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T  IS WEER TUD 

VOORDEU-OEVERS
DOELSTELLINGEN BIJ BE IJ-OEVERS
Het is belangrijk om, nu de politieke besluitvorming over de nota van uitgangspunten er aan komt, 
de doelstellingen bij de ontwikkeling van de IJ-oevers nog eens duidelijk weer te geven. In dit 
stukje zullen de gemeentelijke doelstellingen naast de doelen die vanuit de buurt zijn geformuleerd 
worden gezet.

ftuurt

Aansluiting van de I^oeverontwikkeling bij 
de bestaande stad, zowel in funktionele als in 
stedebouwkundige zin. De ontwikkeling van 
de IJ-oever moet ook een nieuwe impuls 
worden voor de buurten aan het IJ.

Ontlasting van de bestaande buurt voor au- 
toverkeer, geen barrière tussen stad en IJ 
aanleggen door een vierbaanssnelweg.

Aansluiting van de nieuwe funkties aan het IJ 
bij bestaande behoeften in de stad en in het 
bijzonder in de buurten aan het IJ (werkgele- 
genheid, betaalbare voorzieningen en wonin-

Geen overdreven verkantorisering.
Een gemengd aanbod van dure en goedkope 
funkties-

De stedebouwkundige struktuur van de IJ- 
oever moet aansluiten op de bestaande struk- 
tuur. Wandel- en fietsroutes moeten logisch 
overlopen van het ,,oude” naar het ,,nieuwe 
gebied” , zonder barrières.

?laatsen waar de bestaande routes uitkomen 
op het IJ moeten benut worden, met bijvoor- 
beeld een plein, terrassen aan het IJ en 
publieksfunkties. Hier moet waargemaakt 
worden dat de ontwikkeling van de IJ-oevers 
ook voor bewoners positieve effekten ople- 
vert.

De nieuwe bebouwing moet aansluiten bij de 
bestaande bebouwing. Dit betekent niet dat 
er alleen in gesloten bouwblokken, vijf lagen 
hoog moet worden gebouwd. Wel betekent 
het dat bescheidenheid geboden is, zowel 
voor het volume van de bebouwing als voor 
de bouwhoogte.

Bij de ontwikkeling van de IJ-oevers moet 
ook een verdere ontwikkeling van de bestaan- 
de buurten aan het IJ worden betrokken. 
Initiatieven die hiertoe worden genomen, 
zoals de Buurtontwikkelingmatschappij en 
het plan van de Stichting Stenen Hoofd, moet 
de gemeente met beide handen aangrijpen.

Gemeente

Versterking van de binnenstad tot toplocatie 
van internationaal nivo

Realiseren van een goede bereikbaarheid van 
IJ-oevers en binnenstad door de aanleg van 
een vierbaans IJ-boulevard en een sneltram.

Concentratie van internationale funkties en 
menging van funkties.

Hoogwaardige openbare ruimte.

Landhoofdenmodel: concentratie van bebou- 
wing èn hoogwaardige openbare ruimte op 
plaatsen waar belangrijke routes vanuit de 
bestaande stad uitkomen op het IJ.

Hoogwaardige stedebouwkundige en archi- 
tectonische kwaliteit.

Voor de realisering van projekten in het 
kader van de IJ-oeverontwikkelingen moet 
worden samengewerkt met private investeer- 
ders (,,publiek private samenwerking”).

november a.s. organiseert de gemeente een 
hoorzitting waar alle belanghebbenden nog- 
maals hun standpunten en kritiekpunten op 
de nota naar voren kunnen brengen.

Vervolgens worden de plannen in de COm- 
missie van Bestand voor de IJ-oevers be- 
staande uit gemeenteraadsleden die zich die 
ruimtelijke ordening in hun portefeuille heb- 
ben, behandeld op 13 november a.s. En 
tenslotte spreekt de voltallige gemeenteraad 
zich uit over de plannen op woensdag 29 
november a.s.

Wat ^nden wij van 
de IJ-oever-plannen?

Deze buurtkrant is niet bedoeld om nog eens 
،le inhoud van de plannen voor de westelijke 
U-oever weer te geven. De plannen zijn al 
eerder in de buurtkrant besproken. Donder- 
dag 12 oktober j.1. hebben heeft de gemeente 
in een buurtinformatieavond de plannen nog 
eens toegelicht. En, zoals bekend, liggen de 
plannen ter inzage in het wijkopbouworgaan.

Deze keer willen wij vooral zo veel mogelijk 
bewoners en belanghebbenden in deze buurt 
aan het woord laten. Wat vinden zij van de 
plannen? Door de werkgroep IJ-West en 
vanuit het wijkopbouworgaan zij de nodige 
ideeën voor en kritiekpunten op de planvor- 
ming geformuleerd. Ook deze komen aan 
bod.

Zo is een scala van meningen bij elkaar 
gekomen die een heel andere toon hebben dan 
de gemeentelijke presentatie van de plannen. 
In deze buurtkrant willen we laten zien dat er 
meer komt kijken bij de ontwikkeling van de 
IJ-oever dan het creëren van een ’24 uurs 
druktebeeld’ en de doelstelling om van Am- 
sterdam een toplocatie te maken.

Judith de Jong

In deze buurtkrant besteden we uitgebreid 
aandacht aan de plannen voor de westelijke 
U-oever. Zoals bekend is onze buurtwerk- 
groep IJ West al ruim een jaar bezig de 
planvorming te volgen en van kritisch kom- 
mentaar te voorzien. De werkgroep heeft 
haar eigen uitgangspunten, verwachtingen en 
kritiekpunten ten aanzien van de IJ-oever- 
plannen opgesteld en deze geconfronteerd met 
de gemeentelijke plannen.

M aatschappelijk overleg

Nu komt de tijd voor politieke besluitvorming 
er aan. Voor de zomer heeft de gemeente haar 
concept nota van uitgangspunten gepresen- 
teerd. In het maatschappelijk overleg, dat 
verschillende betrokken partijen waaronder 
het wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt met de gemeente voeren, is 
deze nota bekommentarieerd.

Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad 
want er was maar één maand (september) 
beschikbaar voor overleg dus dat betekende 
voor de betrokenen dat er meerdere avonden 
per week vergaderd moest worden en dat in 
snel tempo de vech illende aspekten van de 
planvorming behandeld moest worden. De 
deelnemers aan het overleg hebben meerdere 
malen hun kritiek geuit op deze gang van 
zaken maar... de politiek had haast met de 
plannen en zo werden zowel de ambtenaren 
als de belanghebbenden in de stad onder grote 
druk gezet.

Politieke 
besluitvorm ing

Een bijgestelde nota van uitgangspunten 
wordt op 31 oktober a.s. aan burgemeester en 
wethouders ter besluitvorming voorgelegd. 
Na de behandeling door B&w wordt de nota 
aan de openbaarheid prijsgegeven. Op و

Uit bovenstaande opsomming blijkt wel dat de gemeente bij de ontwikkeling van de IJ-oevers 
ز  andere accenten legt dan de buurt. In de nota van uitgangspunten worden keuzes gemaakt 

waardoor buurtbelangen moet voeten worden getreden. Dat blijkt wel uit de artikelen van 
verschillende belanghebbenden die in deze buurtkrant zijn gepubliceerd. Nu is de tijd aangebroken 
om deze verschillen duidelijk aan het licht en vooral onder de aandacht van onze bestuurders te 
brengen. Wij moeten ervoor zorgen dat bij de politieke besluitvorming over de ontwikkeling van 
de IJ-oevers ook de buurtbelangen worden betrokken!؛!

Judith de Jong

Belangrijke data in het kader van de politieke besluitvorming IJ-oevers
★ 9 n o v e ^ e r l ^  uur. Stadhuis Hoorzitting U-(>evers

Laatste inspraakgelegenheid voor de politieke besluitvorming!!!
★ 13 november Commissie van Bijstand IJ-oevers
★ 29 november Gemeenteraadsbehandeling van de nota van uitgangspunten U-oevers.
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kolofon

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering Spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan Spaardam.
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, tel. 
829773.

De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de redaktie. 
u  kunt artikelen, brieven, opmerkingen, sug- 
gesties sturen naar het redaktieadres.
De redaktie behoudt zich het recht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee:
Bob Morriën, Gerda Lasschuit, Bert Helmers 
en Joger de Jong.

Drukkerij: Dijkman.

oplage: 7.500 expl. 

lay-out: Frieso Hiemstra

Inleverdatum  زل^هآا
volgende nummer:

١ novembe*؛

WIST ü DAT

Het komplex Zonnehoek-Volkstuinen bij de 
Spaarndammerdijk in het kader van de gemeen- 
telijke jociale voorzieningsregeling voor handar- 
beiders is aangelegd (1952-1953)?
Dit komplex kan op het moment liefhebbers 
voor een eigen tuin mét een dagverblijf erop, 
inschrijven, daar de wachtlijst niet meer zo erg 
groot is.
Naast wonen en werken is tuinieren een fijne 
gelegenheid creatief bezig te zijn.
Op je eigen stukje (± 250 m2) grond groenten 
kweken, sierplanten telen of eventueel een 
vijvertje onderhouden.
Alle tuinen zijn bovendien voorzien van een 
eigen aansluiting op de waterleiding.
Heerlijk van dichtbij meemaken hoe alles ook 
kan groeien en bloeien zonder dat het bespoten 
wordt.
Vanuit het benauwde stadsleven (bovenwo- 
ning) en/of na een dag van werken binnen een 
kwartier op je tuin tot rust komen met de vogels 
om je heen die daar duidelijk te horen en te 
zien zijn.
Een tuinkomplex dat tevens een prachtig wan- 
delpark is en ook als zodanig gebruik wordt 
vooral in de lunchpauze door de mensen van de 
omliggende bedrijven en door de buurtbewo- 
ners.
Een komplex dat door de 70 tuinders keurig 
onderhouden wordt. Zo goed zelfs dat we vanaf 
1962 allerlei prijzen behaalden. Ook dit jaar 
werd ons weer de le  prijs met de Landelijke 
komplexkeuring toegekend. En er zijn héél wat 
tuinkomplexen in Nederland. De mening van 
de jury: Als jury hebben wij in de loop van de 
jaren veel tuinkomplexen betreden, maar... 
zelden zo ’n harmonie als ,,geheel” gezien. 
Dames en heren, alle lof!

Ook mochten we weer de le prijs ontvangen 
van Amsterdam in de groep gemengde tuinen 
(groenten met sierplanten).
Nadat u dit allemaal gelezen hebt zult u denken 
Wat een unieke plek! en terecht! Een plek die 
niet uit de Spaarndammerbuurt is weg te denken. 
Komt u gerust eens kijken, u bent van harte 
welkom. Heeft u belangstelling voor een tuin 
dan kunt u een briefje mét uw naam en adres in 
de rode brievenbus van ons tuinkomplex (bij 
het toegangshek) doen. u  hoort dan meer van 
ons.
namens het bestuur
Mevr- € ٠ E. V.  Vliet Brussel
secretariaat

Oproep aan 

onze buurtbewoners

in te deponeren. De vuilnisman komt twee 
maal in de week. Als u dan de wiilniszak op tijd 
buiten zet is er niets aan de hand. Wel als u te 
laat bent de vuilnis aan de overkant neer zetten. 
Dat is natuurlijk ver onder de maat. Niet 
mopperen op de maatschappij maar eerst je 
gedrag verbeteren!
De ouders van voetballende jeugd willen we 
vragen om dat in het Westerpark te doen. Even 
het poortje door en ze hebben volop ruimte. En 
vraagt u ook eens waar uw kinderen met de 
ladder naar toe moeten want herhaaldelijk 
komen ze met ladders de ballen van de balkons 
halen. Vandaag is het een bal en morgen zijn 
het andere spullen. Met de politie is afgespro- 
ken dat we bellen, dan wordt het als een poging 
tot inbraak beschouwd
De buurtbewoners die een aanhanger hebben 
verzoeken wij deze weg te halen van de stoep 
want het is voor invaliden ondoenlijk om er 
behoorlijk langs te komen.
Wij rekenen op uw medewerking en zeggen u 
bij voorbaat dank hiervoor. Laten we met z’n 
allen onze buurt leefbaar maken- 
namens Bewonerscommissie de Bogt 
Bewonersraad Westerbeer.

Wij doen een dringend beroep op uw medewer- 
king voor de volgende zaken. Rond om de 
Bocht/Westerbeer is het zacht gezegd bedroe- 
vend gesteld met de mentaliteit van onze mede 
buurtbewoners.
De hondenoverlast is ergerlijk. Er zijn nog 
steeds buurtbewoners die vinden dat hun hond 
rond ons gebouw moet worden uitgelaten. De 
weg naar het Westerpark kunnen ze niet vinden 
dus laten ze de hondjes uit op de speelplaats 
waar hun kinderen of kleinkinderen spelen. Zo 
helpen ze het milieu en de gezondheid van de 
kinderen wel naar de knoppen. Kom nu niet 
meer met uw honden bij ons langs en loop even 
naar het Westerpark. Niet asociaal blijven 
doen, het gaat ook om üw gezondheid.
Er worden steeds hele broden bij de poort van 
de ?olanenstraat onder de doorgang gestort. 
Gooit u die in ’t vervolg in uw vuilniszak. 
Niemand is gediend met een rattenplaag. Of 
breng het naar de eenden in het Westerpark, 
dan doet u ook mee aan het in stand houden 
van ons milieu.
Er staan papierbakken rond het huis. Dat is 
niet om uw vuilnis in te leggen maar om papier 
als je op straat loopt en het niet kwijt kan daar

eel-o-theek؛ (S 

„Het Speelkwartier
worden, niet al het speelgoed is even sterk en 
goed van kwaliteit.

Gevraagd:
De speel-o-theek wordt door vrijwillig(st)ers 
draaiende gehouden en begeleid door een 
kinderwerkster van Verzet. Op dit moment zijn 
er 3 moeders werkzaam als vrijwilligster. Dit is 
te weinig, daarom vragen wij iedereen die het 
leuk vindt om met kinderen te werken, en wat 
tijd over heeft, ons te komen versterken.
Wij bieden o.a.: Een leuk team, in een gezellig 
buurthuis. Geen strak omlijnde taakverdeling, 
maar werkverdeling naar eigen keuze. 
Daarnaast: speelgoed repareren is moeilijk, 
daarom vragen wij een klusjesman/vrouw, die 
af en toe wat reparatie’s kan verrichten. Onkos- 
ten worden vergoed.

Openingstijden: Woensdag van 9.30 tot 11.30
13.30 tot 15.00 uur
Vanaf begin oktober t/m april is er vrijdag 
morgen een speelochtend voor 0 tot 4 jarigen 
van 9. 30 tot 11. 30.  Contributie / 5.- per maand 
adres: buurthuis ,,Verzet” , Hembrugstraat 156 

1013 x c  Amsterdam, tel. 840124.  

telefonische informatie: Ditte van Gemst tel: 
828681

Annelies Eijkmans tel: 829222.

-  Heel veel speelgoed om te lenen en om mee 
te spelen.

— Een gezellige speelplek.
— Ontmoetingsplek voor ouders.
-  Informatie over kinderen en speelgoed.
De speel-o-theek is gevestigd in buurthuis. 
Verzet. Er is heel veel speelgoed voor alle 
leeftijden, ook spelen voor volwassenen. Een 
greep uit ons speelgoed bestand: loopfietsjes, 
auto’s, babyspeelgoed, ̂!^u terspelle tjes , le- 
go, duplo, nopper, fisher price, poppenhuis, 
rolschaatsen, sjoelbak, een intercome, kinder- 
puzzels, poppen, en meer dan 100 spelletjes, 
zoals: monopoly, risk, mens erger je niet, 
domino, dammen, schaken, stratego, rummy 
cub, master mind.
Het lidmaatschap is voor het hele gezin en 
bedraagt / 15.- per jaar, / 7.50 per halfjaar of 
/ 5.- per kwartaal. Uitleengeld per stuk speel- 
goed of spel is 50 cent per drie weken.
Om op woensdag te komen spelen is gratis, als 
je wat wilt lenen moet je lid worden, ,s Morgens 
is de speel-o-theek open voor 0 tot 4 jarigen 
met hun ouders/begeleiders. 4 tot 12 jarigen 
kunnen ’s middags komen spelen. Voor de 
uitleen kun je zowel ’s ochtends als ’s middags 
terecht. Vanzelfsprekend moet het speelgoed 
weer schoon worden terug gebracht. Als er iets 
kapot gaat, hoeft dat soms niet vergoed te

De bom:
Laatste ontw ikkelingen
In de vorige buurtkrant heeft u uitgebreid 
kunnen lezen over het wel en wee van de 
buurtontw ikelin^m atschappij. De doelstel- 
ling is in het kort het ontwikkelingen van 
buurtgebonden sociale projekten, dat wil zeg- 
gen maatschappelijk wenselijke projekten, die 
het voorzieningenniveau, het woon- en leefrli- 
maat en de werkgelegenheid instandhouden 
dan wel yerbeteren. Denk hierbij aan de 
face-lift van de winkelstraat-
Spaarndammerstraat, recreatieprojekt Stenen 
Hoofd, anti graffityprojekt en een leer- en 
werkervaringsproject informatica. Een scala 
van projekten zijn geformuleerd en dienen 
nader uitgewerkt te wordën met de initiatiefne- 
mers en diverse instanties, zoals het Geweste- 
lijk Arbeidsbureau de Gemeente Amsterdam 
en het Centrum voor Beroepseducatie maar 
ook de Kamer van Koophandel en particulieren 
investeerders. Deze laatsten zijn van belang 
voor de deskundigheid op het gebied van 
economische- en financiële haalbaarheid- 
De rol van de B.O.M. hierin is om juist het 
initiatief van de bewoners of van een belangen- 
groep te ondersteunen. Hierbij denken wij aan 
het geopperde idee of plan verder uit te 
werken, het verkrijgen van een maatschappe- 
lijk draagvlak bij overheid en particuliere inves- 
teerders en om haalbaarheidsonderzoeken te 
verrichten. Om over een ter zake kundig 
apparaat te teschikken, die dit alles kan onder- 
steunen is het nodig om financiële middelen te 
verwerven.

foto: Albertien Parean-Dumont 
In het druk bezochte ̂litiek-cultureel café, dat 
afgelopen 6 oktober in ?olanentheater gehou- 
den is kwam hierover duidelijkheid. De aanwe- 
zige Wethouder voor de ontwikkeling van de 
Y-oevers Van der Vlis heeft voor het veelbelo- 
vend initiatief honderdduizend gulden toege- 
zegd. Ook de Kamer van Koophandel, het 
Gewestelijk Arbeidsbureau en het Algemeen 
Burgerlijk ?ensioenfonds waren vol lof over de 
Buurtontwikkelingsmaatschappij. Nadere in- 
vulling hierover m.n. de financiële vertaling en 
de benodigde deskundigheid dient nog plaats te 
vinden.
Daarnaast is het plan positief ontvangen bij de 
verschillende buurtorganisaties. De Wijkraad 
had m.n. kritische opmerkingen bij de verte- 
genwoordiging van de buurt in de op te richten 
stichting. Daar vindt nader overleg over plaats. 
Gezien de reakties die wij elders vanuit de stad 
en het land hebben mogen ontvangen kunnen 
wij concluderen dat de spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt ook in deze ontwikkeling ver 
vooruit loopt. Wij zullen u over deze verder- 
gaande plannen op de hoogte houden.

Marcel van Tilhurg.

8 m aart Internationale 

Vrouwendag

Alle vrouwen in de spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt worden bij deze opgeroepen om mee 
te doen aan de voorbereidingen van de viering 
van de internationale vrouwendag op 8 maart 
1990. Thema en programma moeten nog be- 
paald en uitgewerkt worden, dus wanneer je 
ideëen hebt of mee wilt doen dan horen wij dat
graag؟
Voor meer informatie: Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, ?olanen- 
straat 174, tel. 82 55 74 (vragen naar Essa).
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 6 
november a.s. om 12 uur bij het wijkopbouwor- 
gaan. Alle vrouwen die willen meewerken zijn 
van harte welkom.



DE GRENS IS GETROKKEN
٧ ٠ ٠ ٢  alle duidelijkheid: er dient een volwaar- 
dig plein te komen op het Barentszplein; lukt dit 
om allerlei redenen niet dan dient er een ander 
plan te komen. Is de gemeente daartoe niet 
genegen dan zullen we ons met al de ons ten 
dienste staande middelen verzetten: het maat- 
sehappelijk draagvlak kan de gemeente dan wel 
schudden-
Een zelfde standpunt nemen wij in t.a.v. de 
IJ-boulevard: uitgangspunt was dat de bestaan- 
de buurt ontlast dient te worden van het 
verkeer dat er nu doorheen raast. Daarom 
hebben we gekozen voor een IJ-boulevard 
buitenom en geen doorgaand verkeer meer 
door de buurten. Een IJ-boulevard die voor 
deze problemen geen oplossing biedt is voor 
ons onaanvaardbaar-
Het is tijd dat zaken duidelijk worden gesteld, 
grenzen ook wat ons betreft scherp worden 
getrokken. We zijn bereid om konstruktief mee 
te denken, hetgeen we de afgelopen tijd hebben 
bewezen, maar we passen ervoor door wie dan 
ook gebruikt te worden!

W^kopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zehe!denbuurt.foto: Vincent SpijkersBarendszplein met uitzicht op de graansilo.

Het wijkopbouworgaan spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt heeft zich vanaf het begin 
konstruktief opgesteld t.o.v. de ontwikkeling 
van de IJ-oever plannen. Uitgangspunt voor 
ons was dat we van mening waren dat een 
ontwikkeling van de IJ-oevers een nuttige zaak 
was, maar dat de wijze waarop, evenzeer essen- 
tieel is. In onze notitie van uitgangspunten 
hebben wij aangegeven wat voor ons essentiële 
punten zijn.

Eén van die punten was het Barentszplein. We 
hebben aangegeven dat we een volwaardig 
plein willen dat de buurt de mogelijkheid geeft 
optimaal te profiteren van de nieuwe IJ-oevers 
en het IJ, niet meer en vooral niet minder.
In de loop van het overleg is ons uitgangspunt 
terug gebracht tot een „verkeersluw” plein. 
Naar onze mening is dat geheel iets anders. We 
hechten eraan om nu, nu de maatschappelijke 
overlegsituatie op een einde loopt, nogmaals te 
benadrukken dat dit één van de uitgangspunten 
is die voor ons hard is. Zelf zo hard dat voor ons 
de invulling van dat plein een breekpunt kan 
zijn.

Westerdoksdijk-Barentszplein:

Wij willen niet weg voer de H-oeverplannen

Restauratie
Het schrijnende aan de recente ontwikkelingen 
is ook , dat de (kleine) eigenaren van de 
woningen aan het Barentszplein in de afgelopen 
jaren, daartoe gedwongen door ب *
aanschrijvingen, hun huizen opnieuw hebben 
laten funderen en restaureren, o p het ogenblik 
dat dit stuk geschreven wordt, wordt daar de 
laatste hand aan gelegd. Menige kleine apparte- 
ment-eigenaar heeft zich daarvoor voor vele 
jaren diep in de schulden moeten steken. Voor 
veel bewoners van de Westerdoksdijk is de 
huidige situatie nog erger. Zij kijken met angst 
in het hart voor de komende winter naar het 
verdere verval van hun woningen, naar de 
kierende ramen en verzakkende muren. Hun 
nieuwe huisbaas, de gemeente, doet niets en 
lijkt ook niet van plan wat te doen.

Begin dit jaar heeft de gemeente op de Wester- 
doksdijk een aantal huizen aangekocht, met de 
bedoeling ze opnieuw te funderen en op te 
knappen en ze zo voor de toekomst te behou- 
den. De ontwikkelingen rond de IJ-overs heb- 
ben die bedoeling doorkruist.

Thans leunt diezelfde gemeente als de eerste de 
slechtste speculerende huisjesmelker met de 
armen over elkaar achterover. Haar eigen 
verplichte aanschrijvingen voor funderingsher- 
stel wil ze niet meer uitvoeren. Als er op korte 
termijn met de huizen op de Westerdoksdijk 
niets gebeurt zakken ze vanzelf in elkaar, 
worden ze onbewoonbaar en ontruimd en 
kunnen ze worden gesloopt. Bingo! Een voor- 
beeld van perfide overheidsbestuur en beheer. 
Bert van Ree
(namens bewoners Westerdoksdij'k- 
B arents^ein)

Zie verder pagina 4.
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1990: Slag om de2 eeheldenbuurt?

Het op papier groeiende monster dat IJ- 
oeverplan heet dreigt sinds enkele maanden 
een flinke hap te nemen uit de bewoonde flank 
van de Zeeheldenbuurt. De voor het stadsge- 
zicht karakteristieke laat-negentiende eeuwse 
bebouwing rond de kop van het Westerdok 
moet volgens de plannen worden gesloopt, om 
plaats te maken voor een vierbaansweg en een 
sneltramlijn. Als dat allemaal klaar is komen er 
op het Barentzplein, naast het Westerdokhuis 
(NI?0-gebouw) in plaats van huizen kantoren 
te staan-

Wij, bewoners van het huizenblok Westerdoks- 
dijk en Barentszplein en vele andere buurtge- 
noten, beschouwen die dreigende sloop als een 
ernstige aantasting van onze kwetsbare Zeehel- 
denbuurt.

Onze buurt, de aangrenzende wijken en veel 
maatschappelijke groeperingen hebben steeds 
het standpunt ingenomen, dat de herinrichting 
van de IJ-overs niet ten nadele zou mogen gaan 
van de huidige bewoners en gebruikers van de 
bestaande buurten. Integendeel: die belangen 
zouden tot uitgangspunt voor de ontwikkelin- 
gen moeten worden genomen. De plannenma- 
kers leken het daarmee eens te zijn. Zij 
verzekerden bij herhaling, dat een van hun 
hoofddoelen was ,,versterking van de bestaan- 
de stad” . Maar de voorgenomen sloop van 
Westerdoksdijk en Barentszplein is met dat 
idee regelrecht in strijd.

Dat mag niet gebeuren! De raadsleden, die 
uiteindelijk het laatste woord hebben, moeten 
ons helpen het IJ-monster in toom te houden. 
Wij Amsterdammers van de Zeeheldenbuurt 
willen niet uit onze huizen worden verdreven 
terwille van grootscheepse kantoor- en wegen- 
bouw.



DE GRMNSILO
Aan de Van Diemenstraat staan drie vemen en 
daarnaast op de strekdam twee grote graansi- 
lo’s. Het eerste veem in de Van Diemenstraat is 
onder de naam ,,Het Veem” het langste in 
gebruik. Na te zijn gekraakt, heeft er een lang 
proces van opbouw door de gebruikers plaats 
gevonden, dat nu wordt afgesloten met een 
grote verbouwing. Het tweede veem wordt 
verbouwd onder de naam Y point en het derde 
veem is al een tijd in gebruik onder de naam Y 
tech. Hiermee is een uitstekend hergebruik van 
deze oude opslagplaatsen (totaal 25.00 m2) en 
een ruime werkgelegenheid voor Amsterdam- 
mers ontstaan.

De drie vemen hebben elk een eigen karakter, 
maar hebben hun functie van bedrijfsverzamel- 
gebouw gemeen. Samen huisvesten zij een 
groot aantal interessante, kleine bedrijven die 
met elkaar een belangrijke hoeveelheid kennis 
en mogelijkheden bezitten.

Van de graansilo’s is de één een grote, grijze 
doos, die in alle plannen wordt afgebroken, 
maar de tweede silo is een gebouw om te 
behouden. Deze silo bepaalt voor een belang- 
rijk deel het gezicht van de haven. Het eerste 
hergebruik is al begonnen: de Graansilo is 
gekraakt. Het is echter een gebouw, waar het 
succesvolle bedrijfskarakter van het Veem en Y 
tech kan worden voortgezet.

De silo is gebouwd als een open ruimte voor het 
opslaan van graan. Het gebouw is overmatig 
gefundeerd in verband met de zware belasting. 
De karakteristieke gevel kan in de verdiepte 
middenvakken van een glaspui worden voor- 
zien, waarmee het gevelkarakter behouden 
blijft. In het gebouw kunnen nieuwe vloeren 
worden aangebracht.

Vervolg vanpag. 3

eerste zorg was het gebouw voor verval te 
behoeden. Vanaf het begin van de ,,kraak” 
werden mensen, die wel even een goedkope 
woonruimte in beslag wilden nemen geweerd. 
Het behoud van het pand stond voor ons voorop.

Maandenlang zijn wij bezig geweest het zwaar 
vervuilde gebouw schoon te maken, het dak te 
repareren, ondergelopen kelders leeg te pom- 
pen etc. etc. Pas in september zijn de eerste 
mensen op een wat permanentere basis in het 
pand getrokken. Tot het moment dat er een 
definitieve bestemming voor het gebouw wordt 
gevonden, willen wij het pand indelen in woon- 
en werkruimtes, waarbij de onderhoudsplicht 
van het gebouw voor alle gebruikers het zwaar- 
ste weegt. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met 
diverse architekten over de mogelijkheid om 
het gebouw een toekomstige bestemming te 
geven, die het monumentale karakter van de 
buitenkant niet aantast. De enorme gesloten 
wanden, die zo karakteristiek zijn voor het 
silogebouw, kunnen niet opengehakt worden.

Wij denken dus aan een ,,donkere ruimte”- 
functie, die een uitstraling heeft naar de hele 
binnenstad en die het gebied op de Wester- 
doksdijk ook in de avonduren een aantrekke- 
lijk karakter geeft, zodat er geen winderige kale 
vlakte tussen kantoortorens ontstaat. Hoe dat 
er precies uit moet gaan zien, daar zijn wij dus 
hard mee bezig.

foto: Vincent Spijkers

Het gebouw kan onder de noemer design ruimte 
bieden aan bedrijven uit de grafische sector, 
fotografie, architectuur, computer, mode en 
industriële vormgeving.
Op de begane grond kunnen assemblageruim- 
tes gevestigd worden van de in het havengebied 
te vestigen proeffabriek. Hier kunnen steeds 
wisselende, kleine series produkten worden 
samengesteld, al dan niet met behulp van 
flexibele HtO!^tiseringstechnieken. Dit ge- 
deelte van de proeffabriek leent zich uitstekend 
voor het creëren van arbeidservaringsplaatsen.

Dit is een aktiviteit die uitstekend in het kader 
van de Buurt Ontwikkelings Maatschappij kan 
worden gerealiseerd. De bovenste verdieping is 
het meest geschikt voor conferentie- en presen- 
tatieruimtes met een documentatiecentrum, 
centrale receptie en restaurant.

Voor vestiging in een dergelijk centraal gelegen 
gebouw zouden een aantal instellingen, die nu 
buiten Amsterdam zijn gevestigd, benaderd 
kunnen worden. Hiermee zou in Amsterdam 
een concentratie van alle facetten van design 
ontstaan, ongeveer zoals het confectiecentrum 
dit voor de mode is. Dit zal ook voor alle in 
Amsterdam gevestigde bedrijven in deze sector 
een belangrijke stimulans betekenen.
Luud Schimmelpennink.

De graansilo groeien vanaf uit water.

Theater
Het meest concreet lijken op dit moment de 
plannen voor een marge-theater komplex, als 
alternatief voor het met opheffing bedreigde 
Shaffy-theater. Maar het zijn allemaal nog 
plannen. De Gemeente zal zich eerst duidelijk 
uit moeten spreken over de prioriteiten die zij 
stellen. Laten zij het winstbejag prevaleren 
boven haar taak als hoedster voor kultureel 
erfgoed of kan het de Gemeente echt wat 
schelen hoe er omgegaan wordt met de historie 
waarop haar toeristische a^rekkingskracht is 
gebaseerd. Tot nu toe zijn haar ambtenaren 
niet verder gekomen dan de vage formulering:

,,Historische gebouwen in goede staat zullen zo 
veel mogelijk behouden blijven” . Daar kan je 
dus echt alle kanten mee op. Voorzichtigheid 
bij gebrek aan beleid. Wij proberen die vaag- 
heid een invulling te geven en een voor Amster- 
dam markant gebouw te redden van de onder- 
gang. Wij doen ons best vanuit onze wachtpost 
voor handeldrijvend Amsterdam.

Dato de Weerd, 
namens de Vereniging tot 
Behoud van de Graansilo

,,Aan de uiterste punt van den Westerdoksdijk 
springt, van verre zichtbaar, een massief ge- 
bouw, zwaar van steen en ijzer, in het IJ 
vooruit, als de wachtpost aan het Noordzeeka- 
naai van het handeldrijvend Amsterdam. Het 
zijn de graansilo’s van den heer Korthals Altes.

Het uiterlijk spreekt van soliditeit en wel- 
vaart, het innerlijk van practischen zin en goede 
koopmansgeest....” Zo omschreef de Amster- 
damse Gemeenteraad in 1903 het markante 
gebouw van de graansilo’s aan de Westerdoks- 
dijk 5 ل م

Hoe de Amsterdamse Gemeenteraad anno 
1989 over het silogebouw zal oordelen, zullen 
wij pas in november aan de weet komen, maar 
het heeft maar een haar gescheeld of er zou 
niets meer om over te oordelen zijn geweest.

Volgens de officiële plannen van de Conceptno- 
ta voor de IJ-oevers zal het silogebouw omge- 
toverd worden in een complex met 120 luxe 
appartementen, een parkeergarage en ,,pu- 
blieksfuncties” . Insiders wisten wel beter. Al in 
mei verschenen de eerste artikelen over de op 
handen zijnde sloop in vakbladen en landelijke 
pers. Alweer zo’n goed voorbeeld van een 
industrieel monument, waarvoor de redding te 
laat kwam, dacht men.

Sloop van de silo?

Op 27 mei j.1. is het gebouw gekraakt en de 
officier van Justitie besloot een maand later de 
,,kraak” te gedogen. Het gebouw kon niet 
d i r e k t  ontruimd worden. Inmiddels was de 
,,Vereniging tot Behoud van de Graansilo’s” 
opgericht en werd een officiële aanvraag tot 
monumentverklaring gedaan bij Rijksmonu- 
mentenzorg. Zo’n aanvraag houdt in, dat er 
hangende de uitspraak een voorlopige bescher- 
ming voor het pand gold van ten hoogste 10 
maanden. £ ٢  kon dus niet meer gesloopt 
worden. Officieel was daar ook geen sprake 
van, maar in de wandelgangen bij de Gemeente 
(de toekomstige eigenaar) en de projektontwik- 
kelaar Mabon BV (de huidige eigenaar) was al 
lang duidelijk geworden, dat sloop de enige 
toekomst was voor het gebouw. Waarom?

Er is voor de nieuwe verkeersweg achter het 
Centraal Station een tunnel gepland, die rake- 
lings langs het gebouw gegraven moest worden. 
Fundamentenonderzoek is lastig en duur. De 
voororgsmaatregelen bij het aanleggen van 
zo’n tunnel nog veel duurder. Slopen is dan de 
goedkoopste oplossing en om het grote geld 
gaat het tenslotte bij de IJ-oeverplannen. Via 
via kwamen wij erachter dat de sloop een 
aanvang had moeten nemen in september. Half 
september bleek onder druk van de Gemeente- 
raad de richting van de tunnel verlegd.

Het gebouw zou voor niets zijn afgebroken als 
de Vereniging het niet bezet had! Maar hoe 
moet het nu verder? Mabon BV is al vanaf half 
mei in staat van koop en verkoop met de 
Gemeente Amsterdam (dat betekent dat Am- 
sterdam het gaat kopen, maar dat het definitie- 
ve kontrakt nog niet is getekend. Zij hadden 
hun plannen voor luxe appartementen dus al 
aan de wilgen gehangen. De ambtenaren weten 
niet goed wat ze nu met het gebouw aanmoeten 
en laten de Gemeenteraad gemakshalve beslis- 
sen over achterhaalde plannen. Komt tijd, 
komt raad.

Vereniging tot behoud van 
Graansilo

De Vereniging tot Behoud van de Graansilo 
ontwikkelt ondertussen een eigen koers. Onze

stukje geschiedenis
Westerdoksdijk
Barentsz{)lein

,,Het Fltiweelen Eindje” noemden de mensen 
uit de omliggende straten het huizenblok Wes- 
terdoksdijk/Barentszplein vroeger. Anderen 
zeggen dat het ,,Het Gouden Blok” werd 
genoemd. Wat daar ook van waar is, het blok 
moet ,,deftig” geweest zijn. Het heeft ook een 
zekere voornaamheid zoals het daar staat. Nü 
nog zelfs, tegenover ,,de speeltuin” , die ook al 
beroemd is in Amsterdam.

De huizen moeten in 1880 gebouwd zijn. Het 
blok prijkt in alle glorie op een foto uit 1895, 
gemaakt door Jacob Olie. o p het hoekhuis, 
waar nu het café is, staat nog een inmiddels 
gesloopt torentje, op het Stenen Hoofd de 
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart 
Maatschappij, op de Westerdoksdijk spoorrails 
en grote bedrijvigheid. Het ziet er uit als hartje 
haven.

In die begintijd zouden er dan ook hoofdzake- 
lijk mensen gewoond hebben die met de 
scheepvaart te maken hadden. En dat is altijd 
zo gebleven, tot de huidige tijd toe. Maar 
blijkbaar kwam het blok ook al snel in trek bij, 
wat een oudere bewoner noemt, ,,het kapi- 
taal” . Hij noemt de directeur van een fabriek 
van stoomketels en machines, de chef boekhou- 
ding van de Stoommeelfabriek, loodsen, een 
havenmeester, g e z a g v o e rd e rs , een stuwadoor, 
een houthandelaar. Maar de directeuren, de 
procuratiehouders, al die mensen met topposi- 
ties in het bedrijfsleven, volgden de trend en 
verhuisden in de jaren zestig en zeventig naar 
bungalows buiten de stad.

Toch bleef er een kern van oude getrouwen: 
sommige mensen wonen al langer dan een halve 
eeuw in het blok. Een aantal bewoners heeft 
nog sterke bindingen met de scheepvaart en de 
haven. De nieuwkomers zijn heel gemengd: 
jong en oud, met verschillende beroepen. Maar 
ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze 
houden van deze unieke hoek aan het IJ. Ze 
zijn verknocht aan de geur van de haven, aan 
de ruime luchten, aan de luide scheepstoeters 
van de passerende cruiseschepen die doet ver- 
langen naar verre zeereizen... Ze willen hier 
niet weg; want ,,het is hier leuk” .

Het laatste woord is aan iemand die hier al 
sinds 1937 woont: ,,Ik zou niet weten waar ik 
anders kan wonen. Wilt u in Amsterdam een 
plekje noemen waar u dit panoramische uitzicht 
hebt? Wij, betekkelijke nieuwkomers, zijn het 
van harte met hem eens: ,,Het Fluweelen 
Eindje” moet blijven!

إ | ج إ م م زد

Woningen Barendszplein

foto: Martin Wijbenga

Ada van Ree
Dit is een kote samenvatting van een eerst 
aanzet tot de geschiedschrijving van het blok 
Westerdoksdijk-Barentszplein. Wie zich nog 
iets van vroeger herinnert of namen kan geven 
van oud-bewoners van het blok kan contact 
opnemen met Ada van Ree, Barentszplein 3 
huis, 1013 NJ Amsterdam.



س م ء ا

س ص ؛

’;:;:■:•أ:؛:

م ء <أ

م■. ي 'ج

ي م ب

؛ه

م: ء ؛ ة ء
ص •

[ب-

/ س / Martin WijbengaWesterdok gezien vanafhet Stenen Hoofd

200825
£ ٢  zijn geen verpliehtingen ten opzichte van 
anderen en dus kan er zeer snel en zonder 
officiële vergaderingen gehandeld worden. Een 
praatje door de telefoon is bij ons de meest 
voorkomende vergadering-

De vereniging is georganiseerd in werkgroepen 
die zich bezig houden met een bepaald gebied of 
een, bepaald onderwerp. Leden die door tijdge- 
brek of door belangstelling op een deelaspect 
niet alle vergaderingen kunnen of willen bijwo- 
nen, worden door andere leden vertegenwoor- 
digd en/of op de hoogte gehouden. Voor 
degenen die zelf hun mond willen roeren zijn er 
regelmatig vergaderingen en overleggen, zowel 
in de buurt als op het stadhuis.

Bezwaarschriften, procedures en vooral publi- 
katies kunnen op naam van de vereniging 
worden gesteld. Omdat het mogelijk is om 
gebruik te maken van eikaars kennis en kontak- 
ten is het mogelijk om snel de weg te vinden in 
bijvoorbeeld ambtenarenland. Dit scheelt een 
hoop tijd en moeite.
u  kunt zich opgeven voor het (gratis) lidmaat- 
schap van de vereniging bij Iris Robbers op 
telefoonnummer: 200625

Ruud Kreuger
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STICHTING HET 
STENEN HO©FD 

Zandhoek 10a $  ecr؛
1013 KTAmsterdam

238855/233692 020

VERENIGING

De vereniging ,,Vrienden van het IJ” houdt 
zich bezig met stedelijke ontwikkelingsplannen. 
En, zoals de naam al aanduidt, vooral met de 
huidige IJ-oever plannen. Hierbij gaat het 
hoofdzakelijk om de mogelijkheden tot iri- 
spraak en dus ook tegenspraak alsmede het 
ondernemen van aktie.

Om deze artiesten een dienstverlenend en 
co(}rdinerend houvast te bieden zal ter plekke 
ook een theaterburo worden gevestigd. Een 
boekingskantoor voor het podium van het 
Stenen Hoofd, alsook een bemiddelende taak 
naar buiten toe.

Talk of the town
Naast eten, drinken en vertier kan men ook 
slapen op het Stenen Hoofd. De stichting stelt 
zich hierbij voor een klein maar cosmopolitain 
hotel. Een bescheiden, elegante uitkijktoren, 
vanwaar een ieder (dus niet alleen de hotelgast) 
op de bovenste verdieping van een prachtig 
panorama kan genieten. Een hotel dat past bij 
een jachthaven en de daarbij behorende water- 
gebonden activiteiten.

en aandacht zal moeten gaan strijden met de 
rijke dis op ta fe l .

Hoewel uit eten gaan in Amsterdam inmiddels 
allang het station van het noodzakelijk kwaad is 
gepasseerd, is het theater nog te vaak een 
tempel voor fijnproevers dan wel een gaarkeu- 
ken van massavermaak. Maar al te vaak w o r d t 

de van oorsprong toch zo rijke variëteit aan 
podiumkunsten gemangeld tussen de vette kni- 
poog van het commerciële succes aan de ene 
kant en de dodelijke ernst van het avant-garde 
experiment aan de andere zijde.

Een variété-restaurant is volgens ons idee een 
even vanzelfsprekende als gewaagde ontsnap- 
ping hieraan. De geanimeerde ambiance van 
een levendig restaurant biedt immers een

De stichting ,,Het Stenen Hoofd” is in mei 1988 
opgericht met tweeërlei bedoeling. Ten eerste 
wil de stichting betrokken zijn bij de gemeente- 
lijke planvorming voor een deel van de IJ- 
oevers (te weten Barentszplein, de kop van het 
Westerdok, een deel van de Westerdoksdijk, 
het voormalig havenhoofd ,,Stenen Hoofd” en 
het water tussen het ,,Stenen Hoofd” en de 
Graansilo) om ideeën te ontwikkelen die niet 
direct ten koste gaan van de bestaande bebou- 
wing; die het Barentszplein een plein laten zijn 
aan het water in plaats van een verkeersknoop- 
punt؛ en die van het Stenen Hoofd een groot 
terras aan het water maken. Ten tweede wil de 
stichting de jachthaven in het Westerdok blij- 
ven beheren, maar bovendien uitbreiden met 
een buitenhaven in het IJ tussen de Graansilo 
en het Stenen Hoofd

De stichting wil in het kader van de BOM 
(BuurtontwikkelingsmaatschappijSpaarndam- 
mer-en Zeeheldenbuurt) met deze plannen 
zorgen voor meer werkgelegenheid en grotere 
sociale veiligheid in de omringende buurten. 
Het Stenen Hoofd als ,,talk of the town” en wel 
door de terrassen waar je eindelijk ’s zomers 
eens een kopje koffie aan het IJ kunt drinken, 
door spraakmakende programma’s in het thea- 
ter en door de uitgekookte keukenkwaliteiten 
van het restaurant- 
Marjan Harberer 
Stichting Stenen Hoofd

spreekwoordelijke welwillendheid ten aanzien 
van vermaak dat nog verder strekt dan het 
strelen van de tong. Een v^ëté-restaurant op

het Stenen Hoofd betekent niet alleen een 
impuls voor het hoofdstedelijk uitgaansleven, 
maar zal evenzeer een verfrissende invloed 
hebben op het rijke potentieel aan artiesten in 
Amsterdam. Er wordt hen niet alleen een 
uitgelezen podium voorgeschoteld waar letter- 
lijk alles mogelijk is, maar doet tegelijkertijd 
een beroep op hun eigen inventiviteit en inle- 
vingsvermogen.

Kortom de stichting ,,Het Stenen Hoofd” wil 
zelf plannen ontwikkelen voor een recreatief 
centrum op het Stenen Hoofd en het water 
daaromheen met de bedoeling om daarna ook 
zelf de exploitatie en het beheer ter hand te 
nemen. Wat, zal nu een voor de hand liggende 
vraag zijn, behelst dat recreatieve complex?

Varieté-restaurant
Om te beginnen een o ^ é - re s ta u ra n t . Een 
verrassende combinatie, waarbij amusement 
zoals dat op het podium wordt geboden om eer



Amsterdam: Venetië van het Noorden
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stad  aan het water

Vooral de verbondenheid van Amsterdam met 
het water, zal langs de IJ-oevers tot ' * 
moeten komen. Geen nieuwe barrières dus 
tussen het IJ en de stad, zoals hoogbouw en een 
vierbaans snelweg. Geen kreatie van een aparte 
stad aan het IJ, die het historisch silhouet van 
Amsterdam, van over het water gezien, on- 
zichtbaar maakt en vanuit de stad gezien de 
ruime lucht boven Amsterdam beneemt-

Gm de scheepvaart niet te hinderen, zo niet 
onmogelijk te maken, moeten we ook geen 
brug over het IJ bouwen, maar de pont behou- 
den. Nu al is Amsterdam de I5e havenstad ter 
wereld. De haven groeit, en zal zeker in de 
toekomst nog in belang gaan toenemen, door 
het aantrekken van de scheepvaart vanwege 
overvolle wegen en milieu problemen. De pont 
in combinatie met nieuwe te creëren openbaar 
vervoer over het water en een echt watergebon- 
den waterkant, kan uitgroeien tot een specifie- 
ke Amsterdamse atractie, die niet alleen meer 
toeristen zal trekken, maar in de eerste plaats 
beter en leuker openbaar vervoer voor Amster- 
dammers betekent.

Amsterdam ontsloten aan het IJ. Weet u nog, 
de scheepjeswol-busbootjes van A ’dam Noord 
naar de aanlegpier voor het C.S. bij het 
Noord-Zuid Hollands koffie huis? Zoiets in wat 
modernere vorm aan het IJ! Dus toch ,t Venetië 
van het Noorden?

Rens Mol

dit dan met z’n allen betreuren, want de 
woningmarkt prijzen blijven dan vast niet 
achter. Voor meer werkgelegenheid zouden we 
ook een ander scenario kunnen bedenken.

Toerisme
Veel mensen zijn trots op de bijnaam van 
Amsterdam; ’t Venetië van het Noorden. An- 
deren vinden dat de Amsterdamse economie 
niet eenzijdig op toerisme gericht moet zijn, en 
hanteren deze bijnaam daarom als een gruwel. 
Natuurlijk zijn andere bronnen van inkomsten 
nodig naast toerisme, maar hoe dit te bereiken, 
blijft een punt van discussie. Bovendien krijgen 
de mensen die zo bang zijn voor toerisme nu 
ook de kriebels omdat het toerisme naar 
Amsterdam zo stagneert. Toerisme is tenslotte 
een belangrijke bron van inkomsten voor de 
stad. De tijd lijkt rijp om ons op dit probleem te 
bezinnen. De kantoortorens (tot 100 m hoog) 
en ̂bliektrekkers zullen ongetwijfeld mensen 
trekken. Maar evengoed bestaat er een grote 
kans dat als Amsterdam steeds meer verandert 
in een pseudo wereldstad, het toerisme nog 
verder zal stagneren. Daarom moet er langs het 
IJ een aantrekkelijk gebied komen, met veel 
wandel- en fietsroutes, steigers, aanlegplaatsen 
voor boten, paviljoens, terrassen en lage win- 
kels. Geen kantoortorens en vierbaans snel-

Veel aanlegplaatsen zijn nodig voor zowel 
boten die af en toe varen als voor het openbaar 
vervoer over het water. Waarom geen snelle 
bootverbinding gemaakt over het IJ van Gost 
naar West en Noord?

Het geld klotst achter de toonbanken van de 
institutionele en andere beleggers. Uit gekkig- 
heid weet men niet hoe men nog ergens een 
toplokatie uit de hoge hoed kan toveren. Het 
water klotst in het Brediusbad. Echter voor hoe 
lang nog weet niemand, er is n.1. te weinig geld 
voor. Met het warme weer in mei moesten de 
kinderen over de hekken klimmen om toch te 
kunnen zwemmen in het op dat moment we- 
gens bezuinigingen gesloten bad. De prestigeu- 
ze ontwikkelingsplannen voor langs het IJ, 
staan in schril kontrast met bezuinigingen op 
zaken van direkt buurtbelang.

Getto’s en Goudkusten
In wiens belang is de ontwikkeling langs het IJ? 
Het is duidelijk dat grote financiële belangen 
voorop staan. De beleggers die hun geld willen 
laten renderen en de gemeente die grondop- 
brengsten en bedrijvigheid wil. Het belang van 
de gewone burger en het milieu komt op de 
tweede plaats. De werkgelegenheid zal vooral 
in de kantoortorens tot stand komen en dan 
v.n.1. werkgelegenheid voor hoger opgeleiden, 
vaak van buiten de stad, Er zal weinig werkge- 
legenheid voor werklozen uit de buurten ko- 
men. Gevolg: getto en goudkusten, (?arool 
25-5-’89, onderzoek rijksuniversiteit Utrecht).

Vooral de beleggers betreuren het dat de huur 
en koopprijzen van de kantoren zo achterblij- 
ven bij de echte grote steden. Daar wil men 
verandering in brengen door Amsterdam op te 
stuwen in de vaart der volkeren, door er een 
echte metropool van te maken. Straks zullen we

New ¥ork van het Westen?
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plex Zonnehoek (niet alleen belangrijk voor de 
tuinders, ook een wandelgebied voor de buurt). 
Boten en pier in de nieuwe Houthaven. De 
oude Houthaven zal grotendeels plaats moeten 
maken voor nieuwbouw. Er blijft wel plaats 
voor schepen, maar lang niet genog, gedwon- 
gen verplaatsingen zullen dan ook niet uitblij- 
ven.

Een schilderachtige plek van Amsterdam, het 
Westerdok, wil men veranderen in een steriele, 
nette en dure buurt met woningblokken en 
kantoren, waarschijnlijk van het soort Grote 
Bickerstraat alleen dan wat hoger waardoor het 
pittoreske karakter van de eilanden buurt weer 
verder aangetast zal worden.

Houdt het dan nooit op? Men erkent de fouten 
uit het verleden, maar trekt er geen lering uit 
voor het heden. Alstublieft, laten we de plan- 
nen toch aanpassen aan de mooie stukken stad, 
die we nog hebben.

Rens Mol

Bij de reklamekampagne om de IJ-oevers tot 
toplokatie te bombarderen, maakt men gebruik 
van cynische eufemismen.
De vierbaans snelweg noemt men boulevard. 
De oude wijken afsluiten van het IJ heet 
Amsterdam ontsluiten aan het IJ. Een snelweg, 
en fiets- wandelpad langs de snelweg en hoge 
schaduw werpende en wervelwind veroorza- 
kende torens, noemt men een aantrekkelijk 
verblijfsklimaat.
Als ik kartoons kon tekenen, zou ik het 
volgende plaatje maken. Een heel groot ei, een 
koekoeks ei, in een nestje, ons Amsterdam. Er 
bovenop zit wethouder van der Vlis heel hard te 
broeden. Een kartoontekenaar zou de rest aan 
uw fantasie overlaten, maar omdat ook ik mijn 
ei kwijt wil, zal ik u het vervolg schetsen. Het 
koekoeksjong komt uit en duwt vervolgens zijn 
pleegbroertjes en zusjes over de rand van het 
nest.
Allerlei zaken met sociale betekenis, moeten 
wijken voor dit projekt. b.v. volkstuinencom-

zijn. Over de ligging van de IJ-boulevard of de 
sneltram is nog steeds niet besloten.
De Van Diemenstraat moet praktisch verkeers- 
vrij worden. Voor al het verkeer dat niet de 
toekomstige IJ-boulevard gebruikt worden de 
Tasmanstraat en de Houtmankade voorgesteld! 
Dat wordt een abnormale toestand voor de 
Houtmankade, die nu al overbelast is. En de 
Tasm anstraat zal er met sneltram en autover- 
keer ook niet veel op vooruitgaan.
De oplossing voor de Silo strekdam is zo 
agressief, daar word je treurig van. In de 
spaarndammerbuurt is het uitzicht over de 
Oude Houthaven het enige unieke, wijde en 
vrije uitzicht over het IJ. En dat wil men 
privatiseren. Op de Strekdam staat nu alleen de 
Graansilo. Als de silo gespaard blijft wordt hij 
ingeklemd tussen een 100 meter hoge toren bij 
het Stenen Hoofd en drie woontorens + laag- 
bouw aan het einde bij de Oude Houthaven. 
Een muur waardoor we het IJ niet meer kunnen 
zien en het karakter van de Oude Houthaven 
voorgoed zal veranderen.
Natuurlijk is onze buurt niet de enige die 
betrokken is bij de ontwikkelingen aan het IJ. 
Dat de aansluiting van het IJ op de bestaande 
buurten veel aantrekkelijker kan worden ge- 
maakt is niet in discussie, wel de ,,Manhattani- 
sering” van de IJ-oevers, die het IJ zal ver- 
vreemden van de huidige bewoners.
Ik hoop dat meer mensen zich betrokken zullen 
voelen en alsnog hun stem zullen laten horen! 

Han Lavelle

Er is al veel gezegd en geschreven over de 
ontwikkeling langs de IJ-oevers. Om maar eens 
een paar discussiepunten te noemen:
a. Het zou Amsterdam als ekonomisch cen- 

trum moeten versterken. Ik vraag me af, 
welk deel van Amsterdam?

b. Het zou een wijze zijn om Amsterdam 
opnieuw een uitzicht op het IJ te geven. 
Waar is dat te zien, in welke varianten van 
de plannen?

c. De bestaande buurten zouden een uplift 
krijgen door de aangrenzende nieuwbouw. 
Automatisch? Waar zijn de plannen om dit 
waar te maken?

d. Het zou een trekpleister moeten zijn om 
bezoekers naar Amsterdam en de binnen- 
stad te trekken, om bijvoorbeeld zoals 
vroeger gezellig in Amsterdam te winkelen. 
Waar zijn die plannen om de binnenstad 
gezellig te maken?

Tot nu toe, na al het overleg en de zogenaamde 
inspraak, liggen deze vragen steeds op tafel. 
Veel werk voor Amsterdammers zullen de 
plannen niet opleveren. Het is de vraag of die 
kantoren zelfs een bestemming hebben. En 
volgens mij betekent het ook dat elders kanto- 
ren verlaten worden met alle gevolgen vandien.

De plannen betekenen ook meer autoverkeer 
en dus overlast voor onze buurten. Want op die 
strook langs het IJ, speciaal ten westen van het 
C.S. is gewoon niet gehoeg ruimte voor alles 
wat de ontwikkelaars en de gemeente van plan



Leuve-haven R ’dam), dat flatbewoners snel in 
aktie komen tegen bet ,,lawaai” dat sehepen 
maken (het draaien van de hulpset/generator, 
het afmeren m.b.v. een intercom etc.). Ook bij 
ons moet de wasmachine wel eens draaien!!! 
Daarnaast willen wij vanuit onze woning ook 
wel uitzicht hebben richting buurt en stad en 
niet moeten opkijken tegen hoogbouw, of ,s 
avonds tegen lege verlaten kantoren (gevolgen: 
weinig zon, geen t.v.-ontvangst en een onveilig 
gevoel om ’s avonds van boord te gaan.)
De manier waarop de gemeente nu de ligplaat- 
sen heeft gepland met de Bonte Zwaan erbij, 
roept bij ons vragen op. Hoe kom je van die 
steigers af om de buurt in te gaan? Hoe zit het 
met het parkeren van onze auto’s, dubbel naast 
die van de nieuwe buurtbewoner?
Wat betreft de Vlugthaven het volgende: deze 
wordt volgens de plannen honderdtachtig gra- 
den omgekeerd richting Houthavens. Op zich 
niet bezwaarlijk, alleen momenteel is dit bijna 
de ,,ideale” haven, gezien de huidige voorzie- 
ningen. Een tuintje met speelvoorzieningen, 
telefooncel, parkeergelegenheid, watertap- 
punt, redelijke steigers enz. Verplaatsing van 
de steigers oké, maar gaan de voorzieningen 
mee en wat wordt het uitzicht???

Alweer twee jaar lang komt een aantal schip- 
persvrouwen bij elkaar om samen te werken 
aan het oplossen van een aantal sociale mis(ver)- 
standen in de binnenvaart. Onbekendheid en 
onbegrip van de zogenaamde „walmensen” 
t.a.v. het wonen, werken en leven aan boord 
zijn hiervan een belangrijke oorzaak van de 
problemen. De bijeenkomsten resulteerden in 
het ontstaan van de V.S.V. (Verontruste Schip- 
persVrouwen), momenteel een stichting in op- 
richting.
In Amsterdam houdt de V.S.V. zich vanaf 
begin ’89 bezig met het ,,Havenprojekt” . Bij 
het projekt horen: een bewerking van de onder 
schippersvrouwen gehouden enquête over goe- 
de en slechte havens in Nederland؛ beschrijving 
van de werkwijze van de Werkgroep Binnen- 
vaart A ’dam (WBA); verslag van het maat- 
schappelijk vooroverleg met de Gemeente en 
van de Buurtwerkgroep IJ-as West over de 
plannen en ontwikkelingen van de LJ-oevers; een 
weergave van de ,,ideale” haven (inrichting, 
voorzieningen, plek en omgeving).
Het doel is dat het boekje ,,havens” een aantal 
aanbevelingen geeft voor de inrichting van 
werkhavens (laden/lossen) en wachthavens 
(schippersbeurs), hierbij moet ondermeer ge-

En houdt de gemeente rekening met „oud”- 
schippers, die in hun ,,thuishaven” willen blij- 
ven wonen aan boord van hun schip, temidden 
van hun oudkollega’s?? Een laatste opmerking 
hierover: de gemeente heeft het nu steeds over 
tegenstrijdige belangengroeperingen (buurtbe- 
woners, binnenvaart en woonschepen) wat be- 
treft het aantal te bouwen woningen in de 
Houthavens. Het is de gemeente A ’dam zelf die 
rekening behoort te houden met economi- 
sche groei (toename en vergroting van de binnen- 
vaart) en met de bevolkingsgroei (toename van 
al dan niet drijvende woningen) en hierop op 
tijd dient in te spelen.

★ U-boulevard4 ؛-strooks weg
Helaas, waarom 4 stroken? En waarom is het 
tracé van deze weg om de Houthavens heen te 
duur? Wegen de extra kosten voor deze moge- 
lijkheid op tegen een 4 baansweg door bestaan- 
de woonwijken, langs een bebouwd plein (Ba- 
rentszplein)? Wegen de kosten op tegen voor- 
zieningen, die langs de weg moeten komen om 
geluidshinder en luchtverontreiniging te mini- 
maliseren?
Je krijgt de indruk dat de auto overal en snel 
moet komen, met name langs het IJ naar het 
centrum toe en bij de aldaar geplande kantoor- 
torens. De IJ-oever moet een ,,aangenaam 
verblijfsklimaat” krijgen, maar is dat haalbaar 
met zo’n weg door woonwijken en langs het 
water, waar ook gezinnen wonen? Niet alleen 
moeten er geluidsschermen komen naar de wijk 
toe, maar ook naar het water toe dus! Het gezin 
aan boord heeft ook last van het verkeerslawaai 
in zijn woning!
De bereikbaarheid vanaf het schip naar de 
buurt zal ernstig belemmerd gaan worden; de 
weg gaat een barrière vormen. Kun je straks 
nog even op de fiets naar de bakker, vlug een 
broodje halen of moet je dan halsbrekende 
toeren uithalen om die weg over te steken of 
mag je door enge tunneltjes heen? Dit alles 
nodigt zeker niet uit om in de buurt te gaan 
winkelen en kan zodoende leiden tot een soort 
isolement, waarin het schip komt te liggen.

foto: Martin Wijbinga

dacht worden aan brede steigers; voorzieningen 
als stroomkasten, watertappunten, vuilcontai- 
ners, speelplek voor kinderen, parkeergelegen- 
heid, telefooncel enz.; bereikbaarheid met 
openbaar vervoer ed. De V.S.V. hoopt dat 
gemeenten straks bij (her)inrichting van havens 
rekening zullen houden met de konklusies en 
aanbevelingen, die in dit boekje van de V.S.V. 
naar voren gebracht gaan worden.

IJ-oevers
Om haar belangen te behartigen, zitten een 
aantal V.S.V.-vrouwen in het overleg bij het 
wijkopbouworgaan S^arndammer/Zeehelden- 
buurt (Buurtwerkgroep IJ-as West) en in het 
M atschappelijk Vooroverleg met de gemeen-

De V.S.V. is van mening, dat de schipper als 
,,tijdelijke” bewoner van deze buurt, ook 
inspraak moet hebben t.a.v. de gang van zaken 
bij de ontwikkeling van de IJ-as. De V.S.V. 
beperkt zich in dezen tot de Houthavens en 
de Vlugthaven, omdat deze havens veelal het 
drukst bezocht worden door de binnenvaart 
i.v.m. de aanwezigheid van de beurs (op de 
Bonte Zwaan). De overige deelgebieden van de 
IJ-as zijn natuurlijk ook van belang aangezien 
daar ook binnenvaartschepen afmeren (lig- 
plaatsenarsenaal), zoals o.a. de IJ-haven en het 
Oosterdok.
Wat is nu het standpunt van de V.S.V. ten 
aanzien van de gemeentelijke IJ-oever plan- 
nen?
★ Ligplaats en woningbouw in de Houthavens
Deze twee zaken zijn goed te kombineren, mits 
er ten aanzien van de te bouwen woningen 
rekening wordt gehouden met de volgende 
punten.
Geplande hoogbouw en luxe woningen bij de 
oude Graansilo is volgens de V.S.V. een slechte 
zaak. Vaartechnisch geeft dat problemen: met 
wind en zonder kopschroef wordt het moeilij- 
ker gemaakt om fatsoenlijk zonder brokken af 
te meren. Wij weten uit ervaring hoe de wind 
tussen hoogbouw raar en hard kan waaien!!! 
Tevens heeft de praktijk al bewezen (bv.

SPAARNDAMMER- 
ZEEHELDENBUURT 
AAN HET IJ

moeten in onze buurt geherhuisvest worden. 
Voor woonschipbewoners betekent dat dat er 
voor de woonschepen in onze buurt een andere 
ligplaats moet worden gezocht of gemaakt.

De werkgroep IJ-as-west maakt een onder- 
scheid tussen woonschepen en de wacht- 
ligplaatsen voor de binnenvaart. De binnen- 
vaartschepen zijn tientallen meters langer en 
ook veel hoger. Ze laten zich moeilijk in de 
huizenbebouwing inpassen.

De verdrievoudiging van het aantal vierkante 
meters oppervlak voor ligplaatsen voor de 
binnenvaart slokt een hoop ruimte op. Daar- 
door kunnen er minder woningen gebouwd 
worden in het houthavengebied. Het lijkt er 
niet op dat de gemeente bereid is te praten over 
vermindering van het oppervlak bestemd voor 
de binnenscheepvaart. Dat lijkt een voldongen 
feit.

De ̂ziervaartligplaatsen lijken in de huidige 
gemeenteplannen geheel ver verdwijnen. Naast 
de steigers en/of singels in de te bebouwen 
Houthaven zou ook te denken zijn aan de 
Danzigerbocht. Hier wordt echter een oud plan 
van de gemeente van stal gehaald. Een dwang- 
haven voor alle soorten schepen. Een dump- 
plaats voor schepen langs de IJ-boulevard, van 
west tot oost, die niet ,,passen” in een moderne 
,,toplokatie” in Amsterdam.
Wat er uiteindelijk in de nota van uitgangspun- 
ten en de havenatlas komt te staan is nu nog 
niet bekend. De havenatlas zou de bestemming 
van het water regelen. Dit stuk is nog steeds 
niet klaar en dus onbesproken in het overleg 
tussen de werkgroep IJ-as-west en de gemeen- 
te-ambtenaren.
Wat de buurt wil is wel duidelijk. Een geva- 
rieerde bewoning met huizen en woonschepen. 
In een stijl die zich onderscheidt van bijvoor- 
beeld de Bijlmer. Door gebruik te maken van 
de historische haven en de unieke relatie van 
land en water in dit gebied.
Amsterdam, 9-10-1989

namens werkgroep ^-as-West 

Martin Wijbenga 
Frank Bos

Er wordt druk gebruik gemaakt van de oevers 
en het water van het IJ. Er zijn veel houtbedrij- 
ven en zeescheepvaart voor aanvoer van hout. 
Er is de schippersbeurs met w ^tligp laatsen 
voor de binnenvaart. Er is een scheepswerf, er 
is retoeatievaart en er zijn woonschepen.
Door de huidige plannen van de gemeente 
met een IJ-boulevard gaat er veel veranderen. 
Veranderingen voor de landgebruikers en ver- 
anderingen voor de watergebruikers. Dat komt 
door:
— verdrievoudiging van het aantal vierkante 

meters voor ligplaatsen voor de binnenschip- 
pers vergeleken met de huidige situatie.

— het gemeentebeleid dat binnenvaartschepen 
en woonschepen niet meer ,,gemengd” mo- 
gen liggen.

— het gemeentebeleid dat woonschepen in de 
Danzigerbocht moeten verdwijnen in ver- 
band met de geluidshinder van bedrijven.

— de huizenbouw in het industriegebied bij de 
Minervawerf en een deel in of op steigers 
gebouwd in de huidige Houthaven.

De werkgroep IJ-as west van de Spa-Zee buurt, 
heeft over deze onderwerpen nagedacht.
Het bouwen van huizen in dit gebied is voor 
onze buurt erg belangrijk. Dat dat bouwen op 
een leuke manier moet gebeuren ook. De 
relatie met de haven, het IJ, moet blijven 
bestaan.
De huizen zouden dan of op steigers gebouwd 
moeten worden of er zou veel water in singels in 
het plan verwerkt moeten worden. Uitgangs- 
punt daarbij is dat er woonschepen in die 
singels of aan die steigers komen te liggen. Om 
het aantrekkelijk te maken zo’n 40 woonsche- 
pen en daarnaast nog pleziervaartuigen. Dit 
gaat in tegen het tot nu toe gevoerde gemeente- 
beleid. Die wil bijvoorbeeld alle woonschepen 
op den duur uit dit gebied verwijderen. Ze 
denken daarbij aan het Oostelijk havengebied. 
Dit gemeentebeleid is ook in strijd met een 
ander uitgangspunt van de wg. ijas west. 
Bewoners van de huidige Spa-Zeebuurt die hun 
woonplaats kwijt raken door de IJ-boulevard
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DE IJ-BAAN

★ Barentszplein en omgeving
Dit gebied beeft veel te betekenen ٧ ٠ ٠ ٢  de 
schippers. Het is vanaf het water gezien, een 
herkenbare plek. Veel schippers, die de bin- 
nenvaart vaarwel zeggen, proberen in deze 
omgeving een woning te krijgen, om zodoende 
nog bij het water betrokken te zijn. Je kijkt nu 
vanaf het plein naar het IJ en omgekeerd.
Als dit plein moet verdwijnen, dan verdwijnt 
ook de speeltuin, die nu regelmatig bezocht 
wordt door schipperskinderen. Bovendien als 
het plein te zwaar belast gaat worden door

Huidige ligplaatsen in de Houthaven

foto: Martin Wijbenga

verkeer (op- en afritten) dan verdwijnt er ook 
een stukje wijk (bestaande woningen).
Waarom zo’n plein opofferen voor hoge kanto- 
ren en autoverkeer? Waarom moet hier zo’n 
belasting op gelegd worden? Is er eigenlijk wel 
vraag/behoefte aan zoveel (luxe) kantoorruim- 
te? Moet de identiteit van deze buurt opgeof- 
ferd worden aan een ,,internationaal vestigings- 
milieu”?

★ Bebouwingshoogte
Wat wil de gemeente? Een stad aan het IJ!
Met het zogenaamde landhoofdenmodel wordt 
de verbinding met het IJ vanuit de stad en vanaf 
het water drastisch verstoord. Inderdaad loop 
je straks in het centrum en dan kun je je snel 
oriënteren, namelijk waar een gordel hoog- 
bouw staat, daarachter ligt het IJ. Wij vinden 
die geplande hoogbouw wel een heel slecht 
,,hoogstandje” .
Vanaf het water gezien hebben wij nu nog het 
gevoel dat je Amsterdam binnenvaart, met 
herkenbare gebouwen, zoals het Centraal Sta- 
tion en het Havengebouw. Straks varen we 
alleen nog langs een gordel van hoogbouw!
Wij vragen ons ook af of er werkelijk gebruik 
gemaakt zal gaan worden van de boulevard als 
wandelgebied; wandelen langs het water, over 
een smalle strook omdat het merendeel van de 
beschikbare oppervlakte opgeofferd wordt aan 
een 4-baansweg. Wandelen langs het water, 
waarbij het uitzicht richting stad je ontnomen 
wordt door hoogbouw. Wandelen langs het 
water, ’s avonds uitgestorven, ondanks de 
geplande publiekstrekkers, want met name bij 
die kantoortorens zal het er ’s avonds doods en 
verlaten uitzien.
Al met al is de V.S.V. niet zo te spreken over 
de aan te leggen 4-baansweg (2 is toch ook 
genoeg) en het opofferen van bepaalde karak- 
teristieke plekken, die wij zien vanaf ons schip. 
De kombinatie woningbouw en ligplaatsen voor 
schepen hoeft geen problemen te geven, vindt 
de V.S.V., mits de bouwhoogte beperkt blijft 
en bestaande ligplaatsen, die opgeofferd moe- 
ten worden, vervangen worden door (betere) 
ligplaatsen.

de Verontruste Schippersvrouwen

Onder de bedriegelijke naam IJ-boulevard 
wordt een 4-baans autoweg door de binnenstad 
geloodst.

De IJ-oever is door Amsterdam met weinig 
respekt behandeld. Waar de stad in vroeger 
eeuwen met de Oostelijke en Westelijke eilan- 
den als armen naar het IJ reikte, is ze later door 
het Centraal Station en de spoorbaan van het IJ 
afgesloten. Veel Amsterdammrs hebben pas 
tijdens Sail Amsterdam gemerkt dat Amster- 
dam een haven heeft en dat dat best leuk kan 
zijn.

De vernieuwing van de IJ-oever kan leuk Mogelijke routes IJ-boulevard-Houthavens 
worden, maar er kan ook een puinhoop van 
gemaakt worden. Het is de moeite waard om
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zijn niet allemaal even best.

begrippen sneltram maar vergelijken met de 
metro.
Het traject: Een sneltram heeft, om inderdaad 
snel te kunnen zijn, langere afstanden tussen de 
haltes dan een metro. Ook heeft een sneltram 
wel een ,,vrije” baan maar bij kruisingen en 
stoplichten moet hij gewoon stoppen. De me- 
tro heeft een ,,eigen” baan en heeft helemaal 
niets met ander verkeer te schaften. De metro 
kan dus stipt op tijd rijden en de sneltram niet. 
Zowel de metro als de sneltram kunnen onder- 
grondS; maar hoeven dat niet.

Het voertuig:
De metro is denk ik bekend. Hij trekt snel op 
en is vrij breed maar kan niet al te krappe 
bochten maken. De sneltram rijdt op precies 
dezelfde rails als de metro maar is smaller en 
kan krappere bochten maken. Bovendien kan 
een sneltram, net als de gewone tram, temidden 
van ander verkeer rijden. Het voertuig snel- 
tram kan dus wel op een metro-traject rijden 
maar een metro voertuig kan niet op een 
sneltram-traject rijden. In het eerste geval 
levert de passagier wel comfort in.

Dus
Wat wordt de sneltram in onze buurt dan nu? 
Het wordt een (snel)tram op een metro-traject. 
En hij loopt voor een groot deel nog onder de 
grond ook.
Er komen twee haltes in Spa-Zee. Een bij de 
kruising Taransttaat/Spaarndam m erstraat en 
een aan het Barentszplein op de plaats waar nu 
bus 28 zijn halte heeft. Over bussen gesproken: 
bus 28 zal zeker sneuvelen en de route van bus 
22 zal worden aangepast. Er moet tenslotte in 
het nieuwe woongebied Houthaven ook een 
(eind)halte zijn.

Ruud Kreuger

Het traject
De IJ-oevers, ook wel aangeduid als IJ-as, 
krijgen een oost-west railverbinding. Deze 
loopt van het Sloterdijkstation naar het Cen- 
traal Station en dan verder naar oost en 
eventueel Diemen. Het traject dat door onze 
buurt loopt ziet er van west naar oost zo uit: 
Komend vanaf het Sloterdijkstation langs de 
zuidkant van volkstuincomplex ,,Zonnehoek” 
langs de Spaarndammerdijk en de Tasman- 
straat in een tunnel onder het W esterkanaal 
door. In dit deel ligt het traject ,,onder aan de 
dijk” zodat er voor de woningen geen geluid- 
soverlast en geen uitzichtbeperking is. De 
tunnel begint halverwege de Tasmanstraat. 
Voorbij het Westerkanaal stijgend, maar onder 
voetpadniveau blijvend, langs de waterzijde 
van de Van Diemenstraat-pakhuizen onder het 
Barentszplein door naar de Westerdoksdijk. 
Op dit stuk blijft het traject dus (net) onder- 
gronds. Bij het Westerdokseiland komt de rail 
boven water en loopt naar de achterkant van 
het Centraal Station.
Over dit laatste is de werkgroep IJ-oevers van 
Spa-Zee niet zo te spreken. Liever zien wij dat 
er aan de voorkant ondergronds wordt aange- 
sloten op het daar massaal aanwezige openbaar 
vervoer. Dat maakt de overstaptijd, en dus de 
reistijd, al gauw 5 tot 10 minuten korter.

Sneltrammetro 
spraakverwarring
De gemeente heeft het over een sneltram. Maar 
wat w ordier nou bedoeld?

Er spelen namelijk twee verschillende dingen 
onder dit ene hoedje. Het ene is het soort 
voertuig, het andere is het soort traject. Veel 
wijzer word je hier ook niet van. Om het een en 
ander toch duidelijk te maken zal ik de beide

Laten we eerst eens kijken naar het verkeers- 
plan. Er komt een sneltram achter het Centraal 
Station van Oost naar West. Hiermee krijgen 
we een snelle verbinding naar het CS en naar de 
rest van het openbaar vervoer. Voor de bewo- 
ners en bestaande bedrijven, maar ook voor 
alle nog te bouwen bedrijven en woningen is 
dat een goede zaak.

Daarnaast is er het plan voor de 4-baans 
IJ-baan. Dit nu is een onzinnig plan, zeker nu 
iedereen het milieu wil verbeteren; zeker nu 
iedereen - van de regering tot de politieke 
partijen toe - het autoverkeer in de steden wil 
verminderen. Juist op dit moment wil Amster- 
dam een grote, verkeersaantrekkende 4-baans 
IJ-baan aanleggen. Alleen noemen ze het geen 
IJ-baan, maar IJ-boulevard. Door deze naam 
lijkt het of we voortaan langs het water kunnen 
slenteren en of we *s zondags voor de kinderen 
een nieuw interessant gebied hebben. Nu, 
vergeet het maar! Een 4-baans IJ-baan is een 
herrie-baan, de IJ-baan is een stink-baan, de 
IJ-baan is een gevaar-baan die je vrijwel niet 
kunt oversteken.

Amsterdam heeft een ringweg en daar moet het 
bij blijven. Iemand die met de auto van Oost 
naar West gaat, neemt de ringweg; iemand die 
binnendoor wil, neemt de tram of de fiets.

Grote, doorgaande wegen zoals de IJ- 
tunnelweg en de IJ-baan fungeren als een 
kortsluiting voor de ringweg. Door deze kort- 
sluiting wordt het verkeer, dat om de stad heen 
moet rijden, niet om de stad maar door de stad 
geleid. Iedere nieuwe, grote weg ontlast geen 
straten, maar voert meer verkeer aan en belast 
de straten in de omgeving.

Het wijkcentrum heeft zich tegen deze ontwik- 
keling gekeerd, maar tot nu toe heeft dat niet 
geholpen. Toch is het nu de tijd om dit 
belachelijke plan onderuit te halen. Nu we de 
kans hebben om het IJ bij de stad te halen, 
moet het verkeer — zoals de heren politici 
zeggen — naar het openbaar vervoer worden 
gehaald. Hier, in dit binnenstadgebied dicht bij 
het Centraal Station en met de nieuwe snelle 
tramverbinding kan het ook.

Luud Schimmelpennink Een rustige Van Diemenstraat?



ZES SPORENHET OPENBAAR VERVOER IN DE
S?MRNDAMMERSTRAAT EN MEEREDEN 
BDDRT

Tussen centraalstation en zaanstraat

Dinsdag oktober a.s. om 
20.00 uur houdt de gemeente- 
lijke projectgroep Zessporen 
een inspraakavond over het 
c o ^ e p t b e t m m i n g s p l a n  

spoorweguitbreiding (van 4 
naar 6 sporen) tussen CS en 
Zaanstraat, in het kultureel 
centrum „٠٠ Windbreker”; 
adres Grote Bickersstraat ة en 
4, ingang Ketelm akerstraat. 
Tevens zal op deze avond de 
hoorzitting plaatsvinden over 
het verzoek van de gem eente 
aan Gedeputeerde staten van 
N»ord-Holland om een hogere 
geluidsbelasting toe te staan 
dan de Wet geluidhinder als 
voorkeurswaarde bepaalt. 

Van vier naar zes sporen
Ter hoogte van de Zaanstraat komen drie 
drukke spoorlijnen samen: de ,,oude lijn” naar 
Haarlem, de Zaanse lijn en de Schiphollijn. 
Deze drie dubbelsporige lijnen worden bij het 
Westerpark ingesnoerd tot vier sporen, die over 
de twee Singelgrachtbruggen, langs de Haar- 
lemmerhouttuinen, in de richting van het Cen- 
traal Station lopen. Daar gaan de vier sporen 
weer uit elkaar naar de vijftien sporen op het 
Stationseiland bij het CS.
Tijdens de spitsuren rijden er op dit traject nu 
zoveel treinen dat de maximale capaciteit is 
bereikt. Dat leidt tot vertraging.
In de toekomst neemt het aantal treinen nog 
verder toe door:
- de voortgaande groei van het treinvervoer 

van en naar Noord-Holland.
— de mogelijkheid het NS-aandeel in het totale 

IJkruisende verkeer nog te vergroten met 
behulp van een betere dienstregeling.

— de vervoerscapaciteit op de Westtak van de 
Schiphollijn.

-  invoering van een internationale dienst met 
TGV-treinstellen.

Uitbreiding van het aantal treindiensten is 
hiervoor noodzakelijk en op zo kort mogelijke 
termijn reeds gewenst. Hierbij is uitbreiding tot 
zes sporen tussen het C.S. en de Zaanstraat 
onmisbaar. De uitbreiding van de sporen garan- 
deert het voldoende bereikbaar houden van het 
Centraal Station en aldus het in stand houden 
van de centrale functie van het C.S.
Tevens worden de belangrijkste concentraties 
van werkgelegenheid langs de route Zaanstad- 
Sloterdijk-C.S. - Amstel - Bijlmer beter bereik- 
baar.

Nadere informatie 

De realisatie van de spoor- 
uitbreiding heeft vooral 
voor de bewoners van de 
Gouden Reaal en van 
Sp^rndamm erbuurt di- 
rekte gevolgen. Daarom is 
in deze buurten zoveel mo- 
gelijk huis aan huis een 
brochure verspreid, waarin 
uitgebreider wordt inge- 
gaan op de problemtiek dan 
in dit artikel. De projekt- 
groep Zessporen heeft ge- 
meend u d.m.v. de Wijk- 
krant te attenderen op de 
inspraakavond. Bovendien 
is voor degenen die meer 
w illen weten over dit pro- 
jekt bij het w^kopbouwer- 
gaan, het AKZ en de voor- 
post de hiervoor genoemde 
brochure verkrijgbaar, u 
bent van harte welkom op 
31 oktober a.s. om 20.0© 
uur.
De voorzitter van de 
Gem. pro]ektgroep Zessporen 
K.W. de Boer

lijnnummer toegekend, lijn 22.
Op maandag 6 oktober 1975 werd lijn 42 
ingekort tot Sloterdijk, zodat het trajekt ge- 
deelte Sloterdijk- Zaanstraat werd overgeno- 
men door lijn 22+, welke tevens werd verlengd 
naar de Moezelhavenweg en op 3 december 
1979 naar Ahberdaan-
Inmiddels reed lijn 22 richting oost sinds 10 
oktober 1979 via Oostzaanstraat, Spaarndam- 
merdijk en niet meer door de Hembrugstraat.

Reorganisatie 

Westelijk Havengebied
Door de grote reorganisatie van het busnet in 
het westelijk havengebied, mede door het in 
gebruik komen van de Schiphol lijn van de NS, 
kwam lijn 40 per 1 juni 1986 niet meer naar de 
Zaanstraat maar werd verlegd van Sloterdijk 
naar de Coenhaven.
Het gevolg was dat lijn 28 daar kon vervallen en 
werd ingekort tot Javakade- Zaanstraat per 
zondag 1 juni 1986.
Op maandag 2 juni 1986 kwam een nieuwe 
spitslijn Abberdaan- Centraal Station (lijn 44) 
in dienst, ’s-morgens alleen richting Abb^daan 
en ’s middags alleen richting Centraal Station. 
Sinds 18 september 1989 rijdt lijn 44 in beide 
spitsen in beide richtingen.

Sneltram
De komst van de sneltram (lijn 50) zal de 
Opheffing van de lijnen 28 en 44 tot gevolg 
hebben. Er bestaan plannen on lijn 3 of lijn 10 
door te trekken naar de nieuw te bouwen 
woonwijk in de Houthaven.
Misschien is het mogelijk om één dezer lijnen te 
verleng؟ n tot tenminste de omgeving van de 
Oostzanerstraat en deze door de gehele spaarn- 
dammerstraat op een half vrije trambaan te 
laten rijden zoals op de Admiraal de Ruijter- 
weg, waar de buurt tenminste weer leefbaar 
geworden is daar het dubbel parkeren niet meer 
mogelijk is.
Het is te hopen dat de aanleg van de sneltram 
niet tot gevolg heeft, zoals bij de metro, dat alle 
overige bus (of stadstramlijnen) worden opge- 
heven.

Joop Bohle

Lijn 12 reed via de S^arndammerstraat, 
Spaarndammerdijk, Oostzaanstraat (eindpunt 
op de hoek bij de Koogstraat) en terug door de 
Hembrugstraat naar de Spaarndammerdijk.
Op 15 juni 1953 kwam buslijn p Coenhaven- 
javakade in dienst. Deze havenlijn liep via de 
Nieuwe Hemweg, Spaarndammerdijk, Tas- 
manstraat, van Diemenstraat, Barentszplein, 
Westerdoksdijk, de Ruijterkade enz.

Verbussing
Als proef werd op donderdag 20 januari 1955 
tramlijn 12 vervangen door buslijn 12, welke 
exact dezelde route als de tram reed, doch er 
veel langer overdeed.
De reistijd nam maar liefst met 22% toe. 
Hieruit blijkt alweer dat de tram beter in het 
huidige stadsverkeer funktioneert dan de bus, 
het milieu nog buiten beschouwing gelaten. 
Ook in andere buurten zoals de Indische buurt 
en de omgeving van de Admiraal de Ruiterweg, 
werden de trams vervangen door bussen, maar 
daar heeft men ingezien dat het beter is de 
trams weer terug te laten keren.
Alleen de spaarndammerbuurt is een vergeten 
gebied gebleven.

Industrielijnen
Op zaterdag 1 april 1961 kwam industrielijn 40 
Sloterdijk-Oostzaanstraat (eindpunt op de 
hoek bij het Zaanhof), in dienst alleen op 
maandag tot en met zaterdag, later maandag tot 
en met vrijdag. Dit zelfde gebeurde op maan- 
dag 11 september 1967 toen industrielijn 42 
Westhaven-Oostzaanstraat (eindpunt achter 
lijn 40), in dienst kwam alleen op maandag tot 
en met vrijdag.
Met ingang van 5 december 1968 kregen alle 
lijnen hun nieuwe eindpunt in de Zaanstraat bij 
het postkantoor, (lijn 12-40 en 42). Alleen lijn 
12 bleef richting Centraal Station door de 
Hembrugstraat rijden.
Buslijn 12 is tot zaterdag 5 oktober 1974 blijven 
rijden, op zondag 6 oktober 1974 is lijn 12 
samengevoegd met lijn 11 Insulindeweg- 
Centraal Station tot lijn 11/12 Zaanstraat - 
Indische buurt via Centraal Station.
Op 1 januari 1975 werd de lijn 11/12 een nieuw

Het begin
Toen op 1 januari 1900 het openbaar vervoer in 
gemeentelijke handen kwam, werd het toenma- 
lige paardetramnet van de opgeheven Amster- 
damse Omnibus Maatschappij aanmerkelijk 
gemoderniseerd.
Het gemeentebestuur had in de jaren van 
onderhandeling met het door de toenmalige 
economische recessie, getroffen bedrijf inmid- 
dels haar voelhorens in het buitenland uitgesto- 
ken om te zien hoe het stond met de ontwikke- 
ling op tramgebied.
Het gevolg was dat de gemeente toen zij het 
overgenomen paardetrambedrijf per boven ge- 
noemde datum moest exploiteren, meteen 
startte met de werkzaamheden welke nodig 
waren voor het exploiteren van electrische 
tramlijnen.
En zo reed op 14 augustus 1900 de eerste 
electrische tramlijn (lijn 10) door de Marnix- 
straat, van de Brouwersgracht naar het Leidse- 
plein.
Nu volgde in hoogtempo ook de andere lijnen. 
De lijn Dam- Haarlemmerplein werd in 1902 
electrisch en werd lijn 5.

Woningbouw
Door de toenemende woningbouw in de 
Spaarndammerbuurt werd lijn 5 op 5 februari 
1906 verlengd via de Willemsbrug, Nassau- 
plein, Mirakelbrug, Houtmankade naar de 
S^arndammerstraat. Later werd de lijn verder 
doorgetrokken tot aan het einde van de spaarn- 
dammerstraat bij de Tasmanstraat. Vanaf de 
mirakelbrug werd niet meer via de lus Hout- 
mankade gereden, maar rechtstreeks onder het 
viadukt bij de Zaanstraat door de Spaarndam- 
merstraat in.
Inmiddels was in 1922 een buslijn F verschenen, 
welke van de Zaanstraat via de Staatslieden- 
buurt naar het Leidseplein reed.
Van 25 augustus 1928 tot 24 augustus 1929 
moest tramlijn 5 worden ingekort tot het 
Haarlemmerplein omdat de Willemsbrug 
moest worden vernieuwd.
Het gevolg was dat het trajekt dat door lijn 5 
verlaten was nu werd bediend door een tijdelij- 
ke buslijn F5, welke nu samen met lijn F in 
twee richtingen door de Hembrugstraat spaarn- 
dammerdijk en Spaarndammerstraat gingen 
rijden totdat op 24 augustus 1929 de oude 
situatie weer werd hersteld.
Toen op 9 januari 1930 een nieuwe verlenging 
naar de Oostzaanstraat in gebruik kwam kreeg 
lijn 5 gezelschap van tramlijn 23, welke gelijk 
met lijn 5 naar de Oostzaanstraat ging rijden. 
Voor lijn 23 duurde dit maar kort want op 15 
januari 1931 ging lijn 23 weer terug naar waar 
hij vandaan kwam; de Zoutkeetsgracht. Lijn 5 
bleef nu zijn rondjes Spaarndammerstraat, 
Spaarndammerdijk, Oostzaanstraat (eind- 
punt), Hembrugstraat berijden totdat hij op 9 
oktober 1944 door de oorlog moest worden 
opgeheven.

Arbeiderslijnen
In februari 1933 twee arbeiderslijnen in 
de spitsuren ingesteld.
Howel de lijnen geen letter of nummer hadden 
werden zij administratief de lijnen Fh naar de 
Fetroleumhaven en lijn Ff naar de Fordfabriek. 
Beide reden naar het centraal station via 
Spaarndammerdijk, Tasmanstraat, van Die- 
menstraat en Westerdoksdijk. Na de oorlog 
kwam de tram weer terug in de spaarndammer- 
buurt. Op maandag 18 juni 1945 kwam lijn 12 
Oostzaanstraat-Centraal Station in dienst, als 
vervanger van lijn 5.
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HANDEN AFVAN 
DE ZEEHELDENBUURT

Wij hadden eerst nog de indruk dat de IJ-oever 
plannen ٧ ٠ ٠ ٢  de buurt een verrijking zouden 
kunnen betekenen als de plannen ingepast 
zouden worden aan de bestaande situatie. Maar 
het begint er somber uit te zien voor een groot 
aantal bewoners van de Zeeheldenbuurt.
Wij krijgen naehtmerries van wethouders en 
ambtenaren die dromen van een gouden rand 
langs het IJ. Wij hopen dat het gezonde 
verstand weer de overhand neemt en men de 
Zeeheldenbuurt met rust laat.

De bewoners van de Westerdoksdijk en het 
Barentszplein hebben in ieder geval een advo- 
kaat in de hand genomen die gezamenlijk met 
hen in aktie komt. De advokaat heeft namens 
hen reeds stappen ondernomen, en wij hopen 
eind november wat meer te weten 
Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om een 
ondergrondse weg aan te leggen waarbij het 
slopen van huizen aehterwege kan blijven.
Dat is ook al onder de aandaeht gebracht van 
ambtenaren, maar dat is ,,te duur” zegt men. 
Wij vinden dat deze z.g. schroefmethode se- 
rieus onderzocht moet worden.
Wij wijzen nog even op het bericht in Rijn en
Gouwe van 20-9-1989
AKZ

Het begint er op te lijken dat de Zeehelden- 
buurt ten offer valt aan het grote internationale 
en multinationale kapitaal.
Wellustig leeft men zich uit op het IJ-oever 
gebeuren. Met medewerking van notabene ons 
stadsbestuur ontwikkelen zich steeds meer 
plannen voor wolkenkrabbers en snelwegen 
door onze buurt.
Enige zorg voor onze buurt zijn in die plannen 
niet te vinden, zonder blikken of blozen wordt 
de bulldozer de buurt ingestuurd ©١ ١ ١ hele 
huizenblokken plat te gooien die in de weg 
staan.

21 jaar heeft de buurt in samenwerking met het 
AKZ gevochten voor iedere meter grond 
t.b.v. woningbouw, voor woongenot en betaal- 
bare huren. Niets mee te maken, dus.
In de plannen van de gemeente - dienst 
ruimtelijke ordening - moeten de huizenblok- 
ken aan de Westerdoksdijk en een gedeelte van 
het Barentszplein naast het Westerdoksdijk 
(NIPO) gesloopt worden om ruimte te schep- 
pen voor een kantoorgebouw van ong. 100 
meter hoog.
Naast het woonblok aan de Westerdoksdijk zou 
een ondergrondse tunnel moeten worden ge- 
graven voor een 2x2 baansweg en de aanleg van 
een sneltramtunnel.
Vandaar die bulldozer.

Of het helfhaftig is om met groot machtsver- 
toon het terrein te ontruimen is nog steeds 
de vraag.
Vastberaden is in deze wel juist, want van 
het begin af heeft men geweigerd om mee te 
werken en tegemoet te komen aan de 
wensen van de buurt en de bewoners van de 
woonwagens.

2. In het bovengenoemde artikel werd geschre- 
ven dat er overleg is geweest met de buurtor- 
ganen over het gebruik van het parkeerter- 
rein naast het IJ-techgebouw. Dit moet zijn: 
er is overleg geweest met de beheerders van 
de Jazzclub Jozef Lam over het parkeren in 
het weekend. Of dit laatste kan hangt af van 
de garanties die de Jazzclub moet geven, het 
parkeerterrein moet n.1. maandagochtend 
leeg zijn daar de parkeerplaatsen verhuurd 
worden aan de gebruikers van het parkeer- 
terrein, dus aan de medewerkers van IJ- 
tech. Zo als het zich nu laat aanzien zal 
misschien de parkeerdruk overdag in onze 
buurt iets verminderen, daar er plaats is 
voor ± 50 auto’s, het is natuurlijk geen 
oplossing voor de buurt in de avonduren en 
voor de rest van de week, daar niemand de 
garantie kan geven dat het parkeerterrein 
elke morgen leeg is.
Het overleg over de parkeergelegenheid op 
het Stenen Hoofd blijkt bij navraag te lopen 
via het woo, dit op verzoek van de 
gemeente en de A.P.G.
Het AKZ is tot op heden nog niet bij dit 
overleg gevraagd, hetgeen wij zeer betreu- 
ren, daar wij sinds jaar en dag vragen om 
een oplossing voor het parkeerprobleem. 
Wij hopen dat wij bij een verder overleg met 
de heer Cohen, beheerder van IJ-tech, bij 
wie wij navraag deden over deze zaak 
worden uitgenodigd.

A.K.Z.

PARKEERDRUK 
ZEEHELDENBUURT II
Naar aanleiding van het artikel parkeerdruk 
Zeeheldenbuurt in de vorige buurtkrant wil het 
AKZ een tweetal kanttekeningen plaatsen.

1. Toen in het voorjaar ± 10 woonwagens 
geplaatst werden op het Stenen Hoofd was 
het ons niet bekend dat daar binnen zeer 
korte tijd een parkeergelegenheid gemaakt 
zou worden, dit had tot gevolg dat het AKZ 
en het woo van mening waren dat de 
woonwagens, waar men echt geen last van 
had, niet op zeer korte termijn weggesleept 
hoefden te worden.
In overleg met de bewoners van de wagens 
werd wel afgesproken dat zij zodra dit nodig 
was het terrein zouden verlaten, ook werd 
bekeken of het mogelijk was om de helft van 
het terrein voor hen te bestemmen en de 
andere helft in te richten als parkeerplaats 
zodat er geen wagens meer bij konden 
komen.
Ondanks de goede bedoelingen van beide 
partijen werden de wagens toch onder toe- 
zicht van de politie weggesleept naar een 
plek in de polder bij de daar liggende 
voetbalvelden en volkstuinen, dus ver van 
de bewoonde wereld. Ver dus ook van de 
winkels en gerief dat de Zeeheldenbuurt te 
bieden had.
Het AKZ betreurt dat het Gemeentebestuur 
de wapenspreuk, Helfhaftig, Vastberaden, 
Barmhartig, volgens ons toch niet goed 
interpreteert. Vooral het derde woord, 
barmhartig kan men er in dit geval wel 
aflaten, want als men mensen, die toch echt 
van goede wil zijn, zo behandelt roept dit 
vragen op voor de verdere toekomst.

Buurthuis Verzet/Piraat
Gaarne wil ik op deze wijze nog eens ,,hartelijk 
dank” toeroepen aan al degenen die mijn 
afscheid tot een onvergetelijke dag hebban 
gemaakt. Jullie sympathie door cadeaus, bloe- 
men, en ook woorden van genegenheid hebben 
mij veel goed gedaan, dank je wel.
Voor de toekomst wens ik u van harte alle 
goeds toe en vooral in goede gezondheid.

Cok Tekamp

- NJEUWS VOOR OUDEREN
Van afdeling 
Groepsverzorging 
naar Begeleid Wonen
De veranderde werkwijze op de afdeling 
Groepsverzorging gaat gelukkig gewoon door. 
Bewoners en medewerkers zijn enthousiast 
over de resultaten. De eerste volledige versie 
van het draaiboek voor de overgang van 
Groepsverzorging naar Begeleid Wonen is ge- 
reed. Mevrouw Ziepzeerder en mevrouw Bier- 
mans hebben hieraan gewerkt. In de voorberei- 
dingsgroep en op de afdeling Groepsverzorging 
ploegen we nu dit draaiboek door en bekijken 
we in welke volgorde we alle te ondernemen 
acties bij de kop moeten nemen.

Meer nieuws over Begeleid Wonen is er op dit 
moment niet te melden. We laten eind oktober 
weer van ons horen.

De voorbereidingsgroep Begeleid Wonen

Begeleid Wonen 
؛٠  de Bogt 

Informatie

Inleiding
Zoals het er nu naar uitziet, zullen we in 1989 
tot onze grote spijt en in tegenstelling tot wat 
wij begin dit jaar verwachtten niet meer met de 
verbouwing kunnen starten. Wij leggen u hier- 
onder uit, wat daar de oorzaak van is.

Overleg met 
de wethouder
Wij berichtten u eerder, dat de wethouder eind 
maart accoord is gegaan met ons plan. Zij 
voegde aan haar besluit een aantal opmerkin- 
gen toe. Zo vroeg zij ons o.a. na te gaan of 
vergroting van de getekende appartementen 
mogelijk was. Wij hebben dit onderzocht, 
samen met de afdeling Volkshuisvesting en de 
architect. Nu blijkt dat we - hoewel we de 
kamers tot een acceptabele oppervlakte konden 
vergroten -  niet aan alle wensen konden 
voldoen, gezien de ruimte en het budget. Wij 
hebben dit de wethouder meegedeeld en haar 
verzocht een deel van de kamers uit te mogen 
voeren op de eerder door ons voorgestelde 
wijze. Een ander deel kan dan overeenkomstig 
haar wensen " worden, o p 11 sep- 
tember heeft de wethouder de door ons ge- 
vraagd beslissing aangehouden en ons opgedra- 
gen verder onderzoek te plegen. Wij zijn 
teleurgesteld over deze gang van zaken, maar 
stellen alles in het werk om uit de nu ontstane 
impasse te komen.

samenwerking met ons, maar helaas is ook dat 
niet gelukt. De Bogt/Westerbeer heeft er geen 
ruimte voor en andere buurtorganisaties heb- 
ben ook geen belangstelling.
Het spijt me het te moeten zeggen maar de 
ouderen worden weer de sluitpost van de 
maatschappij en dat is een kwalijke ontwikke- 
ling. Daarom roep ik alle ouderen op om met 
ons aktie te voeren voor meer aandacht en een 
betere beloning zodat we allen een menswaar- 
dig bestaan krijgen.

Polanenstraat 174 Komt u eens bij ons langs 
Polenstraat 174.
Maandagmorgen van 9.30 tot 12 uur koffie 
drinken en kaarten.
Woensdagmorgen van 9.30 tot 12 uur koffie, 
kaarten.
Vrijdagmorgen van 9.30 tot 12 uur koffie, 
kaarten.
Op bovengenoemde ochtenden vrij kaarten 
Woensdagmorgen van 10 tot 11 uur zwemmen 
voor ouderen in het Marnixbad- 
Maandagmiddag van 13 tot 16 uur handwerken, 
machine aanwezig.
Woensdagmiddag van 13.30 tot 17 uur klaver- 
jassen en sjoelen.
Alle aktiviteiten spelen zich af in het Polanen- 
theater.

Dit zijn onze feestelijkheden:
9 november receptie van 14 tot 17 uur voor 
genodigden.
10 november feestavond, aangeboden aan le- 
den en bewoners Bogt/Westerbeer
16 november gratis jubileumbustocht voor de 
leden.

Freek van Beek

OUDERENVERENIGING 
OPEN HUIS 
SPAARNDAM
In de maand november bestaat onze vereniging 
10 jaar en dat gaan we vieren. Officieel is het 
dan wel 10 jaar omdat in november 1979 de 
statuten zijn opgemaakt door de notaris. Dat is 
ten eerste van belang voor onze rechtszeker- 
heid. En we hadden het recht om subsidie aan 
te vragen wat we dan tot op heden nog hebben. 
Toch is er al 1000 gulden gekort terwille van de 
bezuinigingen van onze vorige regering. 
Ondanks deze tegenslag zijn we nog steeds een 
bruisende vereniging.

We hebben ook 15 jaar lang dat Kerstfeest voor 
alle buurtbewoners verzorgd omdat op de 
Kerstdagen voor bejaarden van de Spaarndam- 
merbuurt niet een organisatie bereid was iets 
voor hen te doen. We hebben de eerste jaren 
met steun ook financieel van de pastorie deze 
dagen gezamenlijk verzorgd. Toen ook dit 
afliep zijn we als ouderen alleen doorgegaan 
met financiële steun van het Wijkopbouwor- 
gaan.

Nu alweer ongeveer 5 jaar zijn wij geheel alleen 
op de twee Kerstdagen met bussen weg ge- 
weest, wat we dan door middel van het draaien 
van bingo’s tegen een zeer billijke prijs voor de 
mensen konden doen. Maar ook hier moesten 
we mee stoppen door de verschrikkelijke con- 
currentie van onze mede-buurtgenoten. Jam- 
mer genoeg moesten we dit jaar stoppen en is er 
geen Kerstfeest voor de alleenstaanden in 
onze buurt.
We hebben vele keren in de wijkraad gepro- 
beerd het van die kant uit te organiseren in

PROGRAMMA 
DE BOGT/WESTERBEER 
NOVEMBER:
★ iedere maandagmiddag: Ouderensoos, met: 

spelletjes; kaarten; kegelclub en open bar. 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis.

★ iedere zondagmiddag - met uitzondering van 
de konsertmiddag - klaverjassen: Zaal open:
13.30 uur. Loting: 14.00 uur.
Zaal dicht: 17.00 uur. Toegang gratis.

★ Woensdag 15 november: MARKTDAG: 
zaal open: 10.00-12.00 uur; 13.30-16.30 uur. 
Toegang gratis.



SPORT EN ANDERE ACTIVITEITEN
Vrouwen biljart
De doorsnee kastelein heeft iets tegen vrouwen 
aan het biljart. Mannen kunnen nog zo slecht 
spelen, niemand die bij voorbaat roept: ,,denk 
om mijn laken؟” Vrouwen hoeven maar naar 
een keu te kijken en het regent al ongevraagd 
commentaar. Is dat een misstand? Nou en of. 
Wat kunt u hieraan doen?
Leer biljarten of verfijn uw biljartkunsten in: 
De ?iraat: woensdag 20.00-21.30 uur 
Verzet: maandag 20.30-22.30 uur.

Btoemschikken
Bloemstukjes, boeketten, kerststukjes maken? 
Dit kunt u leren o.l.v. een deskundige in de 
Piraat.
Donderdag van 9.30 tot 11.00 uur. Het kost 
/ 40.- voor 10 keer.

A ktiviteiten-overzicht 
november 1989
1 november vanaf 12.30 uur: Bingo in Verzet, 
gratis toegang
5 november vanaf 14.00 uur: Gratis zondag 
middag inloop in Verzet
9 november van 14.00-16.00 uur: Rommel- 
markt in de Piraat
15 november vanaf 12.30 uur: Bingo in Verzet, 
gratis toegang
18 november vanaf 19.00 uur: Grandioze play- 
back show met live optreden van de ,,Notekra- 
kers” . Inschrijving deelnemers bij Verzet. Toe- 
gang gratis
21 november vanaf 19.00 uur: Bingo-avond in 
Verzet. Gratis toegangskaarten af te halen bij 
V er/et

29 november vanaf 12.30 uur: Bingo in Verzet, 
gratis toegang.

Kenm sm akingsgroep
Gok dit najaar start er weer een kennisma- 
kingsgroep, georganiseerd door de gezamenlij- 
ke buurtkerken. Deze groep is bedoeld voor 
nieuwkomers in de buurt, tussen de 18 en 35 
jaar. De bedoeling is om kennis te maken met 
de buurt, de kerken en elkaar. Een ieder die 
nieuwe mensen wil leren kennen is hartelijk 
welkom. De eerste avond is in ,,De Schakel” , 
de Wittenstraat 109 hs, op maandag 6 novem- 
ber. Aanvang 20.00 uur.
Informatie en opgave bij Martin de Jong, tel. 
855310 en Jannet van der Spek, tel. 123894.

Zondag 29 oktober 1989 v!ert de Magdalenapa- 
rochie haar honderdjarig bestaan.
Wij nodigen u van harte uit dit samen met ons 
te vieren.

Programma
10.00 uur: Eucharistieviering, voorgegaan door 
Vicaris H. Dürr.
11.30 uur: Receptie
12.30 uur: De Magdalenaparochie in het verle-

13.30 uur: De Magdalenaparochie vandaag.
14.30 uur: De Magdalenaparochie naar de 
toekomst.
15.30 uur: Afsluiting.
Tijdens de Eucharistieviering wordt het cadeau 
(glas-in-lood raam) onthuld.
Het feest wordt gevierd in het Parochiehuis 
(waarin de Magdalenakapel), Spaarndammer- 
straat 460 te Amsterdam. Te bereiken met bus
22 vanaf het station.
Wilt u iets bijdragen aan het feest en het 
cadeau, dan kan dat via giro no. 267259 t.n.v. 
R.K. Kerkbestuur parochie H. Maria Magdale- 
na, Spaarndammerstraat 9, 1013 SR Amster- 
dam (onder vermelding van ,,Jubileumfonds”). 
Jubileumcommissie 
Eeuwfeest Magdalena

Dagelijks een teken van leven 
metdetelefooncirkel
Binnenkort start er in de ̂arn d am m erb u u rt 
een telefooncirkel.
Voor wie is de telefooncirkel bestemd?
-  Voor oudere mensen die bang zijn dat hen 

iets overkomt zonder dat iemand dat weet.
- Voor mensen die aan huis gebonden zijn 

door een handicap of ouderdom.
- Voor ouderen die zich eenzaam voelen en 

op deze manier weer in contact met anderen 
willen komen.

Iedereen die thuis telefoon heeft kan deelnemer 
worden.
Hre werkt een telefooncirkel?
Een telefooncirkel betsaat uit een groepje van 8 
â 10 mensen, federe ochtend wordt de cirkel 
door een vrijwilliger geopend. Deze vrijwilliger 
belt de eerste deelnemer van de lijst - deze belt 
vervolgens de tweede deelnemer, daarna belt 
de tweede deelnemer de derde deelnemer 
enzovoort.
De laatste deelnemer van de lijst belt weer naar 
de begeleider en daarmee is de cirkel voor die 
dag afgesloten. Als een deelnemer de telefoon 
niet opneemt dan wordt de begeleider gewaar- 
schuwd en die gaat dan uitzoeken wat er aan de 
hand is.
Als u mee wilt doen met de telefooncirkel dan:
-  moet u thuis telefoon hebben
-  wordt u iedere ochtend door iemand gebeld
-  moet u iedere ochtend iemand anders bellen 
Wilt u begeleider worden?
Gm een telefooncirkel goed te laten draaien 
hebben we een aantal verantwoordelijke vrij- 
willigers nodig die hun taak serieus nemen, u  

moet bereid zijn om l a 2  ochtenden per week 
tussen 9 en 10 uur de telefooncirkel te begelei- 
den. Eén maal per maand is er een organisatori- 
sche vergadering. De onkosten die u als vrijwil- 
liger maakt worden vergoed.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Eenvoudig door kontakt op te nemen met de 
Wijkpost voor ouderen, Houtrijkstraat 114, 
telefoon 82 96 94.
Ook als u nog vragen heeft, schroom niet maar 
bel ons even.
Vóór we van start gaan komt er eerst voor 
iedereen een uitgebreide uitleg. Oók maken we 
eerst even kennis met e lk a a r .

Als de cirkel eenmaal draait willen we ook 
eenmaal per twee maanden een gezelligheids- 
bijeenkomst houden voor deelnemers en vrij- 
willigers om elkaar beter te leren kennen.
Wij wachten met spanning op uw telefoontje.

Cisca Meyer en Gemma Ikelaar

Amnesty
De Amnesty groep Staatsliedenbuurt organi- 
seert op maandag 6 november een schrijfavond 
in de bibliotheek van Limburgstirumstraat 133. 
Aanvangstijd 19.00 uur. Voor verdere informa- 
tie over de schrijfavond kunt u bellen 257275. 
Gaarne tot ziens op de schrijfavond.

Amnesty-groep
Staatsliedenbuurt

Zondagmiddag 
19 november
Een belangrijke datum voor Kerk en Buurt.
In de M ^d^enakapel, ̂ a rndam m erstraa t 
460, willen wij als bewoners buiten en binnen 
de kerk onze nieuwe pastorale opbouwwerk- 
ster, mevr. Leontine Dercksen verwelkomen. 
In de Staatsliedenbuurt heeft Ricus Dullaert in 
een goed samenspel tussen mensen van kerk en 
buurt enkele jaren gewerkt.
Hij heeft nu een andere taak en in zijn plaats is 
Leontine Dercksen gekomen. De buurtkerken 
hebben besloten om haar ook een gedeelte van 
haar tijd eerst kontakten te laten leggen en 
daarna ook wat werk in de spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt te laten doen.
Wij nodigen u uit om op zondagmiddag 19 
november naar de Magdalenakapel te komen. 
Om 15.00 uur is de intredeviering en vanaf ong. 
16.15 uur is er alle gelegenheid om met pastor 
Leontine Dercksen kennis te maken.

De Magdalenaparochie en 
Nassaukerkgemeente

De T en ^ sin stu if 
fء z،>ndag
Deze instuif begint om 10.00 uur en duurt een 
uurtje. Hier kunt u â ƒ 3.- vrij spelen. Deze 
instuif kan leuk zijn voor de mensen die ook al 
op les zitten want alles wat je tijdens de lessen 
hebt geleerd kun je hier in praktijk gaan 
brengen. Rackets en ballen worden in 
bruikleen gegeven.

De volleybalinstuif
Deze vindt plaats na het tennisgebeuren dus 
zondag van 11.00 tot 12.00 uur.
Voorheen was de zondag altijd favoriet bij heel 
veel Spaarndammers. Op een gegeven moment 
heeft de dienst voor de sport toen deze instuif 
veranderd, en het is nooit meer datgene gewor- 
den wat het eens was.
Nu ik in de gelegenheid was het programma zelf 
samen te stellen heb ik zo snel mogelijk 
geprobeerd er weer volleybal in te krijgen. Dus 
mensen kom voor een gezellig potje volleybal 
naar de Bredius. Er is geen begeleiding maar ik 
weet dat er genoeg mensen zijn die samen wel 
een balletje willen spelen. Dus kom en doe 
mee.

Maandag: 16.00-18.00 uur Jeugdtennis ƒ 10.- 
voor 10 lessen; 19.00-20.30 uur Ex- 
hartpatiënten (konditie) ƒ 3.-; 20.30-22.00 uur 
fonditietraining (volw.) ƒ 3.-; 22.00-23.00 uur 
Bad^ntoninstuif (volw.) ƒ 3م  م-

Dinsdag: 09.30-12.00 uur Tennisinstruktie 
(volw.) ƒ 3.-; 15.30-17.00 uur ̂fo ^ k o m p e titie 
(10 t/m 14jaar) gratis.
Woensdag: 14.00-16.00 uur Jeugdinstuif (4 t/m 
 jaar) gratis; 16.30-18.00 uur Sportspelen (8 لا
t/m 12 jaar) gratis; 21.00-23.00 uur Tennisin- 
struktie (volw.) ƒ 3.-.
Donderdag: 10.00-12.00 uur fo ^ tie tra in in g 
(volw.) ƒ 3.-; 11.00-12.00 uur Ex-hartpatiënten 
en mensen met gezondheidsklachten (volw.); 
15.30-17.00 uur Sportaktiviteiten voor mensen 
ouder ه س  veertig ƒ 323.00-18.45 و ؟  uur F؛t- 
nessinstuiï (volw.) ƒ 3,-.
Vrijdag: 19.00-20.30 uur Vretbalkompetitie 
i.s.m. buurthuizen (17 t/m 30 jaar).
Zaterdag: 10.00-12.00 uur Bad^ntoninstruktie 
(volw.) ƒ 3.-.
Zondag 10.00-11.00 uur Tennisinstuif (volw.) 
/ 3.-; 11.00-12.00 uur Basketbal en Volleybalin- 
stuif (volw.) ƒ 3.م م

Tot ziens, uw sportbuurtwerkster.
Hellen Velders

Meiden van 16 jaar en ouder wisten jullie al van 
onze te gekke fitnessinstuif.
Deze is federe donderdagmiddag van 15.30 tot
17.00 uur, en weet je wat het leukste is: als wij 
beginnen dan moeten alle heren de fitnessruim- 
te verlaten. Dus gezellig met alle meiden onder 
elkaar. Ook M on^ue van het buurthuis doet 
mee, verder geeft Bianca ook aanwijzingen. Zij 
heeft haar diploma pas gehaald en ikzelf. 
Hellen, geef dus ook les. Zeg kom langs en 
neem je vriendin mee. Tot ziens.

Schermen kan in de Brediushal

B R EO U S N E U W S
Voor de mensen die het nog niet weten kan ik 
mededelen dat de sporthal weer geopend is. 
Waar kunt u deze vinden: Zaanstraat 353. 
Voor informatie kunt u op de volgende tijd 
bellen: Ma. 18.00-19.00 uur, do. 12.30-13.30 
uur. Het telefoonnummer van Hellen is: 863922 
of 847172. Wij zijn nu twee weken bezig met 
ons nieuwe programma en ik kan tot mijn grote 
vreugde mededelen dat er al velen de weg naar 
de sporthal hebben gevonden. Maar dat neemt 
niet weg dat er nog veel meer mensen bij 
kunnen, want wij houden van een stuk gezellig- 
heid.
Ook een stuk gezelligheid kunnen wij sinds kort 
vinden in de kantine van de sporthal. Er is een 
nieuwe kantine beheerder, iemand met veel 
nieuwe ideeën, iemand die het de sporters naar 
de zin wil maken. Het is een prettig gegeven dat 
de heer de Jong tijdens de sportbuurturen 
overdag de prijs ook wat naar beneden heeft 
gedaan om op deze manier iedereen in staat te 
stellen bij te praten onder een kopje koffie. In 
deze buurtkrant wil ik een aantal programma- 
punten wat meer uiteenzetten.
Bij deze wil ik alle jongens in de leeftijd van 10 
t/m 14jaar oproepen om zich aan te melden ٧ ٠ ٠ ٢  

de voetbalkompetitie. Deze kompetitie is weer 
speciaal voor jullie opgezet, dit i.s.m. de ver- 
schillende buurthuizen.

De voetbalkompetitie start na de herfstvakantie 
en vindt plaats op de dinsdagmiddag van 15.30 
tot 17.00 uur.

foto's: Vincent Spijkers'

Nieuw, Nieuw, Nieuw
Voor jongens en meisjes in de leeftijd van 8 t/m 
12 jaar, 5 lessen handbal. Deze aktiviteit is 
gratis en je krijgt van echte trainers les. De 
volgende maand is korfbal de sport van de 
maand.
Dus november korfbal maand, hier ook weer 5 
gratis lessen en er komt ook een gastdocent, 
deze keer dus de trainer van de korfbalvereni- 
ging HESPA. Op deze manier kun je om de 5 
weken een andere sport uitproberen en kijken 
wat je het leukste vindt, hierna kun je zeggen ik 
vind bijvoorbeeld korfbal zo leuk daar ga ik op 
HESPA.

De 40 plus ak tiviteit
Voor de mensen van veertig jaar en ouder 
hebben wij een nieuwe aktiviteit. Voor dege- 
nen die wat aan de konditie willen doen, is er 
een mogelijkheid de spiertjes los te gooien, te 
rekken en hierna wat spierversterkende oefe- 
ningen te doen.
Dit alles stat natuurlijk onder deskundige lei- 
ding. Na de konditietraining is er een mogelijk- 
heid om allerlei andere takken van sport te gaan 
beoefenen. Wat had u gedacht van een spel- 
letje badminton of tennis, misschien wilt u wat 
rustiger bezig zijn dan gaat u sjoelen of curling 
doen. Heeft u andere wensen,,maak ze kenbaar 
want wij zijn er voor u en u maakt uit wat u 
wel of niet wilt. Na afloop kunnen wij een 
heerlijk kopje koffie in de kantine drinken.
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