willen we je vragen om donateur 
te worden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je betaalt 25 euro per jaar. In ruil daarvoor maak je maandelijks kans op drie 
mooie prijzen die beschikbaar worden gesteld door ondernemers uit Oost. Ook 
krijg je een vermelding van je naam of bedrijfsnaam op de speciale donateurs-
pagina.

Dank donateurs van de Brug! Mede dankzij jullie kunnen we deze krant maken: Carla de Raay • Cinta Forger • Manon Langedijk • Mia Fiedeldij Dop • Martin 
Melchers • Manuela Smith • E. van Dam • Maurits van Os • M. Caton • Klaas Dijkhuis • Sacha Paanen • Frits van der Meer • Wietske Wits • Frans en José van Vliet • Aukje • Machiel de Rooij 
– MRPR Communicatie • Catharina Hoogterp • BNB architecten • Mark Vermeulen • Samantha Bezembinder • Janneke Vermeulen • Henk Spaan • Ferry Harderwijk • Allard Diekmann • Mirte 
Venema • Josta Walravens • www.boncoaching.nl • Von Dice hotel • Mavis Carrilho • Buro Ineke Smit • Mariette Abbas • Joris Bos • Marianne Lankelma • Marieke van den Bergh • Johan 
Verhage • R vd Vijfeijke en E Raaschou • Mieke van Duinen • Erwin Elte • Ellik en Claartje • Marjon ter Laag • Jeannine van Dam • Karin Veldt • Lucienne Bakker • Els van der Giessen • Olav 
Velthuis • Haydee Fennis • Nico Papineau Salm • Arthur Schulte • Marian Schilder • Anne-Marie Rosén-Beerepoot • Marian Spaan • Lars Böhm • Martijn en Anna • Rozan Dekker • Ruud 
Pet • Eelke Braaksma • Hans van Koolbergen • Marianne Kramer • Mieke en Michiel • Anne Schoon • Peter van der Horst • Lisette Sprockel  • Arie Kriebel • Josine Peters en Remko Schnie-
ders • E.A. Timmerman • Vincent Kompier • Daan • Frieda van Beveren • Ria en Rob • René van Rijn • René van Beeck piano's • Jacque line van Reijsen • Derek Rietveld • Carla Bekkering 
• Anneke Moen • Jan en Sylvia Sinnema • Coosje Hoogendoorn • Rob de Graaf • Henk en Anna Boterenbrood • Peter de Baare • Carla Wighman • Wood Bänziger • Tineke Vijsma • Jonna 
Zwetsloot • Nico Moen • Frank Peeters • Gerrit van der Linden • Charlotte • Henk Bruning • Marieke van Slooten • Jeany Vreeburg • Lianne van der Hulst • Hendrikje Veerman • Anita van 
Stel • Wil Hofker • Monique Rijnja • Sake Bos • Jan Sander • M. Jonkers • Kees Wulffraat • Teddy Kristel • Josepha • Robert Knegt • Wilma en Jos Brouwer • Gerrie Sporken • Nick Smit • 
Petra Brouwer • Hendrikje Hulshoff • Jan Schuijer • Jaap Swart • Ruud Slagt • Yolly van loon • Sandra Langendijk • Ymca van der Kevie • Ada Hartland en Rob de Carpentier • Annemieke 
van Vliet • Alice Langerak • Leon en Jessy Terstappen • Caroline Korsten • Cora en Hans Pfauth • Loes de Graaf • Kristel en Anton-Jan Thijssen-Smets • M. Bosma • Bibi en Tobi Boland • 
Alexandra de Bueger • Alice & Boudewijn • Frouwko Bakker • A. Morsink • OmarRoosL •

deBrugRecept

RECEPT: BORRELHAP

Voor 4 eters:

• 4 eieren
• 1 tomaat
• 6 eetlepels gerookte zalmsnippers
• 2 eetlepels crème fraîche
• halve limoen (geraspte schil en 

sap)
• verse bieslook 

Janneke kooktBUREN

In Amsterdam op de begane grond wonen is een ongekende luxe. Het allerfijnste, weet ik uit ervaring, is met open 
voordeur en armen over elkaar tegen de deurpost aan hangen en je bemoeien met alles wat door de straat komt 
zeilen.
Zo kwam het dat we, toen we vijf jaar geleden verhuisden van tweehoog in de chique Swammerdambuurt naar de 
begane grond in de iets minder chique Transvaalbuurt, onze buren leerden kennen. Aan de ene kant bleken een heel 
handige buurman en gezellige buurvrouw te wonen en aan de andere kant ook een heel gezellige buurvrouw met als 
bonus twee kinderen die precies even oud waren als de onze. We hadden vier feestelijke maanden, tot de buurvrouw 
met kindjes via een omweg verhuisde naar Duivendrecht.
Gelukkig was nieuwe buurvrouw net zo gezellig en bleek Duivendrecht maar elf minuten fietsen. Oude buurvrouw 
betrok er een groot huis met een nog veel grotere tuin, waar een grasveld met trampoline, houthok, kruidentuin, 
wormenhotel, twee terrassen, een konijnenhok én een kippenhok (met kippen die eieren leggen) in bleken te passen. 
Deze plattelandsbeleving bevindt zich, let wel, op slechts elf minuten fietsen van Oost.
Er is weinig lekkerder dan vers gelegde eitjes. Nou ja, gevulde eieren komen in de richting. Gevulde eieren – weten 
jullie nog? Ik las laatst dat ze dé cultsnack uit de jaren vijftig zijn, maar mijn moeder serveerde ze dertig jaar later 
ook nog. Daarna raakten ze uit de gratie (iets met cholesterol), maar van mij mag het weer. In ieder geval om het 
paasdiner mee af te trappen.

Bereiding

Kook de eieren 10 minuten, laat ze schrikken en pel ze voorzichtig. Snijd ze met een scherp en glad mes doormid-
den. Prak de harde eidooiers fijn. Snijd de tomaat in vieren, verwijder de pitjes en snijd het tomatenvlees in kleine 
blokjes. Meng de eidooiers met de zalmsnippers, crème fraîche en limoenrasp en -sap. Knip een paar takjes bies-
look boven het mengsel en meng driekwart van de tomatenblokjes erdoor. Breng op smaak met peper en zout (niet 
te veel, want gerookte zalm is al best zout). Vul de halve eieren met het zalmmengsel. Bestrooi de eitjes met wat 
tomaatblokjes en bieslook. Serveer meteen.

Door Janneke Vermeulen



deBrug

Overnachting voor 2 personen 
in Hotel Jakarta, het energie-
neutrale 4-sterrenhotel in 
Oost met uitzicht over het IJ 
en de stad

Zo hé, wat een prijs!

Puzzel jij mee voor deze super-de-luxe overnachting in Hotel Jakarta?
Stuur  dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 4 april 
2021 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing worden in de volgende krant (20 april) bekend gemaakt

Deze puzzel word je aangeboden door Hotel Jakarta, Javakade 766, www.hoteljakarta.nl.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 130-2020 is pioenroos. Uit 601 inzenders is S. Rouwenhorst uit Indische 
buurt als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.

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 9

deBrug
editie 132
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 20 april 2021.

P R I J S P U Z Z E L

‘Verrader,’ siste Wilders tegen Sigrid Kaag aan het slot van 
hun ‘debat’ op NPO 1. Ze probeerde haar betoog af te 
maken.
‘Verrader,’ lispelde hij er weer doorheen. Ze legde uit 
dat ze als minister van Buitenlandse Zaken op een 
diplomatieke missie was en dat het slagen daarvan 
belangrijker was dan het niet dragen van een hoofddoek.
‘Verrader,’ siste Wilders weer. Kaag werd zichtbaar razend. 
Ze realiseerde zich nog niet dat de hork tegenover haar 
met zijn eeuwige racistische riedels, haar zojuist een 
dienst had bewezen die haar zetels zou opleveren.
Op de verkiezingsdag zelf twitterde onze voormalige 
‘Man in Teheran’ Thomas Erdbrink dat Wilders als 
kamerlid ook in Iran was geweest waar hij zich keurig 
aan alle regels had gehouden: wel de ayatollahs een 
hand geven maar niet de vrouwen. Hij had niet gefloten 
op straat, geen alcohol gedronken en afgezien van 
homoseksuele praktijken.
Wilders is natuurlijk een hypocriet wiens karakter er 
door zijn isolement niet op vooruit is gegaan. Toch 
schrik ik altijd nog van zoveel opgekropte haat die er in 
één keer uitkomt. Lijfelijk geweld is dan niet ver weg. 
De man deed net alsof hij het met zijn hoofddoeken-
statement opnam voor de vrouwen, maar als Kaag een 
man was geweest zou hij nooit tot dit slangengedrag 
zijn gekomen. Kijk maar eens hoe goed hij het privé kan 
vinden met Mark Rutte, een man zonder vrouw – en 
zonder eigenschappen – naar zijn hart. Met zo iemand 
kan je ten minste lachen.
Het Wilders-racisme, elke vorm van racisme, gaat altijd 
samen met misogynie. Vrouwenhaat is de motor van 
woedende mannen die denken dat een woord als 
kopvoddentaks een taalkundige vondst van jewelste is.
Inderdaad kostte zijn gedrag Wilders zetels, is mijn 
analyse, en bezorgde het Kaag flinke winst.
Politiek is een rationeel vak dat voor een deel bestaat 
uit het kanaliseren van emoties. GroenLinks Amsterdam 
beheerst dat aspect niet. De ideologie schreef 
windturbines in onze achtertuin voor. Op de emoties 
hadden ze niet gerekend. Het terugblazen kwam te laat. 
Zo raakt Klaver zijn positie kwijt dankzij de collega’s in 
Amsterdam. En bedankt.

En bedankt

Henk
SPAAN

Horizontaal
 1. tractor 
 6. kalm 
 12. voorwerp 
 13. stuk hout 
 14. narede 
 17. nadeel 
 19. voorzetsel 
 20. hoge berg 
 22. Ned. voetbalclub 
 23. uniek 
 25. gewichtsaftrek 
 27. land in Zuid-Amerika  
 28. uitbouw 
 30. zangspel 
 32. plechtige gelofte 
 33. papegaai 
 35. neerslag 
 37. markttent 
 40. vergrootglas 
 42. soort appel 

 44. binnenste van 
  beenderen 
 46. gezond 
 48. een zekere 
 50. ontkenning 
 51. muziekinstrument 
 54. Europeaan 
 57. melkklier 
 58. brandstof 
 59. knijpbril 
 60. land in Afrika.

Verticaal
 1. Sclaxon 
 2. uitgave 
 3. ijzig 
 4. veldvrucht 
 5. ik 
 7. pl. in Gelderland 
 8. inwendig orgaan 
 9. paling 
 10. deel v.e. geschrift 
 11. werpschijf 
 15. nachthemd 
 16. voldoende gekookt 
 17. Ned. omroep 
 18. voordat 
 21. lage rivierstand (afk.) 
 24. mestvork 
 25. innig 
 26. gescheiden 
 27. platte schuit 
 29. inkeping 

 31. jaartelling 
 34. sportploeg 
 35. terug 
 36. luizenei 
 37. maal 
 38. aanspreektitel 
 39. aantekenboek 
 41. nageslacht 
 43. de onbekende (afk.) 
 45. soort hert 
 47. vrij 
 49. nakomeling 
 52. gevechtsvliegtuig 
 53. roem 
 55. vrouwelijk dier 
 56. Chinese deegwaar.



vondice.com

De Archipel is een school voor Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs. Er wordt gewerkt in thema’s en projecten, 
waarbij de ‘echte wereld’ centraal staat. Heel actueel 
en concreet. Goed leren lezen, schrijven en rekenen 
hoort daar gewoon bij, vanaf het allereerste begin. 
Engels en vreemde talen-onderwijs krijg je op deze 
school al vanaf groep 1.

Op De Archipel wordt veel waarde gehecht aan 
persoonlijk contact met de ouders. Door corona zijn er 
nu helaas geen open dagen, maar kennismaken kan 
wel, je wordt persoonlijk of digitaal rondgeleid! 

Voor meer informatie en een afspraak neem je contact 
op met Esther van Oers en Eva Köhler, via 
e.van.oers@askoscholen.nl of 020-3140280.

Franz Zieglerstraat 11, www.kbsdearchipel.nl

Persoonlijke rondleiding
Kom kennismaken met 
basisschool De Archipel

• De Archipel is dé basisschool die past 
 bij jouw kind
• Prachtig gebouw aan het IJmeer
• Twaalf klassen, korte lijnen
• Wij houden (van) contact met elkaar 
 


