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Voorwoord 
 
Nieuwe inspiratie in Oud Zuid 
De Buurtgroep Stadionplein zet zich vanaf 1978 in voor de 
herinrichting van het Stadionplein als plein voor de buurt en entree 
van Zuid. In 1978 waren er plannen om het plein te veranderen en 
was het nodig dat bewoners zich organiseerden om daar invloed op 
uit te oefenen. En in 2005 wordt er in de politiek nog steeds 
nagedacht over het Stadionplein; al zijn inmiddels al enkele 
besluiten genomen en ook uitgevoerd. De Vereniging 
Beethovenstraat-Parnassusweg en de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark zijn in respectievelijk 1980 en 1981 opgericht. Sommige 
vrijwilligers van die werkgroepen zijn al zo’n 25 jaar actief. 
Monumenten van mensen zijn het die meer van hun buurt weten 
dan menige ambtenaar van het stadsdeel. Kijk op www.woozw.nl 
voor de volledige lijst van werkgroepen en wat zij willen! 
Langzamerhand wordt echter duidelijk dat jonge drukbezette 
mensen in onze tijd zich wel willen inzetten voor goede doelen en 
ook voor hun eigen omgeving, maar dat zij zich niet meer zo 
gemakkelijk voor onbepaalde tijd verbinden aan dit soort 
werkgroepen met een zeer lange adem.  
Het wijkopbouworgaan is daarom op zoek naar nieuwe manieren 
om mensen bij hun buurt en bij elkaar te betrekken. Manieren die 
mensen van deze tijd aanspreken en inspireren. 
Eén manier die mensen aanspreekt is het zelfbeheer van een stuk 
groen, lekker bezig zijn in een mooi plekje in je buurt. De gemeente 
kan ten slotte niet alle buitenruimte intensief onderhouden en als je 
het dan ook nog een keer anders dan anders wilt, moet je zelf de 
handen uit de mouwen steken. En je maakt ondertussen ook nog 
eens een praatje met een andere tuinier die je anders nooit 
tegengekomen was. Ook overige werkgroepen op het gebied van 
natuur en milieu bloeien. 
Een heel andere manier van het aanspreken van mensen is de 
opzet van avonden waarop bewoners van Oud Zuid met elkaar in 
dialoog gaan. Dat is hard nodig in een tijd waarin de samenleving 
uiteen lijkt te vallen in groepen die nauwelijks met elkaar omgaan. 
Om te voorkomen dat dialogen alleen maar mededelingen over en 
weer zijn, zijn tientallen vrijwilligers opgeleid als gespreksleider. Dat 
initiatief werd van harte gesteund door het stadsdeel.  
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Door een goed samenspel tussen stadsdeel en wijkcentrum, waarbij 
ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid werkt, blijkt het mogelijk 
te zijn veel mensen te inspireren om iets te doen voor hun buurt en 
in contact te treden met hun medemens. De vrijwilligers, 
bestuurders en medewerkers van het wijkopbouworgaan hebben 
daar veel plezier in. En ze hopen ook in de komende raadsperiode 
met een nieuwe stadsdeelraad en een nieuw Dagelijks Bestuur van 
het stadsdeel weer op een goede samenwerking. 
 
Organisatie 
In de herfst van 2005 bleek dat na jaren van voorbereiding de 
voorgenomen intensieve samenwerking met Wijkopbouwcentrum 
Vondelpark-Concertgebouwbuurt en Wijkcentrum Ceintuur door het 
algemeen bestuur van Ceintuur werd afgewezen. Helaas, het zou 
zo mooi geweest zijn om met de drie wijkcentra in het stadsdeel 
Oud Zuid één stevige organisatie voor het opbouwwerk te vormen. 
Wij, de besturen van de drie wijkcentra wensten dat, en ook het 
stadsdeelbestuur stelde er prijs op. Met Wijkopbouwcentrum 
Vondelpark-Concertgebouwbuurt hebben wij de draad weer 
opgepakt, hetgeen geresulteerd heeft in de oprichting van een 
gezamenlijke stichting, Samenwerking Opbouwwerk Oud Zuid 
(SOOZ) geheten. Een stichting die overigens gewoon met 
wijkcentrum Ceintuur zal blijven samenwerken op praktisch vlak, 
zoals we dat al jaren doen.  
 
Als alles gaat zoals wij willen, dan is dit het laatste jaarverslag van 
het Wijkopbouworgaan Zuid West in zijn oude vorm. Samenwerking 
Opbouwwerk Oud Zuid is een feit. Natuurlijk blijft het wijkcentrum 
aan de Achillesstraat het onderkomen van het opbouwwerk in dit 
werkgebied en blijft de wijkraad Zuid-West het overkoepelend 
orgaan van alle werkgroepen en vrijwilligers hier. We hopen in de 
samenwerking met de mensen van Vondelpark-
Concertgebouwbuurt nog meer inspiratie te vinden om bewoners 
van Oud Zuid aan te spreken en om ook hier ‘de boel bij elkaar te 
houden’. 
 
An Huitzing, Wouter Bolte, Fred Reich,  
Voorzitter, secretaris en penningmeester van Wijkopbouworgaan 
Zuid-West 
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Wijkraad in 2005 
 

Functie van de wijkraad 
De Wijkraad Zuid-West is een platform van actieve 
bewonersgroepen, wijkbewoners en belangstellenden. Tijdens de 
wijkraadsvergaderingen wordt informatie over ontwikkelingen in de 
wijk uitgewisseld, worden zonodig activiteiten op elkaar afgestemd 
en gemeenschappelijk gedragen standpunten geformuleerd en 
uitgedragen. De wijkraad vormt een informeel discussie-platform 
over zaken die van belang zijn voor de wijk: dit doet zij door op 
vergaderingen sprekers uit te nodigen, die deskundig of 
gezaghebbend zijn op gebieden die de aandacht hebben van de 
Wijkraad en daarmee in discussie te treden. 
De wijkraad toetst ook naar de inhoud het jaarplan, de 
bestuurssamenstelling en de financiële bestedingen van het 
Wijkopbouworgaan Zuid-West, conform de statuten van het 
wijkopbouworgaan. 
De wijkraadsvergaderingen zijn openbaar en nieuwe 
bewonersgroepen kunnen zich aansluiten bij de wijkraad. 
Dit jaar overleed Frans Hondius, gedurende vele jaren secretaris 
van het Wijkopbouworgaan Zuid-West. 

De wijkraadsvergaderingen 
In 2005 kwam de Wijkraad Zuid-West zeven maal bijeen, en wel op 
24 januari, 28 februari, 25 april, 27 juni, 26 september, 31 oktober 
en 28 november. Het aantal aanwezigen per vergadering varieerde 
van 21 tot 24. Naast de mededelingen van het bestuur van het 
wijkopbouworgaan en de rapportages en mededelingen van de 
aangesloten werkgroepen was er steeds sprake van één thema, dat 
uitvoeriger werd behandeld. Daarvoor werden dan één of twee 
gastsprekers uitgenodigd. Sommige van deze thema’s keerden ook 
later vaak terug. Het betrof de volgende thema’s:  
24 januari: locatie en subsidie Boomschorshuisje (Fred van Kooij); 
28 februari: ontwikkelingen m.b.t. het openbaar vervoer (Jan 
Hageman, Theo van Eck); 
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25 april: gevolgen van het Zuidas-project voor de wijk Zuid-West 
(David van Bezooijen); 
27 juni: wederom ontwikkelingen m.b.t. het openbaar vervoer (Theo 
van Eck); 
26 september: eindvoorstel Werkmaatschappij (Wouter Bolte); 
31 oktober: besluit over eindvoorstel Werkmaatschappij (na 
toelichting Wouter Bolte); 
28 november: presentatie van de Bomenwerkgroep (Diedje van 
Leeuwen). 
 

Tijdens de vergaderingen kwamen bij mededelingen, rapportages 
en discussies de volgende onderwerpen aan de orde: 
Subsidie en locatie Boomschorshuisje (7x) 
De Schinkeleilanden: inrichting en bomenkap (7x) 
Het Olympisch Gebied en het Stadionplein (6x) 
De samenwerking tussen de drie wijkcentra en de 
werkmaatschappij (5x) 
Het Monument Indië Nederland (5x) 
Het conflict tussen kleermaker Bölükbas en zijn buurman (5x) 
De vrijwilligersverzekering (4x) 
De verkeerssituatie in de Van Tuyll-buurt (3x) 
De partiële huisvestingsverordening en bewonersverklaring (3x) 
Het jaarverslag van de Wijkraad 2004 en 2005 (3x) 
Subsidieaanvragen van werkgroepen (2x) 
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Het Werkplan 2005 van Wijkopbouworgaan Zuid-West (2x) 
De inrichting van de Halve Maan op het Olympiaplein (2x) 
Ouderenhuisvesting in het Olympisch Kwartier (2x) 
De verkeerssituatie in de Zeilstraat (2x) 
Ontwikkelingen in de Zuidas (2x) 
De Dodenherdenking op 4 mei (2x) 
De Streekmarkt op het Stadionplein (2x) 
Baggerwerkzaamheden bij het IJsbaanpad (2x) 
Het proces van Gerard Bakker tegen de bewoners van de Henrick 
de Keyserstraat (2x) 
De actie voor terugkeer van Z-verkoper John bij Albert Heijn 
Stadionweg (2x) 
De relatie Wijkraad – Wijkkrant (1x) 
De begroting 2005 van de drie wijkcentra (1x) 
Opvulling vacature penningmeester in bestuur van 
Wijkopbouworgaan Zuid-West (2x) 
De website van het Wijkopbouworgaan Zuid-West (1x) 
De verkiezing van het bestuur van de Wijkraad Zuid-West (1x) 
De stemprocedure voor de Wijkraad Zuid-West (1x) 
De bomenkap in het Rembrandtpark (1x) 
De opheffing van de fietsenstalling/reparatie bij het Station 
Zuid/WTC (1x) 
De Geveltuinendag (1x) 
De interculturele dialogen (1x) 
400 jaar Marokko-Nederland (Moppentappersfestival) (1x) 
Het Achillesfestival op het Van Tuyll van Serooskerkenplein (1x) 
De braderie op het Hoofddorpplein (1x) 
De Visie Groen en Blauw (1x) 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (1x) 
Het overlijden van Frans Hondius, oud-secretaris 
Wijkopbouworgaan Zuid-West (1x). 
 
 
Een aantal zaken had bijzondere aandacht van de wijkraad: 
1. Planologie van de Centrale Stad en stadsdeel Oud Zuid; 
de openbare ruimte 

Zuidas  
De Zuidas wordt zichtbaar groter. Bij een project van dergelijke 
kolossale omvang is het uitwaaierend effect zo groot dat het 
eigenlijk alle buurten binnen een straal van ca 5 km beïnvloedt. De 
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heer E. Brinkman was ingehuurd om na te gaan hoe de financiering 
van het Dokmodel uit de problemen kon worden gehaald. Hij kwam 
met de suggestie dat het een “stapeldok” moest worden, waardoor 
het ruimtebeslag van het Dok aanzienlijk afneemt. In het voorstel 
van Brinkman stond aangegeven hoe men op de beste wijze private 
partijen bereid kon vinden voor financiering. Er is daartoe de NV 
Zuidas opgericht. De private partijen hebben al spoedig geëist dat 
de voorwaarden die gelden voor de Zuidas ook van toepassing 
moeten zijn voor de kantorenbouw juist buiten dit gebied, om 
“oneigenlijke” concurrentie te voorkomen. Dit leidt onherroepelijk tot 
de vergroting van het areaal waarover regels worden uitgevaardigd. 
Ook de uitbreiding van het projectgebied gaat nog steeds voort. 
Over parkeerproblemen en verkeersoverlast bekommert “men” 
(projectbureau en overige betrokkenen) zich nog steeds niet, 
hoewel soms een artikeltje verschijnt dat daarop de aandacht 
vestigt. Onze zorg over de parkeer- en verkeersoverlast van de 
Zuidas in de wijk blijft dus onverminderd. 

Tramlijn 5 en metrolijn 51 
Bij de bouw van het dok zouden moeilijkheden ontstaan met tramlijn 
5 en metrolijn 51. Dit werd direct bewaarheid. Nu reeds; niet zozeer 
omdat het dok al zo ver was, maar nu omdat de Noord-Zuidlijn moet 
eindigen op station Zuid/WTC. Daarvoor moet de oprit van lijn 5 
verdwijnen. Bewoners en de gemeente Amstelveen hebben zich 
hiertegen verzet; de wijkraad ook. Nog steeds wordt over dit 
onderwerp gesteggeld. Algemeen bestaat de indruk dat vooral de 
ambtelijke infrastructuur van Amsterdam met alle macht bezwaren 
opwerpt.  

Het Boomschorshuisje 
De wijkraad is nu een podium geworden waar voor- en 
tegenstanders van de herbouw van het Boomschorshuisje op het 
Schinkelhavenpleintje met elkaar (en ons) kunnen praten. Geregeld 
is het een heftige discussie. De ontwikkelingen in 2005 waren 
zodanig dat er omgekeken wordt naar eventuele alternatieve 
locaties (zie ook 2 iii). Zie verder de verslagen van Stichting 
Boomschorshuisje en Actiecomité “Schinkelhavenpleintje”. 

De Schinkeleilanden 
De wijkraad vreest dat de “groene scheg”, langs de Schinkel de stad 
in, misschien wel groen maar geen natuur blijft, hetgeen zeer wordt 
betreurd. Wel hoopt de wijkraad dat het stadsdeel met een 
aantrekkelijke invulling van het noordelijke Schinkeleiland komt. 
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Daar zou mogelijkerwijs ook een plaatsje te vinden zijn voor het 
Boomschorshuisje en het Art Deco-huisje. 
Langs het IJsbaanpad wordt in 2005 en 2006 gebaggerd. Daarbij is 
echter een goede begeleiding en communicatie nog niet tot stand 
gekomen. 

Stadionplein 
Na vele vergaderingen, acties en inspraakbijeenkomsten over de 
bouwplannen voor het Stadionplein, werd op 21 december tenslotte 
een voor de bewoners teleurstellend besluit door stadsdeelraad 
genomen: een te hoog bouwblok op een verkeerde plaats. Zie 
verder verslag Buurtgroep Stadionplein e.o. 
2. Groen- en milieuactiviteiten 

Geveltuinendag 
Door de enthousiaste en actieve inzet van medewerkers van het 
wijkcentrum zijn de geveltuinen een groot succes. De geveltuinen 
krijgen steeds meer aandacht van actieve buurtbewoners en de 
geveltuinendag als evenement is een groot succes. 

Kapvergunningen Bomenridders 
De wijkraad maakt zich zorgen over de wijze waarop met 
monumentale bomen wordt omgegaan. Deze bomen zijn eigenlijk 
onvervangbaar en degene die ze omhakt neemt een grote 
verantwoordelijkheid op zich. De werkgroep Bomenridders is nu ook 
bij de wijkraad aangesloten. De wijkraad zal in zijn nieuwe statuten 
de nodige aandacht schenken aan de clausulering, die een voor de 
rechtbank ontvankelijke reactie mogelijk maakt. 

Streekmarkt 
Een aantal leden van de wijkraad was actief betrokken bij de 
organisatie van de streekmarkt op het Stadionplein. De markt trok 
duizenden bezoekers en was een groot succes. Wij hopen dat dit 
een vervolg krijgt. 
3. Amsterdammers van verschillende oorsprong 
De wijkraad en het wijkopbouworgaan hebben stappen ondernomen 
om actiever te zijn ter bevordering van de betrokkenheid en correcte 
bejegening van al diegenen in onze wijk die een andere oorsprong 
dan Nederland hebben. Het blijkt soms moeilijk, door de vlottende 
samenstelling van de vertegenwoordiging in de wijkraad, een 
blijvende relatie op te bouwen. De inspanning van vooral de 
medewerkers van het wijkopbouworgaan in de zogenaamde 
Socratische dialogen brengen veel onverwachte aspecten aan het 
licht en helpen, onzes inziens, elkaar beter te begrijpen. De wijkraad 
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heeft bij het stadsdeel aangedrongen voor hen meer ruimte ter 
beschikking te stellen; echter tot nu toe zonder succes. 
4. Buurtschouwen, woongenot, wijkgericht werken en 
interactie met het stadsdeel 
Buurtschouw 
De verbeterde aandacht van het stadsdeel voor de openbare ruimte 
en de gemakkelijke bereikbaarheid maakt dat de buurtbewoners 
weinig bezwaar hebben tegen het verminderen van de 
buurtschouwen en de gekozen hybride oplossing. 
Wijkgericht werken 
De wijkraad constateert met vreugde dat het wijkgericht werken en 
de activiteiten van ons wijkcentrum meer en beter op elkaar 
afgestemd beginnen te raken. De werkwijze van het stadsdeel 
(meer van bovenaf organiseren: top down) en de wijkraad (meer 
van onderaf begeleiden en stimuleren: bottom up), beginnen elkaar 
steeds beter aan te vullen. We zijn blij met deze ontwikkeling en 
rekenen erop dat deze wordt voortgezet. 
Vrijwilligerswerk 
We constateren dat met het Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid n.a.v. 
diverse onderwerpen een betere afstemming plaats vindt. Juist 
omdat wij zelf maar al te zeer weten hoe moeilijk het is bewoners 
actief te betrekken bij opinievorming en sociale activiteit zullen we 
aandacht blijven vragen voor overleg, samenwerking en synergie. 
Toch constateren we nog vaak genoeg dat dat niet bij alle diensten 
van het stadsdeel even gemakkelijk is; geregeld bereiken ons 
klachten van bewoners. 
Apollohal 
Tot grote tevredenheid van de wijkraad is nu de Apollohal weer een 
sieraad voor wijk en stadsdeel. 
De plannen van minister Dekker 
In onze wijk zullen vele bewoners de negatieve gevolgen van het 
splitsings- en samenvoegingsbeleid van stad en stadsdeel gaan 
voelen. Dit gevoegd bij de negatieve gevolgen van de 
huurliberalisatieplannen van minister Dekker, wordt voor velen het 
woongenot in Zuid-West verpest. Zie verslag van Verontruste 
Bewoners Marathonbuurt. 
5. Functie en samenstelling wijkraad 
De wijkraad streeft naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging 
die een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling van de wijk 
met vertegenwoordigers, die bereid zijn mee te denken over het 
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reilen en zeilen van de wijk. Daarbij moet men zich realiseren dat 
het hier om vrijwilligers gaat, die zonder betaling inspanningen 
leveren die erop gericht zijn de sociale cohesie van de wijk te 
vergroten.  
De wijkraad functioneert – conform de statuten – niet als formeel 
werkgever van de betaalde medewerkers van het 
Wijkopbouworgaan Zuid-West. In 2005 heeft de wijkraad zich 
positief uitgesproken ten gunste van samenwerking van de drie 
wijkcentra in stadsdeel Oud Zuid en keurde conceptstatuten voor de 
Stichting Samenwerkings Orgaan Oud Zuid (SOOZ) goed. De 
mening is dat het werkgeversschap zoveel professionaliteit vergt, 
dat men dat niet automatisch aanwezig kan achten bij leden van de 
wijkraad. Onze toetssteen zal zijn of de nieuwe vorm voldoende 
zelfstandigheid heeft t.o.v. het stadsdeelbestuur. De meeste leden 
voelen er weinig voor onbetaalde medewerkers van het stadsdeel te 
worden. De ontwikkelingen in 2005 in dit kader, waardoor het 
samenwerkingsverband nog niet effectief is, vonden meer plaats 
buiten onze wijk. Wij bereiden ons overigens voor op de nieuwe 
situatie door het opstellen van nieuwe statuten waarin de wijkraad 
weer het bestuur vormt van het wijkcentrum. 

Samenstelling wijkraad op 31 december 2005 
 
Bestuur Wijkraad: *) 
Jan Siegenbeek van Heukelom (voorzitter) 
Coen Tasman (secretaris) 
Gert-Jan Wijnands (penningmeester) 
 
Werkgroepen: **) 
Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden: Co Jongkind 
Bewonerscomité Vossiusbuurt: Jan Siegenbeek van Heukelom 
Bomenwerkgroep (Bomenridders): Diedje van Leeuwen,  

plaatsvervanger: Loek Grimmon) 
Buurtgroep Stadionplein en omgeving: Leo Wernaert,  

plaatsvervanger: Coen Tasman 
Huurdersvereniging ZuiderAmstel: Louis Samson 
Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum: Agit Queynak 
Moskee Assalam (De Vrede): Mohammed Assaidah 
Natuur- & Milieugroep Zuid-West: Bob Reinders 
Ouderen Adviesraad: Bob Bakker 
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Platform Groene Schinkeloevers: Guus Gase,  
plaatsvervanger: Peter Janssen 

Pleintjescomité: Hennie Buis,  
plaatsvervanger: Gerard Kostense 

Stichting Boomschorshuisje: Adriana Korteweg, 
plaatsvervanger: Fred van Kooij 

Verontruste Bewoners Marathonbuurt: Els Willems 
Werkgroep Ouderenhuisvesting: Marion Bakker 
Werkgroep Verkeer & Vervoer: Henri Weve 
Werkgroep Woonomgeving Beethovenbuurt: Karel Nijkerk 
 
Individuele leden: ***) 
Adem Bölükbas, bewoner/ondernemer Van Tuyll-buurt 
Han van der Linden-Schadd, (Monument Indië Nederland) 
Henderfina Sopacoa, bewoonster Van Tuyll-buurt 
Joop Takkenberg, Jachthaven Olympia 
 
Wijkopbouworgaan Zuid-West: ****) 
Caroline van Goor, notuliste 
An Huitzing, bestuur Wijkopbouworgaan Zuid-West 
Joke Jongejan, opbouwwerkster 
 
*) De drie bestuursleden hebben gezamenlijk één stem. 
**) Elke aangesloten werkgroep heeft één stem. Een 
vertegenwoordiger van een werkgroep heeft het recht zich tijdens 
een vergadering te laten vervangen, mits dit aan het begin van de 
vergadering kenbaar is gemaakt. 
***) Individuele leden hebben elk één stem. Het totale aantal 
stemmen van de individuele leden bedraagt maximaal de helft van 
het aantal tijdens de vergadering vertegenwoordigde werkgroepen. 
****) De vertegenwoordigers van het Wijkopbouworgaan Zuid-West 
hebben geen stemrecht. 
 
Quorum: 
Er is sprake van voldoende quorum als tenminste tweederde van 
het aantal stemgerechtigde leden en minstens twee leden van het 
bestuur van de Wijkraad aanwezig zijn. Dit komt neer op minstens 
veertien stemgerechtigde leden, waarbij het bestuur voor één lid telt. 
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Werkgroepen 
Hieronder doen de diverse werkgroepen verslag van hun 
activiteiten. 
 
1. Dodenherdenking bij het monument op de Apollolaan 
Het monument op de Apollolaan is gemaakt door Jan Havermans in 
1954. Het is opgericht ter nagedachtenis aan de 29 gevangenen die 
hier zonder vorm van proces werden gefusilleerd door de Duitse 
bezetter. Dit gebeurde in de vroege ochtend van 24 oktober 1944 
als represaille voor een actie van het Verzet.  
In 2005 tijdens de dodenherdenking 4 mei ‘s avonds sprak Andrée 
van Es, oud tweede-kamerlid namens GroenLinks. Zij vergeleek de 
huidige toestand in de samenleving met hetgeen Simon Wiesenthal 
constateerde tien jaar geleden in 1995. Daarbij constateerde zij dat, 
hoewel misschien de groeperingen tegenwoordig anders waren 
samengesteld, de aanmaning van Wiesenthal en de uitdaging voor 
onze maatschappij in vele opzichten dezelfde waren gebleven. 
De 1500 exemplaren van het programma, die werden uitgereikt voor 
de plechtigheid, bleken weer te weinig te zijn, zodat we schatten dat 
er tussen 1500 en 2000 mensen aanwezig waren.  
Het 4 mei-comité verzorgt ook dit jaar de kranslegging namens het 
Wijkopbouworgaan Zuid-West bij het monument op de 
Amstelveenseweg bij het Vondelpark. 
 
2. Werkgroep Verkeer en vervoer 
De werkgroep Verkeer en Vervoer vergaderde vijf maal. 
Meegewerkt is aan de Matrix wegen van het stadsdeel en een 
gezamenlijke reactie van de drie verkeersgroepen in Oud Zuid over 
de voorgenomen plannen met betrekking tot het Hoofdnet verkeer. 
De veiligheid van voetgangers en fietsers blijven de belangrijkste 
aandachtspunten. 
In de wijkraad worden regelmatig onderwerpen besproken die over 
verkeer en vervoer gaan, die vervolgens weer in de werkgroep aan 
de orde komen. 
Dit jaar mochten we twee nieuwe leden verwelkomen, beiden zeer 
waardevol voor onze werkgroep. 
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3. Woonspreekuur Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 
In 2005 waren acht vrijwilligers actief op de spreekuren. Na vele 
jaren is Loek Le Large gestopt als spreekuurhouder.  
De vrijwilligers geven advies en handelen de zaken zoveel mogelijk 
zelf af. 
Binnen de afspraken met de partners van het Wijksteunpunt Wonen 
heeft de samenwerking met het huurteam en de 
bewonersondersteuner zich verdiept. Er wordt één 
registratieprogramma gebruikt.  
Twee vrijwilligers zetten zich ook op andere dagen dan de 
maandagavond in. 
De coördinatie van het woonspreekuur bestaat uit het zorgdragen 
voor de continuïteit, de deskundigheidsbevordering en het 
overnemen van ingewikkelde zaken. In 2004 dreigde de coördinatie 
te verdwijnen, dat is gelukkig afgewend. 
Het woonspreekuur werkt nauw samen met het Algemeen 
Maatschappelijk Werk en de Wijkpost voor Ouderen. Verwijzingen 
naar Burenbemiddeling nemen toe. 
Problemen met de verhuurder blijven de hoofdmoot vormen van de 
gestelde vragen op het spreekuur.  
Het aantal bezoekers begint een dalende tendens te vertonen de 
laatste jaren. Per week bekeken is het aantal bezoekers redelijk 
stabiel. De bezoekers van het spreekuur komen alweer meer uit de 
Hoofddorppleinbuurt dan uit de Schinkelbuurt.  
De vragen van bezoekers zijn niet altijd tijdens het spreekuur te 
behandelen. Een vrijwilliger zonder betaalde baan, het huurteam 
dan wel de bewonersondersteuner kunnen de zaak dan afhandelen. 
Ten opzichte van 2004 zijn de vragen over onderhoud vrijwel gelijk 
gebleven. De vragen over huurverhoging/verlaging zijn 
toegenomen, met name in de Hoofddorppleinbuurt. De vragen over 
renovatie en splitsen zijn ongeveer gelijk gebleven. Er is dikwijls een 
onderling verband. Ook zat hier vaak een juridische vraag bij. 
In totaal kwamen er in 2005 150 bezoekers op het spreekuur. 
Vrijwilligers hebben zeven huisbezoeken afgelegd, en één keer ging 
een vrijwilliger mee naar de kantonrechter. 
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Woonspreekuur 2005 
Soort problemen 

Hoofddorp- 
pleinbuurt 

Schinkel- 
buurt 

Overige 
buurten 

Totaal 

onderhoud 25 11 4 40 
renovatie 7 3 3 13 
servicekosten/watergeld: 5 6 0 11 
verwijzingen 4 3 1 8 
splitsen 11 4 2 17 
huurverhoging/verlaging 15 22 4 41 
huurcommissie 5 5 1 11 
juridisch 40 17 5 62 
anders 8 6 2 16 
     
Totaal 84 50 16 150 
 
Uitleg tabel: 
- de vraag waar iemand mee komt is bepalend voor de registratiecategorie; 
- de bezoekers kunnen met verschillende vragen tegelijk komen; 
- onderhoud: vragen over het onderhoud van de woning; woonklachten en 
hoe die te verhelpen; 
- renovatie: vragen over opknapbeurten van woningen, de rechten en de 
plichten; 
- verwijzingen: vragen over de huursubsidie, Dienst Wonen, last van de 
buren; 
- splitsen: rechten van de zittende huurder, opknapbeurt woning, 
huurverhoging? 
- huurverhoging/verlaging: vragen over de jaarlijkse huurverhoging en over 
huurverlaging vanwege woonklachten; 
- huurcommissie: vragen naar aanleiding van bezoek aan of van de 
huurcommissie; vragen over de uitspraak van de huurcommissie; 
- juridisch: vragen over huurcontracten; vragen over een zaak bij de 
kantonrechter; 
- anders: vragen waar geen enkel huur- of woonaspect aan vastzit. 
 
4. Verontruste Bewoners Marathonbuurt  
De initiatiefgroep Verontruste Bewoners Marathonbuurt - hierna 
afgekort als VBM - is in het leven geroepen in reactie op het beleid 
van stadsdeel Oud Zuid om het samenvoegen en de verkoop van 
sociale huurwoningen, zowel particuliere als corporatiewoningen, te 
stimuleren. In de Marathonbuurt staan veel complexen van 
corporaties. De initiatiefgroep volgt het huisvestingsbeleid van het 
stadsdeel zeer kritisch en neemt zonodig actie.  
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Actie  
Een succesvolle actie dit jaar was het protest tegen het voorstel 
voor een nieuwe Beleidsnota Woningonttrekking en Partiële 
Huisvestingsverordening 2005. Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel 
Oud Zuid - hierna afgekort als DB - had in de Stadsdeelkrant van 15 
maart de bewoners van Oud Zuid opgeroepen te reageren op het 
voorstel. Volgens dit voorstel zouden de regels voor samenvoeging 
van woningen worden versoepeld. Het maximaal toegestane 
woonoppervlak na samenvoeging zou uitgebreid worden van 120 
naar 130 en in sommige gevallen zelfs naar 180 vierkante meter. 
Bovendien zou de ‘bewonersverklaring’, voorwaarde voor een 
huiseigenaar voor het verkrijgen van een 
samenvoegingsvergunning, niet meer opgenomen worden in de 
nieuwe huisvestingsverordening. De eis van de bewonersverklaring 
- een verklaring van de zittende huurder dat hij/zij bereid is binnen 
drie maanden zijn/haar woning te verlaten - staat in de huidige 
verordening maar wordt niet toegepast omdat zij in strijd zou zijn 
met hogere wetgeving. Een derde bezwaar betrof het naar beneden 
bijstellen van de financiële compensatie van woningonttrekking door 
samenvoeging, of in bepaalde gevallen zelfs het geheel afschaffen 
van de compensatieplicht.  
Een starter op de Amsterdamse woningmarkt moet gemiddeld elf 
jaar wachten op een geschikte woning. VBM vindt in dergelijke 
omstandigheden het niet verantwoord de regels voor samenvoeging 
te versoepelen. Door kleinere woningen samen te voegen tot grote 
woningen worden deze immers onttrokken aan de betaalbare 
voorraad. Uit recente rapporten van het stadsdeel blijkt dat de 
voorraad betaalbare woningen veel sneller afneemt dan de 
beleidsmakers ooit bedoeld hebben (men heeft onvoldoende 
rekening gehouden met de gevolgen van het afschaffen van de 
verouderingsaftrek en het aanwijzen van woningen als monument of 
beschermd stadsgezicht). Ook is er geen enkele garantie dat de 
grotere woningen terecht komen daar waar de nood het hoogst is: 
bij grote gezinnen met een laag inkomen. Bovendien zal als gevolg 
van de huurliberalisatie het tempo van de afname naar verwachting 
nog aanmerkelijk versnellen.  
VBM heeft in een schriftelijke reactie aan het DB haar bezwaren 
tegen het voorstel toegelicht en andere bewoners opgeroepen 
hetzelfde te doen. Op 7 juni heeft VBM de commissie ROW 
(Ruimtelijke Ordening en Wonen) toegesproken en 1255 
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handtekeningen tegen de versoepeling van de regels aangeboden 
aan de voorzitter van de deelraad, Egbert de Vries (PvdA). Het 
gevolg was dat de portefeuillehouder Wonen, Emile Jaensch (VVD), 
na schorsing van de vergadering het voorstel voor een nieuwe 
Beleidsnota Woningonttrekking en Partiële Huisvestingsverordening 
2005 introk.  
In de deelraadvergadering van 22 juni is een motie aangenomen om 
de bewonersverklaring toch toe te passen. Het DB heeft deze motie 
echter terzijde geschoven.  
Naar verwachting komt het DB in de komende raadsperiode met 
een nieuw voorstel. De deelraad beraadt zich intussen over 
herformulering van de bewonersverklaring zodat deze niet meer in 
strijd is met hogere wetgeving en opgenomen kan worden in de 
nieuwe huisvestingsverordening.  

Contacten  
Verontruste Bewoners Marathonbuurt onderhoudt goede contacten 
met de Huurdersvereniging De Pijp, Huurdersvereniging Zuid en het 
Amsterdamse bewonersplatform SASH (Stop Afbraak Sociale 
Huisvesting). VBM heeft zich aangesloten bij het verzet tegen de 
plannen van minister Dekker om een kwart van de huurwoningen te 
liberaliseren. Deze plannen hebben met name voor Oud Zuid grote 
gevolgen. VBM heeft meegedaan aan verscheidene manifestaties 
tegen deze plannen in Den Haag, georganiseerd door de 
Woonbond in samenwerking met de Huurdersvereniging 
Amsterdam en aan manifestaties in Den Haag en Amsterdam 
georganiseerd door SASH. VBM heeft haar steun betuigd aan de 
bewoners van de zogenaamde Bakkerpanden op het Henrick de 
Keijserplein. De eigenaar van de panden wil de woningen 
samenvoegen en verkopen en heeft een kort geding aangespannen 
om de ontruiming van de zittende huurders te vorderen. Hij heeft dit 
weliswaar verloren maar is in hoger beroep gegaan. Hij beroept zich 
op het beleid van het stadsdeel, dat immers samenvoeging en 
verkoop van huurwoningen stimuleert. Dat deze zaak zo is 
geëscaleerd, komt mede door het niet toepassen van de 
bewonersverklaring. VBM heeft in 2005 eenmaal De 'Bewonersbrief 
Marathonbuurt' in een oplage van 3000 exemplaren verspreid en 
driemaal een pamflet om bewoners te informeren en op te roepen 
mee te doen met de inspraakronde en met de handtekeningenactie 
tegen de nieuwe Beleidsnota Woningonttrekking en Partiële 
Huisvestingsverordening.  
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Tot slot  
Er is ook droevig nieuws. Op 12 oktober overleed Mathilda Looyen. 
Mathilda is vanaf 2002 actief betrokken geweest bij VBM. Mathilda 
blijft in onze herinnering als een gedreven persoonlijkheid en 
enthousiast actievoerster.  
 
5. Stichting Boomschorshuisje 
Vanaf begin 2003 heeft de stichting zich georiënteerd op mogelijke 
herbouw van het boomschorshuisje op het Schinkelhavenpleintje 
(officieel Schinkelhavenstraat), hetgeen bleek te passen in 
bestaande bestemmingsplannen. Dat jaar zijn o.a. in het 
wijkservicepunt Sloterkade de eerste plannen aan de buurt 
gepresenteerd. Na overleg met afdeling projecten van stadsdeel 
Oud Zuid zijn de wensen van onze stichting op 14 oktober 2004 in 
een voordracht van de fractie van GroenLinks vastgelegd.  
Najaar 2004 is de Stichting Boomschorshuisje toegetreden tot 
Wijkraad Zuid-West met een verzoek tot subsidiëring (er kon niet 
langer een beroep worden gedaan op financiële ondersteuning door 
ZuiderAmstel). We hebben de subsidie kunnen gebruiken voor het 
voldoen van achterstallige betalingen, het laten maken van een 
artist impression en voor informatie-materiaal t.b.v. buurt en 
stadsdeelraad. 
In de wijkraadvergadering van januari 2005 hebben Inge de Boorder 
en Fred van Kooij het project Boomschorsensemble gepresenteerd. 
Tijdens volgende vergaderingen hebben we de stand van zaken 
weergegeven.  
Via een nota van uitgangspunten, een buurtvoorlichtingsavond op 
18 oktober en een schriftelijke enquête is de mening van 
omwonenden gevraagd. De omvang van het te bouwen ensemble 
en terras is door de stichting teruggebracht tot ongeveer de ruimte 
die voorheen door één woonwagenbewoner werd ingenomen. De 
beperkte horecafunctie van het boomschorsensemble, nodig om 
e.e.a. in de toekomst zonder subsidiëring mogelijk te maken, stuitte 
op veel weerstand.  
Niet altijd is ons standpunt gerespecteerd. Zo is door derden aan de 
stadsdeelraad in november voorgesteld het boomschorsensemble 
te plaatsen op een van de Schinkeleilanden. Dit was onzes inziens 
prematuur, omdat het besluit over de uiteindelijke inrichting van het 
Schinkelhavenplein pas in maart 2006 door de deelraad wordt 
genomen. 
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In verband met deze op handen zijnde beslissing zal Stichting 
Boomschorshuisje zich in overleg met de DonderbergGroep nader 
beraden over mogelijke alternatieven. 
 
6. Actiecomité “Schinkelhavenpleintje” 
Het actiecomité heeft het doel om te trachten te voorkomen dat op 
het Schinkelhavenpleintje, een omgeving waar een hoge 
concentratie senioren woonachtig is, het zogenaamde 
Boomschorshuisje en Art Nouveauhuisje met horecafunctie gaan 
verrijzen. Tevens tracht het comité te bewerkstelligen dat het 
pleintje zijn groene functie zal blijven behouden.  

Activiteiten 
Het actiecomité ontstaat na een buurtbijeenkomst waar méér dan 30 
buurtbewoners aanwezig zijn. Op 21 oktober 2004 vindt de 
bijeenkomst plaats en de dan pas benoemde wijkcoördinator 
Corinne Sieger verklaart zich bereid de buurt informatie te 
verstrekken aangaande de stand van zaken rondom het 
Boomschorshuisje. 
Het actiecomité (hierna genoemd AC) ontwikkelde vervolgens de 
volgende activiteiten:  
- het informatie verstrekken en handtekeningen verzamelen bij 
direct betrokkenen, d.w.z direct omwonenden; in eerste instantie 
middels het dan nieuwe "Burgerinitiatief”. Het AC komt meestal 1x 
per twee weken bijeen.  
- het verzenden van brieven naar raads- en commissieleden met 
pleidooien; het maken van brochures en de buurt voorzien van 
informatie; 
- het bijwonen van hoegenaamd alle raadsvergaderingen en ROW-
commissievergaderingen waarin het Boomschorshuisje wordt 
behandeld; 
- een aantal leden van het AC bereiden hun "drie-minuten-praatje" 
voor en benutten in hoegenaamd alle raads- en 
commissievergaderingen de hun gegeven tijd om hun standpunten 
kenbaar te maken; 
- het vanaf januari 2005 bijwonen van de meeste vergaderingen van 
de Wijkraad Zuid-West waar het Boomschorshuisje aan de orde 
komt; 
- het uitnodigen van voorzitters van diverse politieke partijen om de 
situatie met eigen ogen en oren in ogenschouw te nemen. 
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- het voorbereiden in oktober 2005 van een voorlichtingsbijeenkomst 
in het Woestduincentrum en daarbij fungeren als één van de twee 
belanghebbende partijen; 
- het huis-aan-huis verzamelen van de enquêteformulieren in een 
groot deel van de Schinkelbuurt in oktober 2005; 
- het onderhouden van een intensief telefonisch contact betreffende 
het Boomschorshuisje, zowel onderling als met anderen (o.a. 
politieke partijen); 

Resultaat 
Op 1 maart 2006 is in een raadsvergadering met een grote 
meerderheid van stemmen geconstateerd en middels een stemming 
bevestigd, dat er géén draagvlak voor het bouwen van het 
zogenaamde Boomschorsensemble bestaat en derhalve de bouw 
van het genoemde ensemble geen doorgang zal vinden.  
Hiermee is de noodzaak van het voortbestaan van ons actiecomité 
komen te vervallen. 
 
7. Werkgroep Natuur en Milieu 
Alles wat bijdraagt aan een beter leefklimaat heeft de aandacht van 
deze bijzondere groep enthousiaste mensen. Zij zetten zich in voor 
groenbeheer op diverse pleinen en straten, met vrijwilligers uit de 
naaste omgeving. Ook het stimuleren van onderhoud aan 
geveltuinen behoort tot hun bezigheden, evenals de controle 
daarop. De groep wordt ondersteund door medewerkers van het 
wijkopbouworgaan. Gelukkig gebeurt de coördinatie van alle 
activiteiten nu door vaste personen, die samen met de vrijwilligers 
alles wat leeft en groeit proberen te beschermen. 
Veel valt er nog te leren, zowel wat betreft technisch vaardigheden 
als snoeien, opbouwen van houtwallen en wat betreft kennis 
vergaren over bloemen, planten, bomen en dieren, bijvoorbeeld 
vogels. 
Alles bij elkaar is er het afgelopen jaar veel werk verzet, niet alleen 
tijdens vergaderingen, maar ook in de praktijk, bijvoorbeeld bij de 
Schinkel bij het Jaagpad, door de Bomenridders en tijdens de 
geveltuindagen. 
We werken lokaal, maar denken ook globaal in het Platform Milieu, 
over klimaatbeheersing, de verhoging van de zeespiegel, over 
luchtverontreiniging en nog veel meer. Kleinschalig bezig zijn in het 
groen, liefde voor de natuur in elk plantsoen, daar kunnen we met 
z’n allen wat aan doen. 
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8. Platform Groene Schinkeloevers 
Het Platform Groene Schinkeloevers werd op 10 juni 1998 opgericht 
met ondersteuning van het Wijkopbouworgaan Zuid-West en het 
Milieucentrum Amsterdam. Het bestaat uit vertegenwoordigers van 
bewoners- en belangengroepen en zeer toegewijde individuele 
leden. Aangesloten waren de Vereniging Woonschepen Zuid 
(VWZ), de Tuindersvereniging De Groenlijn, de Jachthaven 
Olympia, de Vereniging De Oeverlanden Blijven, de EMA. 
(Museumtramlijn) en de Buurtgroep Stadionplein en omgeving. In de 
loop der jaren trokken het Milieucentrum Amsterdam en de VWZ 
zich terug uit het Platform. De plaats van de VWZ werd ingenomen 
door de Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden (ABS). Na 
een conflict over het spuiten met een giftig onkruidbestrijdingsmiddel 
werd besloten de EMA niet langer te accepteren als lid van het 
platform. 
 
Het platform zet zich in voor behoud en versterking van het groen 
op de beide oevers van de Schinkel. Aanvankelijk richtte het zijn 
aandacht op het behoud van de met sloop bedreigde 
Riekerhavenbrug en op een groene herinrichting van de strook 
langs het bedrijventerrein De Schinkel en het Jaagpad. Nadat deze 
beide doelen waren bereikt verschoof de aandacht naar het behoud 
van het typische stadsrandkarakter van de Schinkeleilanden, 
inclusief alle vijftig volkstuinen en de Jachthaven Olympia. 
Door plannen van stadsdeel Oud Zuid dreigde het nauwelijks 
openbare, ruige groen op de eilanden verloren te gaan en te worden 
opgeofferd aan een stadspark met ligveldjes ten behoeve van de 
toekomstige bewoners van het Olympisch Kwartier. Ook had het 
stadsdeel zijn zinnen gezet op een fietsroute over de 
Schinkeleilanden, langs het spoor van de Museumtram. Daarvoor 
moesten 23 van de 50 volkstuinen verdwijnen. Het platform maakte 
een eigen inrichtingsplan, waarin het ruige groen op met name het 
enige echte eiland (door het stadsdeel als Parkeiland bestempeld) 
ongemoeid zou worden gelaten; daarbij werd gedacht aan een 
kinderboerderij op het Schiereiland met een beheerderswoning 
vanwege de sociale veiligheid en aan een alternatieve fietsroute 
achter het Olympisch Stadion langs. Daardoor hadden alle 
volkstuinen behouden kunnen blijven. Dit plan van het platform werd 
gesteund door oppositiepartij Amsterdam Anders/De Groenen. Ook 
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coalitiepartij GroenLinks kwam aanvankelijk met een eigen 
alternatieve fietsroute over de eilanden, waardoor eveneens alle 
volkstuinen gespaard hadden kunnen blijven, maar trok dit later in 
onder druk van de wethouder Openbare Ruimte en Verkeer en zijn 
ambtenaren. 
 
Naarmate de jaren verstreken en het platform steeds kanslozer 
bleek in zijn verzet tegen de plannen van het stadsdeel, begon de 
strijdvaardigheid en het enthousiasme van het begin plaats te 
maken voor teleurstelling en moedeloosheid. Uiteindelijk bleef er 
een klein groepje doorzetters over, dat het afgelopen jaar vier maal 
in vergadering bijeen kwam om de stand van zaken door te nemen 
en vast te stellen op welke punten actie nog zin had. Twee keer 
werd gezamenlijk vergaderd met de Milieugroep en de 
Bomenwerkgroep, maar er bleken toch te weinig raakvlakken tussen 
deze groepen te bestaan om aan deze vorm vast te houden. Wel is 
het platform sinds jaar en dag met twee leden vertegenwoordigd in 
de Wijkraad Zuid-West. 
 
Op 15 mei stelde de stadsdeelraad Oud Zuid het definitieve ontwerp 
voor de Schinkeleilanden vast met drie wijzigingen. Op voorstel van 
coalitiepartij D66 werd besloten een tweede brug naar het 
Parkeiland aan te leggen om de sociale veiligheid te vergroten, op 
voorstel van GroenLinks werd de wethouder gevraagd de eigenaren 
van de 23 wegbestemde volkstuinen te helpen bij het vinden van 
een andere tuin elders en tenslotte werd op voorstel van Amsterdam 
Anders/De Groenen besloten om te gaan praten met de groep 
bewoners, die het initiatief had genomen tot oprichting van een 
kinderboerderij met beheerderswoning op het Schiereiland. 
Ondanks protesten van het platform en van oppositiepartijen werd 
toch besloten om de 23 volkstuinen op te offeren voor het fietspad, 
waarvan nog steeds onzeker is of dit aan de noord- en zuidkant kan 
worden doorgetrokken naar respectievelijk het Vondelpark en het 
Amsterdamse Bos. Per 1 november werd de huur van deze 23 
tuinen opgezegd, werden de betreffende tuinders uitgekocht en 
werden hun tuinen ontruimd en onbruikbaar gemaakt. Dat was voor 
Tuindersvereniging De Groenlijn aanleiding om zich eveneens terug 
te trekken uit het platform. 
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Ondertussen was dit zijn aandacht gaan richten op de honderden 
bomen op de Schinkeleilanden, die als gevolg van de plannen van 
het stadsdeel dreigden te worden gekapt. Al eerder had het platform 
zonder veel succes bezwaar gemaakt tegen de kap van een groot 
aantal bomen op het Tenniseiland. In april van het afgelopen jaar 
tekenden het platform en enkele daarbij aangesloten organisaties 
bezwaar aan tegen het voornemen van het stadsdeel om 592 
bomen te kappen op het Voetbaleiland, Parkeiland, Schiereiland en 
de strook langs de Museumspoorlijn. Op 26 augustus lichtten zij hun 
bezwaren toe tijdens een hoorzitting van de Algemene Bezwaar- en 
Beroepsommissie en op 29 november werd het Platform 
meegedeeld dat de organisaties en hun argumenten of niet 
ontvankelijk of ongegrond werden verklaard. 
In mei werd door het platform en daarbij aangesloten organisaties 
ook bezwaar aangetekend tegen het voornamen van het stadsdeel 
om 156 bomen te kappen op het Olympisch Stadionterrein en op 30 
september vond over deze zaak een hoorzitting plaats. Uiteindelijk 
werden ook deze bezwaren wederom of niet ontvankelijk of 
ongegrond verklaard. In beide gevallen werd nauw samengewerkt 
met de Bomenwerkgroep van Wijkopbouworgaan Zuid-West. Ook 
werd op initiatief van één van de leden van het platform in de 
zomermaanden contact gezocht met een milieu-advocate van het 
Bureau Rechtshulp. 
Verschillende malen werd door de lokale media – en met name door 
De Echo en AT5 – aandacht besteed aan het verzet tegen de 
plannen van het stadsdeel voor de Schinkeleilanden. 
 
De te verwachten ontwikkelingen in 2006 bieden nog minder reden 
voor optimisme dan die in de voorafgaande jaren. De enige 
positieve uitzondering vormt het kansrijke initiatief van de Stichting 
Kinderboerderij Schinkelhoeve en de Stichting De Kleine Johannes 
om op het Schiereiland een kinderboerderij met beheerderswoning 
te realiseren, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan 
geestelijk gehandicapte kinderen. Daar staat tegenover dat de 23 
volkstuinen al zijn opgeheven en dat als gevolg van de massale 
bomenkap ten behoeve van de aanleg van het stadspark en het 
fietspad het unieke karakter van de Schinkeleilanden verloren zal 
gaan, tenzij een eventuele juridische procedure tegen het stadsdeel 
succesvol zal aflopen. En tenslotte is er nog een kans dat het 
beoogde fietspad over de eilanden noch aan de noordkant noch aan 
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de zuidkant kan worden doorgetrokken naar respectievelijk het 
Vondelpark en het Amsterdamse Bos, waardoor het zinloos zou 
worden. Een en ander hangt af van de vraag of de barrière van de 
tramlus aan de noordkant kan worden overwonnen en van de door 
Rijkswaterstaat en ProRail te geven toestemming voor het 
verbreden van het viaduct onder de A10. Maar ook in dat geval zou 
de strijd om de Schinkeleilanden feitelijk alleen maar verliezers 
hebben opgeleverd. 
 
9. Algemene Belangenvereniging de Schinkeleilanden 
Het jaar 2005 kenmerkte zich als het bomenkapjaar en de 
aanstaande reconstructie op de Schinkeleilanden voor recreatie en 
een nieuw aan te leggen fietspad. 
Wij hebben in dit zeer drukke jaar vele malen moeten inspreken 
over deze onderwerpen, dit in goed overleg en samenwerking met 
andere werkgroepen zoals het platform Groene Schinkeloevers.  
Des te teleurstellender was voor ons het wegblijven van steun van 
een andere vereniging op de Schinkeleilanden, die bewust zich niet 
betrokken voelde met hetgeen ons ter harte ging en gaat. 
Wij hebben een aantal malen de voorgenomen kap onder de 
aandacht gebracht van AT5. Ook Het Parool heeft over de 
bomenkap op de Schinkeleilanden een goed stuk geschreven. Maar 
helaas, de politiek was niet te vermurwen. Op dit ogenblik zijn zelfs 
de bomen die gered zouden worden, omgezaagd. Bij navraag bij de 
heer Blaas was het antwoord: “Misschien zijn ze wel herplant”. Ook 
het gezamenlijk inhuren van een advocaat, mevrouw mr. Jonkhoff, 
geeft ons het gevoel dat wij er alles aan hebben gedaan om de 
ruige staat van de Schinkeleilanden te behouden. 

Bouw Kinderboerderij 
Maar er is ook een pluspunt over de Schinkeleilanden te melden: er 
is een stichting opgericht om een kinderboerderij op één van de 
eilanden te bouwen. Dit initiatief hebben wij van harte gesteund. Wij 
hopen wel dat deze kinderboerderij ook voor de omgeving 
toegankelijk zal worden. 

Parkeerprobleem in onze buurt 
De ABS heeft het parkeerprobleem in onze buurt diverse malen 
onder de aandacht van het stadsdeel gebracht, maar nog steeds 
heeft het stadsdeel er nog geen goede oplossing voor willen vinden. 
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Baggeren 
De ABS heeft veel energie moeten steken in het baggerproject aan 
het IJsbaanpad. De “vooruitzichtlelijke” opbouwende kritiek van ons 
werd niet in dank afgenomen. Wij zijn daarom ook gestopt met 
overleg met de vertegenwoordigers van het stadsdeel. Een groot 
probleem is het niet kunnen parkeren bij de steiger achter het 
Olympisch Stadion waar de woonboten tijdelijk heen worden 
gesleept om te kunnen baggeren. Voor dit parkeerprobleem heeft 
het stadsdeel ook geen oplossing willen vinden en zijn de bewoners 
aan de tijdelijke steiger aan hun parkeerlot overgelaten. 
Tevens valt het op dat het baggerproject aan de Jachthavenweg, 
dat ook in september 2005 zou starten, voorlopig verschoven is 
naar medio juni 2006. 

Hulpverlening 
De ABS heeft hulpverlening aan medebewoners van de 
Schinkeleilanden hoog in het vaandel en wij kunnen schrijven dat wij 
hier ook in slagen. 
 
Als laatste melden wij dat de ABS een zeer druk 2005 achter de rug 
heeft en dat hierdoor enkele zaken die verbeterd moeten worden 
erbij zijn ingeschoten. Dat wij op de goede weg zijn bewijst ons 
groeiende ledenaantal. 
Wij bedanken onze leden, maar ook de vele sympathisanten voor 
hun steun en inbreng tot het behoud en het verbeteren van ons 
leefmilieu zoals de veiligheid en de gezondheid, en met name het 
groen op en om de Schinkeleilanden. 
 
10. Bomenwerkgroep Zuid-West 
In samenwerking met het Platform Groene Schinkeloevers en de 
Natuur- en Milieugroep Zuid-West heeft de bomenwerkgroep zich 
ingezet om de kap van in totaal 592 bomen op het Voetbal-, Park- 
en Schiereiland tegen te houden, evenals de kap van 156 bomen op 
het Olympisch Stadionterrein. We hebben hiertoe bezwaarschriften 
ingediend en ingesproken op hoorzittingen op 14 juli, 26 augustus 
en 30 september. Ondanks ieders inzet zijn onze bezwaren helaas 
ongegrond en/of niet-ontvankelijk verklaard. Dit laatste heeft als 
oorzaak dat we geen zelfstandige vereniging met statuten zijn, maar 
deel uitmaken van een wijkopbouworgaan. 
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Op bescheiden schaal heeft de bomenwerkgroep geassisteerd bij 
het in goede banen leiden van de Streekmarkt op het Stadionplein 
op 24 september. 
Naar aanleiding van een informatieavond van het Milieu Platform 
over de lokale duurzaamheidsmeter, waarbij een medewerker van 
het Centrum voor Ontwikkelings Samenwerking vertelde op welke 
punten stadsdeel Oud Zuid wel en (nog) niet voldoende scoort, 
heeft een lid van de bomenwerkgroep op 9 november ingesproken 
op een vergadering van de Finaz-commissie. Het ging om het punt 
dat Oud Zuid geen geld uittrekt voor duurzaam bouwen en hier 
evenmin controle op uitoefent. Verder onderhoudt ons stadsdeel 
geen stedenband met een ontwikkelingsland en mist het een 
jeugdraad. Het begrip duurzaam heeft betrekking op vele aspecten 
zoals milieu, klimaat, armoede en ongelijke kansen, kortom de 
mondiale problemen en het dichterbij brengen van oplossingen.  
Op 23 november heeft een lid van de bomenwerkgroep bij het 
stadsdeel een aanvraag ingediend voor de plaatsing van twee 
wintereiken - achter het Olympisch Stadion - op de lijst van 
Monumentale Houtopstanden. Aanleiding is de historische 
achtergrond van deze gezonde en ongeveer 20 meter hoge eiken. 
Zij werden geplant in 1928 bij de opening van het stadion voor de 
Olympische Spelen. Als dit verzoek wordt gehonoreerd, dan zijn 
deze bomen tenminste beschermd tegen de enorme kapdrift van het 
stadsdeel. 
 
Op 2 december hebben wij een zienswijze ingediend tegen de 
voorgenomen kap van 27 - in redelijke tot goede staat verkerende - 
bomen aan de noordzijde van het Olympiaplein (bij het Monument 
Indië Nederland). Deze kap zou nodig zijn in verband met een plan 
voor plaatsing van een transparante omheining rond het gehele 
sportveld. Transparant wil zeggen: al het groen weg, behalve de 
grote populieren. Wij vechten de noodzaak van zo’n omheining aan 
omdat dit plan –alweer- ten koste gaat van zoveel bomen die ten 
eerste de sporters tegen de noordenwind beschutten, de vogels -
o.a. de bedreigde huismus!- van voedsel en leefruimte voorzien, en 
ten slotte voor groen en een betere luchtkwaliteit zorgen. Wij 
hebben dan ook om een aanpassing van het plan verzocht. Verdere 
actie hebben wij niet gevoerd, omdat de Vereniging Oud Zuid in 
deze buurt via huis-aan-huis folders, compleet met een standaard 

 28



zienswijze, de bewoners al had opgeroepen om tegen dit plan te 
protesteren.  
Later kwam ons ter ore dat ingenieur Fred Schoen eind oktober al 
een vele malen mooier en gebruiksvriendelijker ontwerpvoorstel 
naar wethouder Joep Blaas heeft gestuurd, waar deze wethouder 
vervolgens nooit op heeft gereageerd … 
 
Onze coördinator Roy Slaterus besloot eind 2005 naar een andere 
baan over te stappen, waarna David van Bezooijen weer terug is 
van weggeweest. 
De bomenwerkgroep bestaat slechts uit zes mensen, waarvan drie 
wekelijks de kapvergunningen bijhouden. Twee andere leden zijn 
meer praktisch bezig met de zorg voor de bomen in hun buurt en 
dan is er nog iemand op afroep beschikbaar. Graag zouden we 
meer bomenridders bij onze werkgroep willen betrekken, om het 
werk beter te kunnen verdelen, zodat bijvoorbeeld niet steeds 
dezelfde persoon als afgevaardigde naar de wijkraadsvergadering 
hoeft te gaan, en om nog beter voor de bomen in Amsterdam te 
kunnen opkomen. 
 
11. Buurtgroep Stadionplein en omgeving 
De Buurtgroep Stadionplein en omgeving werd in 1978 opgericht als 
bewonersgroep, die zich in wilde zetten voor meer leefbaarheid in 
de Stadionbuurt met als eerste actiedoelen: herinrichting van het al 
jaren verwaarloosde Stadionplein en het realiseren van een markt 
op dit plein. Daartoe werden in het begin jaarlijks 
Stadionpleinfestivals georganiseerd. De Stadionpleinmarkt werd in 
mei 1984 geopend. Sindsdien bleef de buurtgroep zich inzetten voor 
herinrichting van het Stadionplein als plein voor alledaags gebruik 
en buurtoverstijgende evenementen en als entree tot het Plan-Zuid 
van Berlage. Ook zette de buurtgroep zich van begin af aan in voor 
woningbouw op het Olympisch Stadionterrein. Aanvankelijk ging het 
om ca. 1400 woningen op het hele terrein van het toen nog te 
slopen Olympisch Stadion en vanaf 1996 om minstens 800 
woningen ten noorden van het behouden en gerestaureerde 
stadion. Daarnaast zet de buurtgroep zich in voor een groene 
bestemming van de Schinkeleilanden en is om die reden 
aangesloten bij het Platform Groene Schinkeloevers. De buurtgroep 
bestaat uit drie bewoners en drie adviseurs. 
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Het jaar 2005 lijkt beslissend te zijn geworden voor de toekomst van 
het Stadionplein als gevolg van twee belangrijke besluiten van de 
stadsdeelraad Oud Zuid: de vaststelling van de Toekomstvisie 
Olympisch Gebied op 23 maart en de vaststelling van het Plan van 
Eisen Stadionplein op 21 december. 

Toekomstvisie Olympisch Gebied 
Na het zogenaamde Publieksdebat op 7 oktober 2004 in het nieuwe 
Frans Otten-stadion debatteerde de commissie Ruimtelijke 
Ordening en Wonen van het stadsdeel op 1 maart over de door 
wethouder Jaensch opgestelde Toekomstvisie Olympisch Gebied. 
In deze visie werd de reeds vastgestelde inrichting van het 
Olympisch Stadionterrein min of meer losgekoppeld van de 
toekomstige inrichting van het Stadionplein. Er mocht gedebatteerd 
worden over twee varianten: de “woonvariant” met 
seniorenwoningen, een supermarkt en horeca aan de noordzijde 
van het plein en de “sportvariant”, waarbij het Stadionplein geschikt 
gemaakt zou worden voor (top)sportevenementen met een hotel en 
conferentiezalen aan de noordzijde van het plein. Hoewel de 
buurtgroep, de meeste buurtbewoners en een aantal 
gezaghebbende deelnemers aan het debat dit een te beperkte 
keuze vonden, werd in de Toekomstvisie de woonvariant voor het 
Stadionplein uitgewerkt, los van het Olympisch Stadionterrein. De 
buurtgroep stelde daar een Berlagiaans-symmetrische benadering 
van het hele gebied (dus ook het Olympisch Stadionterrein) met één 
grondexploitatie tegenover, met woningbouw rondom het Olympisch 
Stadion, een groene inrichting van het Stadionplein en met een 
lichte, paviljoenachtige bebouwing langs de noordzijde van het plein 
in plaats van de voorgenomen bouw van 80 woningen. Op 23 maart 
werd de Toekomstvisie vastgesteld door de stadsdeelraad met als 
resultaten dat het Stadionplein een apart plangebied bleef met een 
eigen, budgettair-neutrale grondexploitatie voor inrichting en 
bebouwing, dat de reservering voor een Schinkelbrug of –tunnel 
uitgangspunt zou blijven voor de inrichting van het plein en dus ook 
voor het gedeelte waar gebouwd zou worden, dat de zaterdagmarkt 
op het plein behouden zou blijven, dat het plein autovrij en groen 
zou worden ingericht en dat er twee varianten voor het Stadionplein 
zouden worden uitgewerkt: een hoogbouw- en een laagbouwmodel 
voor minstens 80 woningen, beiden met een ondergrondse 
parkeergarage en een supermarkt. 
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Ronde Tafelgesprek 
Op 6 juli hadden twee leden van de Buurtgroep een gesprek met 
projectleider Hans Karssenberg en projectmedewerkster Nelleke 
Penninx over de uitwerking van de Toekomstvisie in een Plan van 
Eisen Stadionplein. Daarin zouden twee modellen ter discussie 
worden voorgelegd aan de stadsdeelraad: een laagbouwmodel (een 
woonblok van vijf bouwlagen) en een hoogbouwmodel (een 
woonblok van vijf bouwlagen met aan één zijde een wand van 
maximaal 55 meter). Tijdens dit gesprek werd het standpunt van de 
buurtgroep nader toegelicht en werd er kritiek geleverd op vooral de 
asymmetrische locatie voor de geplande bebouwing alsook op de 
voorgestelde hoogte van het hoogbouwmodel. 
Tijdens het daarop aansluitende Ronde Tafelgesprek in Meeting 
Plaza op 9 september brachten beide woordvoerders van de 
buurtgroep dezelfde argumenten naar voren en lichtten deze toe 
aan de hand van stedenbouwkundige schetsen. 

Brief aan wethouder Stadig 
Op 4 november stuurde de buurtgroep een brief naar wethouder 
Duco Stadig van de Centrale Stad, waarin zij er voor pleitte om de 
ontwikkeling van het Stadionplein op het schaalniveau van de 
Centrale Stad te brengen, waardoor het mogelijk zou worden om 
ook rondom het Olympisch Stadion en op de plek van het 
benzinestation woningen te bouwen en waardoor de 
cultuurhistorische waarde beter gewaarborgd zou kunnen worden. 
In zijn antwoord van 20 december gaf wethouder Stadig aan geen 
aanleiding te zien om te interveniëren in het beleid van stadsdeel 
Oud Zuid. 

Enquête 
Eind november/begin december werden samen met bewoners van 
de Laan der Hesperiden 200 enquête-formulieren met vier vragen 
huis aan huis verspreid en weer opgehaald. Uit de 87 
geretourneerde formulieren bleek dat 4,5% het Stadionplein zo 
wilde laten als het was, dat 46% vond dat het plein opgeknapt 
moest worden maar zonder bebouwing, dat 45% wel voor 
bebouwing maar tegen hoogbouw was en dat slechts 4,5% voor 
hoogbouw was. Kortom: 91% was tegen hoogbouw. Op grond van 
later geretourneerde enquête-formulieren bleek het percentage 
tegenstanders van hoogbouw nog op te lopen naar 95,5%. Een 
duidelijke uitspraak. 
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Plan van Eisen Stadionplein 
Op 6 december debatteerde de commissie Ruimtelijke Ordening en 
Wonen “op locatie”, dat wil zeggen: in Meeting Plaza, over het Plan 
van Eisen Stadionplein. Daaraan voorafgaand hadden zowel de 
buurtgroep als enkele politieke partijen de buurtbewoners 
opgeroepen om bij deze vergadering aanwezig te zijn en in te 
spreken. Daar werd door minder bewoners gehoor aan gegeven 
dan werd verwacht. Toch waren er tien insprekers: drie leden van 
de buurtgroep, vijf andere bewoners, een adviseur van de 
buurtgroep, een architectuurhistoricus en een beleidsmedewerker 
Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Ondanks het 
feit dat acht van de tien insprekers zich tegen hoogbouw uitspraken, 
gaven de coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks (samen 15 van 
de 29 zetels) de voorkeur aan hoogbouw. De PvdA en Amsterdam 
Leeft kozen voor laagbouw, het CDA en Amsterdam Anders/De 
Groenen voor een bescheiden bebouwing en Zuid/Pijpbelangen en 
de Vereniging Oud Zuid wilden helemaal geen bebouwing. Maar 
GroenLinks, D66 en de PvdA vonden, gezien de uitslag van de 
enquête, dat de meerderheid voor hoogbouw te krap was voor zo'n 
belangrijke keuze. 
Daarom werd in de daarop volgende weken druk overleg gevoerd 
tussen bewoners en fracties en tussen fracties onderling om tot een 
compromis te komen dat op een breder draagvlak zowel onder de 
bewoners als in de stadsdeelraad zou kunnen rekenen. Op 21 
december stelde de stadsdeelraad het Plan van Eisen Stadionplein 
vast. Het onderwerp trok veel belangstelling van bewoners, waarvan 
er verscheidenen de deelraad toespraken. De buurtgroep hield vast 
aan haar symmetrische benadering van het gebied en pleitte voor 
uitstel van de keuze voor bebouwing tot na 2010. Want dan zou 
duidelijk worden of de reservering voor de Schinkelbrug of -tunnel 
geschrapt zou worden, waardoor de bebouwing meer naar de 
noordrand van het plein zou kunnen worden opgeschoven. Een 
foute beslissing op dít moment zou de betreffende politici nog 
decennialang worden nagedragen. Aanvankelijk bleven de 
verschillende fracties op hun oorspronkelijke standpunt staan. Maar 
na een schorsing ging de PvdA overstag en stemde, evenals de 
VVD, voor een motie van GroenLinks en D66. Daarin werd 
voorgesteld om niet de volledige “voetprint” te bebouwen met 50% 
laagbouw (5 bouwlagen) en 50% hoogbouw met een maximum 
bouwhoogte van 8 bouwlagen (24 meter) en voor het bestemmen 
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van alle 75 woningen (waarvan 40% sociale woningen) voor 
ouderen uit Oud Zuid en ZuiderAmstel. De mogelijkheid van een 
hotel (een wens van de VVD) werd geschrapt. De motie werd met 
21 tegen 8 stemmen aangenomen, waarbij het CDA, Amsterdam 
Anders/De Groenen, Zuid/Pijpbelangen, de Vereniging Oud Zuid en 
Amsterdam Leeft tegen stemden, omdat dit in feite op een keuze 
voor hoogbouw neerkwam. Een andere motie van GroenLinks, 
waarin werd voorgesteld om de ventwegen aan de zuid- en 
oostzijde bij het plein te betrekken en eveneens autovrij te maken 
en om een deel van de ondergrondse parkeergarage als transferium 
(overstap van auto op openbaar vervoer) te bestemmen, werd met 
een grotere meerderheid (25-4) aangenomen. 

Overige contacten 
Het afgelopen jaar heeft de buurtgroep 11 maal vergaderd in het 
wijkcentrum. 
De buurtgroep beschouwt de samenwerking met de bewoners van 
de Laan der Hesperiden als een welkome ondersteuning van 
datgene, waarvoor zij zich al 27 jaar inzet. 
De buurtgroep leverde, net als in voorgaande jaren, een bestuurslid 
van de wijkraad en een vertegenwoordiger in de wijkraad. 
Gezien bovengenoemde ontwikkelingen met betrekking tot het 
Stadionplein kwam ook de buurtgroep het afgelopen jaar 
verschillende malen in de publiciteit, door artikelen in De Echo, het 
Amsterdams Stadsblad, Het Parool en Metro en door uitzendingen 
van AT5. 

Perspectief 2006 en daarna 
Als gevolg van het teleurstellende besluit van de stadsdeelraad van 
21 december zal de buurtgroep zich beraden over de vraag of zij 
verder kan meewerken aan de uitwerking hiervan. Wellicht biedt het 
door de gemeenteraad in 2010 te nemen besluit over de reservering 
voor de Schinkeltunnel of -brug uit het structuurplan betere 
voorwaarden voor de buurtgroep om zich opnieuw in te zetten voor 
een bescheiden bebouwing op het juiste deel van het Stadionplein. 
Hopelijk verkeert de uitwerking van het deelraadsbesluit dan nog in 
een zodanig stadium, dat correctie nog mogelijk is. 
 
12. Bewonerscomité Vossiusbuurt 
De Vossiusbuurt ligt tussen de Boerenwetering, het Beatrixpark, het 
Zuidelijk Amstelkanaal en het Muzenplein en behoort zodoende bij 
stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en is vernoemd naar het 
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Vossiusgymnasium dat midden in de buurt ligt. Voor het stadsdeel 
vormt de buurt een onderdeel van de Diepenbrockbuurt. De buurt is 
echter door zijn ligging in een aantal opzichten zeer betrokken bij 
het beleid van stadsdeel ZuiderAmstel. In dit geval gaat het meestal 
om twee zaken: de Zuidas en de parkeermaatregelen RAI. 
De invloed van de Zuidas is in de Vossiusbuurt dit jaar weer meer 
zichtbaar geworden. Bij een project van dergelijke kolossale 
omvang is het uitwaaierend effect zo groot dat het eigenlijk alle 
buurten binnen een straal van ca 5 km beïnvloedt. Daarbij komt dat 
het “projectgebied” de eigenschap blijkt te hebben zich uit te 
breiden. Twee aspecten zijn van direct belang voor de buurt: de 
bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden. De bereikbaarheid 
wordt vooral aangetast doordat de af- en opritten van de A10 
verstopt raken: je komt de buurt met de auto moeilijk uit. Het 
projectdeel “Kop Rivierenbuurt” met o.a. het Joop van den Ende-
theater (1700 zitplaatsen; 750 parkeerplaatsen) zal daar zeker aan 
bijdragen. Geregeld blijken er ’s middags files van sluipverkeer van 
de A10-Zuid te ontstaan op de Churchilllaan, zodat men in die 
richting niet meer wegkomt uit onze buurt.  
In 2005 is binnen het kader van de Zuidas de RAI begonnen “Strand 
Zuid” te exploiteren op de ruimte beschikbaar bij de loopbrug aan 
het water achter de Congresruimte. Dit en de aandacht die dit 
strand kreeg leidde tot aanzienlijke overlast in de Boerenwetering: 
zwerfafval, fecaliën, lawaai van lallende langsvarende, stoomtoeters 
en oliedamp waren de onprettige bijverschijnselen waarop de 
bewoners langs de Boerenwetering werden getrakteerd. 
Vorig jaar meldden we dat wij in onze buurt nu vele auto’s uit de 
Rivierenbuurt te gast hebben. Nu, door de discrepantie tussen het 
betaald-parkeren-regiem van ZuiderAmstel en Oud Zuid, is deze 
overloop zo groot geworden dat de eigenlijke bewoners geregeld 
geen plaats kunnen vinden binnen de ruimte die conform de 
parkeervergunning is toegewezen.  
De parkeermaatregelen tijdens RAI-hoogtijdagen door de 
organisatie van de RAI en stadsdeel ZuiderAmstel, als dragende en 
stuwende factoren, hebben nog steeds een gunstig effect voor de 
leefbaarheid in onze buurt. 
 
Het stadsdeel heeft de Apollohal als sportlocatie behouden en het 
ongebruikte gedeelte ook hiervoor geschikt gemaakt. Daar zijn we 
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zeer blij mee. Ook de gehele restauratie van dit rijksmonument is tot 
grote tevredenheid van onze buurt geschied! 
De vuilcontainers staan niet meer op de Herman Heijermansweg, 
maar zijn vervangen door ondergrondse containers op de 
Diepenbrockstraat. Dus niet meer in de buurt, zodat een aantal 
bewoners er niet meer even heen kunnen gaan. Het democratisch 
gehalte rond de besluitvorming in deze verdient niet de 
schoonheidsprijs, maar het merendeel van de buurt heeft zich er bij 
neer gelegd. Ook blijkt de chemokar zichzelf niet meer aan te 
kondigen, “omdat daarover geklaagd was”. 
 
Het overleg met het Vossiusgymnasium, gestart en gedragen door 
bewoners rond het gymnasium, blijft nuttig. 
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Wijkopbouworgaan Zuid-West 
 

Publieksservice 
 
1. Balie 
Ook in 2005 is de bekendheid van het wijkopbouworgaan weer 
toegenomen: er waren weer meer bezoekers en telefoongesprekken 
dan in het voorgaande jaar. Piekmomenten zijn er rond 
geveltuinendagen, buurtfeesten, het verschijnen van de wijkkrant en 
de diverse gespreksgroepen.  
 
2. Publiciteit 

Wijkkrant 
Ook dit jaar zijn zes wijkkranten uitgebracht. Elke krant telde zestien 
pagina’s, waarbij de krant van april gedeeltelijk in kleur uitgebracht. 
Extra aandacht ging dit jaar uit naar de diverse projecten en 
activiteiten die werden gestart, maar ook veel aandacht ging uit naar 
‘groen en milieu’. Er waren iedere krant acht vrijwilligers actief, 
ondersteuning kwam van een medewerker van het 
wijkopbouworgaan. Deze verzorgt ook de lay-out. 

Dodenherdenking 4 mei Apollolaan 
De jaarlijkse Dodenherdenking, onder leiding van Jan Siegenbeek 
van Heukelom, verliep vlekkeloos. Er waren naar schatting ruim 
1800 mensen aanwezig. Spreekster was dit keer Andrée van Es. Ze 
citeerde uit de toespraak die Simon Wiesenthal 10 jaar geleden op 
deze plaats hield. 
“Wiesenthal zei onder meer (ik citeer de Nederlandse vertaling):  
‘Op de scholen wordt te weinig over het wezen en het handelen van 
de Nazi’s gesproken, zij die alles ontkennen of goedpraten worden 
te weinig bestreden, de bevolking wordt niet weerbaar gemaakt 
tegen vreemdelingenhaat, racisme en antisemitisme’. 
Nu, tien jaar later, is dat eerste veranderd.  
De leerlingen van de Gerrit van der Veenschool weten dat de 
Sicherheitsdienst, de SD, tijdens de bezetting zijn hoofdkwartier had 
in hun school. Zij weten dat in de kelders van hun schoolgebouw 
arrestanten mishandeld werden.  
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Het Amsterdams Lyceum opende zijn deuren voor de 
buurtbewoners met een tentoonstelling over de school in 
bezettingstijd. De leerlingen van nu kennen de geschiedenis van 
hun voorgangers, zij weten hoe de joodse leerlingen verdwenen en 
hoe zij vermoord werden, zij weten van het protest van de directeur, 
van de verzetsdaden van een aantal scholieren, van de dood van 
één van hen hier op deze plek.  
Scholen adopteren oorlogsmonumenten, zoals dit, zoals het 
Ravensbrückmonument op het Museumplein. De leerlingen weten, 
van overlevenden, wat er gebeurd is, zij weten van de Nazi-
misdaden, zij kennen de plekken in deze buurt.” 
Mevrouw van Es besloot haar toespraak met de woorden: 
“Als wij tot ons door kunnen laten dringen wat hier gebeurd is, dan 
kunnen we misschien onderscheiden wanneer we op onze hoede 
moeten zijn, wanneer we onze buren moeten beschermen, wanneer 
we met elkaar onze angst opzij moeten zetten. Dan kunnen we 
misschien tot ons door laten dringen dat onverschilligheid van de 
één de wanhoop en de ondergang van de ander kan zijn.” 

Wijkgids 
De Wegwijzer Stadsdeel Oud Zuid werd dit jaar voor de tweede 
keer uitgebracht door de nieuwe uitgever. Hoewel deze uitgever 
veel werk uit handen heeft genomen van de redactie, blijft het 
noodzaak om de vinger aan de pols te houden. 
In januari 2006 is de gids huis-aan-huis verspreid in Oud Zuid. 

Website 
In het begin van 2005 is de website officieel begonnen. Na een wat 
langzame start wordt er nu door steeds meer groepen gebruik van 
gemaakt en aan gewerkt. De site krijgt steeds meer kleur. Hier en 
daar is de oorspronkelijke opzet aangepast om de site voor het 
publiek wat duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken. 

Woonspreekuur 
Sinds april 2004 is er een nieuw woonspreekuur in het wijkcentrum, 
als onderdeel van het Wijksteunpunt Wonen. Eén van de doelen 
van het wijksteunpunt is het verspreid over het stadsdeel realiseren 
van plaatsen waar huurders terecht kunnen met hun vragen. Het 
woonspreekuur in het wijkcentrum is er voor bewoners uit de 
Stadion- en Beethovenbuurt. 
Er was één keer per week, op dinsdagavond, een spreekuur. In 
totaal is er 61 keer een bezoek gebracht aan het spreekuur. De 
meeste bezoekers kwamen uit het zuidelijk deel van de 
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Stadionbuurt. Vooral in het voorjaar was er een grote toeloop: 
buurtbewoners hadden veel vragen over de nieuwe WOZ-waarde. 
In het najaar was het juist wat stiller op het spreekuur. 
Het spreekuur werd verzorgd door vrijwilligers en werd begeleid 
door een medewerker van het wijkopbouworgaan. 
 

Dienstverlening aan werkgroepen en 
vrijwilligers 
 
1. Wijkraad 
De wijkraad heeft zeven keer vergaderd. Het opbouwwerk heeft 
onder meer op inhoudelijk gebied ondersteuning verleend door 
middel van het aandragen van thema’s. 
 
2. Werkgroep Verkeer en Vervoer 
De werkgroep Verkeer en Vervoer is een kleine werkgroep, die dit 
jaar vijf keer vergaderde. Vooral verkeersproblemen in de Stadion- 
en Beethovenbuurt kregen de aandacht. Daarbuiten is meegewerkt 
aan de Matrix wegen van het stadsdeel en is samen met de andere 
twee verkeersgroepen in Oud Zuid een gezamenlijke reactie 
geformuleerd met betrekking tot de voorgenomen plannen van de 
Centrale Stad over de besluitvorming rond het Hoofdnet verkeer. De 
werkgroep werd begeleid en ondersteund door een medewerker van 
het wijkopbouworgaan. 
 
3. Platform Groene Schinkeloevers  
Het Platform Groene Schinkeloevers heeft vijf keer vergaderd.  
Door het opbouwwerk is ondersteuning geleverd bij een inspraak 
over kapvergunningen. De vrijwilligers zijn geholpen bij het opstellen 
van bezwaren en er is ingesproken tijdens de hoorzittingen. 
 
4. Bomenwerkgroep Zuid-West 
De Bomenwerkgroep kwam in 2005 drie maal bijeen. Het 
opbouwwerk verzorgde de planning en leverde inhoudelijke 
ondersteuning. Ook is ondersteuning geleverd bij het opstellen van 
bezwaarschriften. 
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Door het opbouwwerk in Oud Zuid is voor de gezamenlijke 
bomenwerkgroepen in het stadsdeel een tweede serie voor de 
opleiding tot bomenridder georganiseerd.  
 
5. Lichtfeest 
Op 21 december, de kortste dag van het jaar, is voor de tweede 
maal een Lichtfeest georganiseerd. Op het Bertelmanplein en in 
Buurtcentrum Zuid werden ’s avonds buurtbewoners en leden van 
werkgroepen ontvangen om samen het feest van het licht te vieren. 
Voor kinderen was er aan het eind van de middag een speciaal 
kinderprogramma. 
De organisatie was in handen van het wijkopbouworgaan, samen 
met het buurthuis Zuid. 
 
Wijkgericht werken
 
1. Buurtoverleggen 

Jacob Marisplein 
In samenwerking met de wijkcoördinator en de wijkbeheerder van 
het stadsdeel is in oktober een bewonersavond georganiseerd voor 
bewoners rond het Jacob Marisplein. Onder de bewoners leefden 
verschillende ideeën over de inrichting van het plein. Op deze avond 
hebben de bewoners duidelijk aangegeven wat hun wensen waren. 
In 2006 moeten de wensen vorm krijgen. 
 
2. Buurtschouwen 

Buurtschouw en rondleiding Wijkservicepunt Sloterkade 
In november zijn zo’n vijftien allochtone vrouwen en een aantal 
docenten, de politie en medewerkers van het wijkopbouworgaan, 
het buurthuis en het stadsdeel bijeen gekomen om de buurt te gaan 
schouwen.  
Tijdens de wandeling werd er bij diverse knelpunten stilgestaan, met 
name speelplaatsen, oneffenheden op de looproute en plekken 
waar veel overlast is van vuil en fietswrakken. 
De allochtone vrouwen hadden eerder tijdens hun Nederlandse 
taallessen een aantal begrippen over de buurtschouw behandeld. 
Na de wandeling was er een ontvangst op het wijkservicepunt. De 
wijkcoördinator Corinne Sieger vertelde over de functie van het 
wijkservicepunt en welke diensten er zijn ondergebracht. Vervolgens 
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kwamen drie medewerkers zelf kort iets vertellen over hun werk 
(sociaal raadslieden, maatschappelijk werk en ouderen werk).  
Het komend jaar zal een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd. 
 
3. Wijkoverleggen 
In de Stadionbuurt zijn drie wijkoverleggen door het stadsdeel 
georganiseerd, waarbij het opbouwwerk aanwezig is geweest. In de 
Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt is samen met de wijkcoördinator 
gewerkt aan een eerste groot wijkoverleg dat gepland was in januari 
2006. 
 
4. Achillesfestival 
Voor de tweede keer werd aan het begin van de zomer het 
Achillesfestival georganiseerd op het Van Tuyll van 
Serooskerkenplein. Het werd gedragen en opgezet door vrijwilligers. 
De ondersteuning kwam van het wijkopbouworgaan. Ongeveer 200 
mensen bezochten het festival. Het festival is succesvol verlopen. 
 
5. Buurtontbijt Bertelmanplein 
Zie hoofdstuk Natuur- en milieuactiviteiten. 
 
6. Toegankelijkheid van de openbare ruimte in de 
Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 
In samenwerking met de wijkcoördinator is in oktober een 
themabijeenkomst georganiseerd over de toegankelijkheid van de 

openbare 
ruimte in de 
Hoofddorp-
plein- en 
Schin-
kelbuurt voor 
mensen met 
een fysieke 
beperking. 
Doel was om 
te inventa-
riseren welke 
problemen 
minder 
validen erva-
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ren in de openbare ruimte en te zoeken naar wegen die een 
oplossing kunnen bieden. Met behulp van beeldend materiaal kon 
aan eenieder duidelijk worden gemaakt welke knelpunten men zoal 
kan tegenkomen, uiteenlopend van niet toegankelijke winkels tot te 
hoge pin-automaten. Ofschoon de avond niet heel druk werd 
bezocht, was het toch een succesvolle bijeenkomst. 
 
Inmiddels zijn de eerste tegels met een gehandicaptensymbool in 
de buurt neergelegd. Deze tegels moeten bewoners en gebruikers 
er op attenderen dat ze die ruimte vrijlaten voor mensen in een 
rolstoel of met een rollator. 
 
7. Een buurt om trots op te zijn, een foto- en 
verhalenproject over de Stadionbuurt  
Het project Een buurt om trots op te zijn is gestart in 2004. 
Halverwege het jaar 2004 werd de opzet van het project gewijzigd 
naar een verhalen- en fototentoonstelling voor en door mensen uit 
de Stadionbuurt. 
Op 2 mei opende wethouder Lieke Thesing van stadsdeel Oud Zuid 
de tentoonstelling in de Discusstraat. Op grote borden waren foto’s 
uit vroeger tijden, met de bijbehorende - soms heel persoonlijke - 
verhalen van (oud-) bewoners uit de Stadionbuurt te bezichtigen. Er 
vonden spontane reünies plaats, oud-klasgenoten vonden elkaar na 
60 jaar terug!  
Op 9 mei sloten de deuren en kon men welgeteld alleen al in het 
gastenboek 135 enthousiaste reacties lezen. Vrijwilliger en oud-
bewoner van de Stadionbuurt Dick Couzy ontving alle middagen als 
gastheer de bezoekers. 
 
8. Bijeenkomst Wij Amsterdammers in Oud Zuid 
In januari is door het wijkopbouworgaan een middag georganiseerd 
voor opbouwwerkers van de wijkcentra en wijkcoördinatoren van het 
stadsdeel. In het kader van Wij Amsterdammers in Oud Zuid werd 
gesproken over het met elkaar in contact brengen en laten 
samenwerken van verschillende bevolkingsgroepen en de inbreng 
daarbij van het Wijkgericht Werken. 
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Natuur- en milieuactiviteiten 
 

1. Platform Milieu/Lokale Agenda 21 
Het Platform Milieu Oud Zuid te Amsterdam 
is een groep waarin bewoners, ambtenaren, 
politici en medewerkers van diverse 
organisaties samenwerken om Oud Zuid 
groener, schoner en leefbaarder te maken. 
Dit platform is zes jaar geleden opgericht 
met als doel om duurzame ontwikkeling in 
het stadsdeel te bevorderen. Het platform 
zet zich in voor mondiale duurzaamheid op 
lokaal niveau oftewel: denk globaal en 
handel lokaal. In de woorden van een van de 

groepsleden Bob Reinders: “Ik zet me in voor mijn eigen 
Woestduinplantsoen tot activiteiten op wereldschaal. In november 
zijn we naar een congres in het Tropeninstituut geweest. Daar 
waren presentaties over lokaal beleid door ambtenaren en over het 
‘handvest voor de duurzame aarde’ van de VN. Volgend jaar zou ik 
me daar graag voor in willen zetten. En waarom doe ik dit. Vanuit 
mijn kerkelijke achtergrond voel ik me betrokken bij problemen 
elders op de wereld. Daarnaast wil ik me inzetten voor een schoon 
leefmilieu voor mijn kleinkinderen.” 
Het doel komt concreet tot uiting in de onderwerpen tijdens 
vergaderingen: Groene Daken, de ecologische voetafdruk, de 
luchtkwaliteit en de organisatie van een verkiezingsavond. Tenslotte 
is een bezoek gebracht aan de landelijke presentatie van de 
duurzaamheidsspiegel in het Tropeninstituut. 
Een belangrijk speerpunt voor Wijkopbouworgaan Zuid-West was 
de organisatie van de streekmarkt op het Stadionplein. In juni gaf de 
werkgroep Streekmarkt een presentatie van haar activiteiten aan het 
platform. Voor een beschrijving van de streekmarkt zie verder. 
 
2 Natuur- en Milieugroep en special 
Groenere buurten, dat is waar de Natuur- en Milieugroep aan wil 
werken. In 2005 heeft de groep gewerkt aan de geveltuinendag, 
geveltuinen geschouwd en meegewerkt aan de streekmarkt. In de 
woorden van een vrijwilliger: “Mij gaat het niet om het in stand 
houden van een milieugroep, maar om de medestadsbewoner 
bewust te maken of te houden van een groene leefomgeving. 
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Behalve vormgeving met groen in de stedelijke omgeving behoeven 
de ecologische processen en de groenontwikkeling grote aandacht. 
Alle activiteiten die gericht zijn op natuur- en groenbeleving van de 
stedeling heiligen het doel.” 
In 2005 is ook weer hard meegewerkt aan de Natuur- en 
Milieuspecial. 
 
3 Geveltuinen 

Geveltuinendag 
Natuurwerk verloopt 
volgens het seizoen. 
In de winter, als de 
natuur verstild en 
koud is maken we de 
natuur- en 
mileuspecial en we 
ontwaken met de 
geveltuinendag. 
Op de groenmarkt 
kunnen geveltuiniers 
planten halen, er ligt 
een berg aarde, er is 
informatie en advies 
omlijst met muziek en kinderspel. In 2005 zijn er 64 nieuwe 
geveltuinen aangelegd, vooral in de Hoofddorppleinbuurt.  

Onkruidcursus 
Een bekende uitspraak: onkruid vergaat niet. Maar in de natuur 
geldt: onkruid bestaat niet. Over wat onkruid wel of niet is en 
soorten herkennen is in het najaar een cursus georganiseerd.  

Snoeicursus 
Volgens de deskundige en docent Rob Evers hoeft er niet gesnoeid 
te worden als je goed geplant hebt. De praktijk in de kleine 
Amsterdamse tuinen en geveltuinen is een andere. Vuurdoorns 
gaan over de straat hangen en kunnen met hun lange stekels 
gevaarlijk prikmonsters worden. Daarom is in 2005 een snoeicursus 
georganiseerd: Snoeien doet groeien. 

Najaarsactiedag 
De geveltuinencyclus eindigt traditioneel met de verkoop van 
ecologische bollen in een marktkraam. Twee vrijwilligers uit de 
Hoofddorppleinbuurt hebben dit jaar veel verkocht. Alles ging 
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schoon op met de verkoop op streekmarkt. De bollen kwamen van 
Hoeve Vertrouwen uit Wieringerwerf. En het was in die zin een 
streekproduct. 

Geveltuinenschouw 
In het najaar schouwden vrijwilligers de geveltuinen in het 
werkgebied van het wijkcentrum. Hieronder staat een overzicht van 
de resultaten. 
 

 

2004 

Buurt Totaal Goed Snoeien
Bij-

planten
Verwaar-

loosd 
Apollobuurt Noord 187 137 10 38 2 
Apollobuurt Zuid 181 173 0 1 7 
Marathonbuurt 212 189 1 1 21 
Schinkelbuurt 211 155 38 0 18 
Hoofddorppleinbuurt 
Noord 688 639 1 4 44 
Hoofddorppleinbuurt 
Zuid 145 112 11 1 21 
Hoofddorppleinbuurt 
Zuidoost 113 81 3 0 29 
      

2005 

Buurt Totaal Goed Snoeien
Bij-

planten
Verwaar-

loosd 
Apollobuurt Noord 190 153 4 25 8 
Apollobuurt Zuid 195 168 12 7 8 
Marathonbuurt 208 164 3 19 22 

Schinkelbuurt 

geen 
volledige 
gegevens     

Hoofddorppleinbuurt 
Noord 

geen 
gegevens     

Hoofddorppleinbuurt 
Zuid 144 91 16 12 25 
Hoofddorppleinbuurt 
Zuidoost 123 69 12 20 22 
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Met dank aan de schouwers: Frits ten Winkel, Francien Brouwer, 
Frouke Posthumus (Apollobuurt) , Marianne Boer (Schinkelbuurt), 
Maria Verkleij, Ida de Boer en Bob Reijnders (Hoofddorppleinbuurt). 
Er is een vacature voor schouwer voor de Stadionbuurt. Omdat 
Karina van Baar een baby heeft gekregen kon zij de 
Hoofddorppleinbuurt Noord niet schouwen.  
De geveltuinen die twee jaar verwaarloosd waren zijn doorgegeven 
aan de wijkbeheerders. Na een laatste waarschuwing worden deze 
dichtgestraat. 
 
4. Medebeheer of groenadoptie 
De wijkopbouworganen en het stadsdeel stimuleren bewoners om 
een stuk groen in hun buurt te gaan beheren. In ons werkgebied 
waren bewoners bezig rondom het Van Tuyll van 
Serooskerkenplein, de binnentuin van de Sloterkade, het 
Legmeerplein, het Jacob Marisplein, het Woestduinplantsoen en de 
drijvende eilanden in de Westlandgracht.  

Medebeheerproject kruidentuin Van Tuyllplein 
Na een wat aarzelende start in 2004 heeft zich rond het Van 
Tuyllplein een groep bewoners geformeerd tot kruidenexperts. Met 
raad en daad terzijde gestaan door Rob Evers, die al zijn vakkennis 

belangeloos ter beschikking stelt, is in 2005 een leuke kruidentuin 
ontworpen. De aanvankelijke aarzeling van een aantal mensen om 
mee te doen was de vrees voor hondenuitwerpselen bij de kruiden. 
Dit bezwaar is ondervangen door er een kastanjehouten hek 
omheen te zetten. Inmiddels hebben de tuiniers allemaal een eigen 
stuk geadopteerd en is het stadsdeel zo welwillend geweest om de 
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tuin te vergroten en er een gereedschapskast in te plaatsen, zodat 
mensen zelf aan de slag kunnen op een tijdstip dat schikt.  
Een aantal mensen is gevraagd waarom ze zich hebben 
aangesloten bij de kruidentuin: 
‘Ik vind de kruidentuin zo leuk omdat het een heerlijk gevoel is met 
je handen in de grond te wroeten op een plek in de stad waar je dat 
niet zo snel verwacht.’ 
‘Omdat het plein een deel van ons leven is en we de kans kregen 
om mee te doen. Het plein is voor jong en oud een feest; nu we er 
ook een kruidentuin bij hebben gekregen is het in mijn ogen een 
hele verbetering.’ 
‘Simpel, bij (ruimte) gebrek aan beter.... Op mijn balkon kan ik niet 
uit de voeten, nu heb ik een eigen plek onder de zon’. 
Een van de hoogtepunten van afgelopen zomer was de biologische 
aardappeloogst van de oorspronkelijk uit Senegal afkomstige Birane 
M’baye: de buurt heeft een week lang kunnen genieten van 
superverse piepers. 

Binnentuin Sloterkade 
Voor de kinderen 
van het Koerdisch 
centrum, de 
achterburen van 
de binnentuin van 
de Sloterkade, 
werd op 20 
nove
activiteitenmiddag 
over de natuur 
georganiseerd. 

mber een 

Woestduinplantsoen 
Het Woestduinplantsoen in de Hoofddorppleinbuurt wordt 
onderhouden door een kleine groep actieve vrijwilligers. Afgelopen 
jaar zag het er prachtig uit met veel bloeiende planten. De 
hondenpoep blijft een groot probleem. Het stadsdeel is gevraagd 
hier maatregelen tegen te nemen, bijvoorbeeld door plaatsing van 
een hek. 

 46



Legmeerplein 
In 2004 nam een groep bewoners het initiatief om van het 
Legmeerplein een groener plein te maken. Zij stelden zelf een plan 
op en besloten het vernieuwde plein zelf te gaan onderhouden. In 
2005 gaf het stadsdeel groen licht voor de herinrichting van het 
Legmeerplein om het medebeheer door bewoners mogelijk te 
maken. Inmiddels zijn de eerste stappen voor de herinrichting gezet, 
de tegels zijn verwijderd, bomen en hekken zijn verplaatst. 
Bewoners hebben het pad aangelegd en bollen gepoot. Het plein 
moet nu verder worden ingericht en beplant. 

Jacob Marisplein 
Een deel van de bewoners wilden de bomen terug die het stadsdeel 
had gekapt. Bovendien wilden ze dat er iets werd gedaan aan het 
achterstallig onderhoud van het groen. Enkele andere bewoners uit 
de omgeving wilden een speelplek voor kinderen. Na overleg met 
vele bewoners van het plein zijn er afspraken gemaakt. Het 
stadsdeel zal de bomen terugplaatsen en het groen onderhouden. 
De bewoners gaan een beplantingsplan maken en er komt een 
kleine speelvoorziening naast het transformatorhuisje.  

Eilanden in de Westlandgracht 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers 
overleggen over het 
onderhoud: een 
eiland is op drift 
geraakt. Een 
opknapbeurt is hard 
nodig. Nu nog een 
bootje! 
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5. Natuurwerkdagen Westelijke Schinkeloever 
In Zuid-West is er zo’n zes tot acht keer per jaar een mogelijkheid 
om ‘de handen uit de mouwen te steken in het groen’, namelijk in de 
Westelijke Schinkeloever.  

 
 
 
 
6. Proef de streek in Oud Zuid, een streekmarkt op het 
Stadionplein 
Op was zaterdag 24 september 2005 was de streekmarkt een feit. 
Strobalen, stieren en vooral veel stalletjes stonden verspreid over 
de zuidkant van het Stadionplein. Het lange pionieren en de 
grondige voorbereidingen door het Natuur en Milieuteam, 
ondersteund door vele vrijwilligers uit het stadsdeel, waren niet voor 
niets geweest. Het weer werkte mee en maakte mede de dag tot 
een lekker, informatief en bovenal een gezellige middag voor de 
vele bezoekers.  
De markt (een initiatief van 
bewoners en het Natuur- en 
Milieuteam Oud Zuid) kwam voort 
uit LA21, uit de gedachte dat als 
aanvoerlijnen tussen producenten 
en consumenten korter worden ook 
de CO2 uitstoot verminderd. 
Agrarische producten uit de directe 
streek betrekken draagt hier aan 
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bij. Maar ook was de streekmarkt een uitgelezen de 
recreatiemogelijkheden in de agrarische streek, en de waarde van 
het boeren ambacht goed onder de aandacht te brengen. Het 
vergroten van draagvlak voor het behoud van groene 
(cultuurhistorische) landschap pal bij de stad was mede een 
doelstelling.  
 

‘Proef de Streek in Oud Zuid’ 
bood van alles: kramen met 
streeklevensmiddelen, 
boerderijdieren, lekkernijen als 
boerenijs. Voor kinderen was er 
ondermeer paardje rijden en 
theater en er was een terras met 
streeklunch en muziek. Naast dat 
stad en streek elkaar ontmoette 
waardoor nieuwe netwerken 
ontstaan was het ook een 
uitgelezen kans een praatje met 
buurtgenoten te maken.  
Bezoekers van de markt konden 
daadwerkelijk zien, voelen, 
proeven, ruiken van alle lekkers 

en moois. De diversiteit aan andersoortige en oorspronkelijke, 
eerlijke producten bleek velen aan te spreken. Een boerin met 
kraam wist te vertellen dat vele bezoekers van de markt het naar 
hun zin hadden omdat het gewoon “iets, nieuws, iets anders, geen 
Albert Heijn standaard” was. De dag voorzag duidelijk in een 
behoefte van bovengemiddeld kapitaalkrachtige en milieubewuste 
consumenten in Oud Zuid. Boeren kunnen liefde voor het vak en 
productinformatie goed overdragen, dat werd ook zeer 
gewaardeerd, mensen toonden hier veel interesse voor. Voor 
ouders was het fijn dat hun kinderen nieuw soort buitenactiviteiten 
konden doen; “even weg van computer of stadsdingen” zo werd 
gemeld. Verder bleek de streekmarkt in te haken op de 
gezondheidstrend en de wens naar een eerlijk en oorspronkelijk 
product.  
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7. Kleurrijk Duurzaam 
In de zomer valt er behoorlijk wat te genieten qua natuur in en 
rondom de stad. Overal staan de bomen in bloei, kleuren 
geveltuinen de straat en geuren bloemen. Maar juist in deze tijd 
verlaten veel meeste buurtbewoners hun wijk en gaan ergens 
anders genieten van de natuur. In de zomer van 2005 besloot het 
wijkopbouworgaan om dit jaar eens niet het gehele 
activiteitenprogramma stop te zetten, maar om voor de thuisblijvers 
een aantal activiteiten te organiseren. Ook vanuit het wijkgericht 
werken werd hier een bijdrage aan geleverd. 
 

Buurtontbijt op het Bertelmanplein 
Wat is het ultieme vakantiegevoel? Waar voel je je het meeste op je 
gemak? Wat doe je het liefste tijdens je vakantie?  
Dit waren de vragen waarmee de buurtbewoners de ochtend 
begonnen tijdens het buurtontbijt op 21 augustus.  
De overeenkomst in de gegeven antwoorden was duidelijk. De 
natuur! Bijna iedereen vertelde iets over zijn favoriete stukje natuur. 
Voor de een zijn dat de bergen in Frankrijk, voor de ander een meer 
in Italië en voor weer een ander de tropische witte stranden in 

Thailand. Maar wat voor iedereen gold: de natuur geeft een enorm 
gevoel van vrijheid. Er even tussen uit helpt veel mensen het (soms 
beklemmende) leven in de stad achter zich te laten. 
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Tijdens het buurtontbijt vertelden buurtbewoners van verschillende 
achtergronden elkaar hoe zij het liefste hun vakantie invullen. Ook 
aan de uitnodiging om iets muzikaals ten gehore te brengen, is ruim 
gehoor gegeven. De Argentijnse tango, accordeonmuziek en 
gospelliederen waren te horen. 
Langzaam maar zeker stroomden de tafels vol. Buurtbewoners 
schoven bij elkaar aan en de gesprekken kwamen behoorlijk op 
gang. De ochtend vloog voorbij en er werd afgesproken om elkaar 
nog eens te treffen en dan verder te filosoferen over hoe je natuur in 
je eigen buurt het liefste zou willen beleven. 
 

Excursie naar de Kruidentuin van het Beatrixpark 
Een kruidentuin op het Van Tuyllplein, maar hoe richten anderen 
een dergelijke tuin in? Om dit te onderzoeken werd op 2 augustus 
een excursie naar het Beatrixpark georganiseerd. Er meldde zich 
een gemêleerd gezelschap: er waren buurtbewoners van 
Argentijnse, Portugese, Nederlandse en Surinaamse afkomst 
aanwezig.  
De middag 
begon met 
een 
rondleiding. 
Voor velen is 
het een 
verrassing 
dat er zo’n 
lange 
historie 
schuil gaat 
achter de 
kruidentuin. 
De 
vrijwilligster van de kruidentuin vertelde uitgebreid over al het werk 
dat er in de loop van de jaren is verzet en de strijd die de vrijwilligers 
hebben moeten voeren om de tuin in stand te houden. 
Een Portugese dame vertelde dat zij vaak in het park komt met haar 
eveneens Portugese vriendin om naar kruiden te zoeken die zij 
gebruiken voor het bereiden van typisch Portugese gerechten. Zij 
kennen de kruiden nog vanuit hun jeugd in Portugal maar in 
Nederland zijn ze nergens te koop.  
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De vrijwilliger van het Beatrixpark vertelde honderduit over de 
verschillende planten. Zij belichtte van een aantal planten ook de 
medicinale werking. Het werd al snel duidelijk wie van de 
deelnemers wel en wie niet bekend is met verschillende planten en 
kruiden. Een aantal jonge mensen kent niet zo veel planten en 
kruiden. Er ontstond een gesprek over de reden dat jongeren 
tegenwoordig nog zo weinig weten over wat er groeit en bloeit in 
hun omgeving. Men had het idee dat kinderen op school 
tegenwoordig nog maar weinig in aanraking komen met natuur. 
Hierdoor wordt de interesse ook niet gewekt en zullen velen later in 
hun leven misschien minder aangetrokken worden door de natuur.  
Een medewerker van het wijkopbouworgaan vertelde dat tijdens 
andere activiteiten bleek dat allochtonen vaak veel meer weten over 
de ons omringende natuur dan Nederlanders. Zij hebben in hun 
thuisland vaak zelf allerlei gewassen verbouwd of dieren gehouden, 
terwijl veel Nederlanders tegenwoordig zijn opgegroeid in een 
stedelijke omgeving.  
 
8. Wereldmaaltijd 
Ontmoetingen tussen mensen met verschillende culturele 
achtergronden. Met dit in ons achterhoofd gingen we verschillende 
activiteiten bedenken. Het eerste waar je dan opkomt is samen 

eten. En daarin past het 
concept wereldmaaltijd. De 
ingrediënten en 
hoeveelheden zo 
samenstellen dat er voor 
de hele wereldbevolking 
genoeg te eten is. Hiervoor 
zijn berekeningen gemaakt 
en recepten opgesteld.  
 
De opkomst was veel 
groter dan verwacht (meer 
dan 100 mensen), de 
betrokkenheid en interesse 
van de buurtbewoners 
eveneens groot en het 
wereldse gevoel was niet 
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alleen terug te zien in het eten en de activiteiten maar ook in de 
verscheidenheid van de vele gezichten en de gesprekken die de 
avond vulden.  
 
Er was dit jaar nog meer naar gestreefd om de avond een mondiaal 
tintje te geven. Het thema van de avond leent zich hier goed voor: 
de verdeling van de beschikbare voedselbronnen over de 
wereldburgers in een mondiaal onderwerp. De avond werd ingevuld 
door de nadruk te leggen op de bewustwording van de relatie 
tussen overconsumptie aan de ene kant van de wereld, en 
voedseltekorten aan de andere kant. Onze aardbol brengt voldoend 
voedsel voort om iedere wereldburger iedere dag van een 
uitgebreide, gezonde én lekkere maaltijd te voorzien. De realiteit is 
echter dat de rijke landen een veel groter deel van de voorraden 
opeist terwijl de armere delen van de wereldbevolking in schaarste 
leven.  
Het voorbereiden van het buffet was een belevenis op zich. Onder 
de bezielde leiding van de jonge, enthousiaste buurtbewoners Roel 
Geeraerdts gingen de verschillende vrijwilligers uit de buurt aan de 
slag. Terwijl Faozia van het wijkcentrum de verschillende 
groentegerechten in de ovenschalen schepte, roerde Latifa achter 
haar in het piepkleine keukentje in een enorme pan couscous. Roel 
gaf overal en iedereen aanwijzingen: Ida snijdt de tomaten, Debby 
dekt de trafel, buurvrouw Nel haalt snel haar frituurpan en bakt in de 
tuin de fallaffelballen en zelf roert Roel ondertussen in een grote pan 
dampende Japanse zoete rijst. Toegegeven, het zonnetje hielp een 
handje mee die avond. Maar iedereen is het er over eens; het was 
een zeer geslaagde interculturele buurtmaaltijd. Een maaltijd waar 
de mensen ook wat opstaken. Dit bewijst de grote verkoop van de 
kleurrijke ansichtkaarten die werden verkocht voor het goede doel, 
maar zeker ook de mensen die hun naam hadden ingevuld om 
vaker deel te nemen aan ‘duurzame activiteiten’. 
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Overige projecten 
1. Samenlevingsopbouwprojecten 
De drie samenwerkende wijkcentra hebben eind 2004 een zevental 
samenlevingsopbouwprojecten verworven bij Stadsdeel Amsterdam 
Oud Zuid. Drie daarvan zijn in 2005 in Zuid-West uitgevoerd. 

Zorg om Ouderen 
Als verkenning voor een 
beoogd grootser opgezet 
project, is in de 
Bertelmanpleinbuurt een 
onderzoek gedaan. Doel 
was een beeld te krijgen 
van eenzaamheid (bij 
ouderen) en de mate 
waarin buurtbewoners 
contacten met elkaar 
onderhouden. Daarnaast 
wilden wij weten of er 
behoefte is aan hulp en of 
er bereidheid is om die als 
buur te verlenen. 
 
De uitkomst was dat van eenzaamheid weinig sprake lijkt, dat buren 
goede contacten met elkaar onderhouden en dat mensen meer dan 
verwacht over en weer hulp bieden. 
Deze verrassende bevindingen hebben vooralsnog de uitvoering 
van het voorgenomen vervolgproject gestaakt. 

Jongeren Van Tuyllplein 
Dit project was gestoeld op ervaringen met hangjongeren op het 
Van Tuyll van Serooskerkenplein in voorgaande jaren. Het doel van 
het project was het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een 
methodiek om hangjongeren en buurtbewoners met elkaar te laten 
communiceren. Uitgangspunt voor het wijkopbouworgaan is dat 
zowel (hang)jongeren als bewoners beide legitieme gebruikers van 
de openbare ruimte zijn. Wanneer belangen conflicteren, zullen 
partijen met elkaar moeten communiceren.  
De eerder opgedane ervaringen, de gesprekken die zijn gevoerd 
met jongeren, buurtbewoners, instanties als jongerenwerk en politie, 
leidden uiteindelijk tot een duidelijk advies. Enerzijds moeten 
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jongerenwerk en opbouwwerk – continu – relaties opbouwen en 
onderhouden met jongeren die zich op straat ophouden. Anderzijds 
moeten het jongerenwerk en opbouwwerk direct wanneer er 
problemen dreigen, partijen bij elkaar brengen. 

Doordat in de 
zomer de 
verwachte 
overlast op 
het Van 
Tuyllplein 
uitbleef, zijn 
de 
bevindingen 
(nog) niet in 
praktijk 
gebracht. 
 
 
 

Vrijwilligerswerk 
Aan de basis van dit project lag het idee om het vrijwilligerswerk in 
Oud Zuid meer aandacht te geven, zowel wat betreft de aanbodkant 
als de vraagkant. Vrijwilligerswerk vergroot immers de 
ontmoetingsmogelijkheden tussen bevolkingsgroepen op een 
ongedwongen manier.  
Het stadsdeel begon op dat moment net aan het schrijven van een 
notitie over vrijwilligersbeleid. 
In eerste instantie is een quickscan gemaakt onder een aantal 
organisaties die vrijwilligerswerk bieden. Een beter beeld kwam zo 
naar voren over de wensen en mogelijkheden van instellingen. 
Ondersteuning bij begeleiding van vrijwilligers en bij het werven van 
vrijwilligers blijft belangrijk. Ook het voor langere tijd binden van 
vrijwilligers aan de eigen organisatie is soms lastig.  
In De Pijp is in het voorjaar een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Het 
blijft een wens om dat ook in Zuid-West te kunnen organiseren. 
 
2. Halve Maan 
Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft in het begin van het jaar een 
aantal organisaties uitgenodigd om gezamenlijk de Halve Maan in 
sociaal opzicht te ‘beheren’. Dit in september 2004 geopende 
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openbare (speel)terrein op de kop van het Olympiaplein trekt heel 
veel jeugd en jongeren. Het stadsdeel was enigszins beducht voor 
overlast, bijvoorbeeld van hangjongeren. 
Heel snel was er een enthousiaste groep ontstaan van beleid- en 
beheermensen van het stadsdeel, het jongerenwerk, de 
wijkcoördinator, de politie, het sportbuurtwerk, voetbalvereniging 
Swift en het wijkcentrum. Deze groep is later in het jaar versterkt 
met SouthWatch die op de Halve Maan toezicht houdt. 
Onder de ‘paraplu’ van de Projectgroep Halve Maan is gedurende 
het jaar een aantal activiteiten georganiseerd. Het sportbuurtwerk is 
in het seizoen wekelijks aanwezig met sportactiviteiten. Samen met 
Swift zijn er voetbalcursussen gehouden. Ook van buiten het 
stadsdeel is interesse getoond voor het opzetten van evenementen. 
De Halve Maan belooft een heel leuke en interessante plek in Oud 
Zuid te worden … 
 
3. Nederland-Marokko 
In 2005 vierden Nederland en Marokko het feit dat zij al 400 jaar 
betrekkingen 
onderhouden. In 
de reeks van 
daaraan 
verbonden 
evenementen, 
was er één op het 
Hygiëaplein. In 
het weekend van 
9 en 10 juli vond 
daar het mop-
pentappers-
festival plaats. 
In een grote tent, 
in het aanpalende 
schoolgebouw, in 
de buitenlucht 
(het was 
fantastisch weer) werd informatie gegeven, een tentoonstelling 
gehouden, gediscussieerd en werden moppen getapt. 
De intermenselijke relaties tussen Marokkanen en Nederlanders 
kregen ruimschoots aandacht. De schrijver Jacques Brooijmans gaf 

 56



door voorlezing uit zijn boek ‘de Vijfde jongen’ een mooi voorbeeld 
van hoe verschillende culturen elkaar op een positieve manier 
kunnen ontmoeten.  
Amsterdam zou Amsterdam niet zijn als er niet ook een kritisch 
tegengeluid te horen was. Een Marokkaanse buurtbewoner stelde 
dat Nederlanders niet echt open staan om te leren van andere 
samenlevingen. Het is, vindt hij, nu tijd voor wederzijdse acceptatie. 
 
4. Sriebie Wiekie 
Een enthousiaste mevrouw Gina Braafheid uit de Stadionbuurt heeft 
in 2004 een ‘lotgenotengroep’ opgezet van familie en kennissen van 
psychiatrische patiënten. Zij wilde wat ondersteuning en was op 
zoek naar een geschikte ruimte voor de groepsbijeenkomsten. Die 
ruimte is nog niet gevonden. Van de wijkraad van het wijkcentrum 
heeft zij ter ondersteuning van haar werk een printer in bruikleen 
gekregen. 
 
5. Interculturele dialogen 
Eind 2004 werd Amsterdam geconfronteerd met de moord op Theo 
van Gogh. De gebeurtenissen die daarop volgden maakten keihard 
duidelijk dat de verschillende groepen in de stad tot nu toe naast 
elkaar hadden geleefd in plaats van samengeleefd. Het stadsdeel 
startte toen met de campagne Wij Amsterdammers in Oud Zuid. 
Een van de doelstellingen van deze campagne was ‘het opzetten 
van een dialoog tussen de verschillende culturen’. 
Joke Jongejan was al een tijd bezig als vrijwilliger met een 
filosofisch café in Moria. Samen met Eddy Reefhuis organiseert zij 
daar gesprekken over vragen als: is geluk maakbaar, wat is natuur, 
wat is vrijheid? Een aantal mensen van Turkse, Marokkaanse en 
Koerdische afkomst schoof aan bij deze gesprekken. Onder hen de 
voorzitter van het bestuur van het Koerdisch Centrum. Hij vroeg of 
een filosofisch gesprek ook eens zou kunnen plaatsvinden in het 
centrum aan de Sloterkade. En dus vond november 2004 een 
gesprek plaats over de vraag: is de multiculturele samenleving 
mogelijk? Dat werd een af en toe heftig debat, met als conclusie: er 
bestaat weliswaar een multiculturele samenleving, want zo zaten we 
aan tafel, maar de interculturele samenleving als geheel is nog ver 
weg. Tijdens deze avond werd ook het idee geboren van een 
intercultureel filosofisch café.  
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Joke Jongejan heeft vervolgens financiële steun van het stadsdeel 
gevraagd. Tijdens een gesprek met wethouder Laurien van den 
Hoven ontstond het idee om vrijwilligers op te leiden. Op een oproep 
in de stadsdeelkrant kwamen negentig mensen af, zestig daarvan 
volgden een training tot gespreksleider.  
De filosoof Jos Kessels leidde de training in de socratische dialoog. 
Een socratisch gesprek is een klassieke methode om een 
fundamentele vraag te onderzoeken aan de hand van concrete 

voorbeelden. Het 
gaat hierin niet om 
het opbieden van 
meningen en het 
eigen gelijk krijgen. 
Het gaat meer om 
het creëren van vrije 
ruimte waarin 
iedereen kan 
zeggen wat hem of 
haar op het hart ligt 
en waar men naar 
elkaar luistert. 

Samen onderzoekt men een voorbeeld – zoals: iemand wordt 
getreiterd - en stel je jezelf de vraag: ‘Wat zou ik doen in zo’n 
geval?’  
Een aantal gesprekken werd georganiseerd: in het Koerdisch 
Centrum , in Moskee De Vrede, in Buurthuis Zuid, in café Mansro 
(een Surinaams café in de Pijp), in de Willem de Zwijgerkerk en in 
de Selimiye Moskee. Gemiddeld kwamen er zo’n vijftig bezoekers. 
Over het algemeen waren dit, behalve onze gastheren en 
gastvrouwen, mensen die nog niet eerder in een moskee of 
allochtonenorganisatie waren geweest. 
Een sfeerbeeld uit de gesprekken: 
* Over de vraag: wat is het verband tussen discriminatie en respect: 
Nederlandse vrouw: "Vaak durf ik iemand van een andere cultuur 
niet op zijn/haar gedrag aan te spreken. Ben ik bang of te 
voorzichtig? Of handel ik vanuit een overdreven respect?" 
* Over de vraag wat is eer? 
Een Koerdische man: ‘vrouwen hebben de eer. Mannen de trots.’  
Een andere: ‘Bij ons is familie belangrijk en dus ook de eer van de 
familie.’ 
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Een Nederlandse vrouw: ‘Het begrip eer zegt mij niets, ik heb er 
niets mee.’ 
* Over de vraag: opgroeien in Amsterdam, hoe is dat tegenwoordig: 
‘We moeten buurtschouwen met kinderen organiseren.’ 
‘Vroeger konden kinderen nog op straat spelen. Mijn kinderen 
wonen drie hoog achter. Waarom kunnen zij niet spelen op plekken 
die soms leeg staan: kerken, sportvelden, scholen?’ 
* Over de vraag: hoe kunnen wij samenleven in Amsterdam Oud 
Zuid 
Een Surinaamse man over jongerenprobleem: ‘Hoe langer wij 
volwassenen erover doen om oplossingen uit te voeren des te 
langer moeten jongeren wachten.’ 
 
Conclusie: we moeten nog wat geduld hebben met elkaar 
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Personeel en organisatie 
 
1. Bestuur 
Het bestuur bestond op 31 december 2005 uit de volgende 
personen: 
• An Huitzing, voorzitter 
• Wouter Bolte, secretaris 
• Fred Reich, penningmeester 
Fred Reich trad op 18 april 2005 in functie, en volgde daarmee Rob 
Esseling op die zijn bestuurslidmaatschap per 1 januari 2005 had 
beëindigd. 
 
2. Personeel 
In 2005 waren de volgende medewerkers in dienst: 
• David van Bezooijen, opbouwwerker (vanaf november) 
• Selwyn Evers, oproepkracht en baliemedewerker (vanaf augustus) 
• Caroline van Goor, notulist (vanaf februari) 
• Saskia Grootegoed, opbouwwerker 
• Joke Jongejan, opbouwwerker 
• Steven Luttikhuis, projectmedewerker (vanaf november) 
• Caroline Moore, baliemedewerker 
• Friederike Sips, opbouwwerker 
• Rob Sjouken, manager 
• Roy Slaterus, opbouwwerker en baliemedewerker (tot december) 
• Mine Yapar, projectmedewerkster (vanaf juni) 
• Mariëtta de Zorzi, bureaubeheerder en opbouwwerker 
 
Op extern-contractbasis: 
- Freek Walther, manager a.i. 
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3. Balans 
Voorlopige cijfers 2005 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2005 (x € 1)  

 
ACTIVA  

31-12-2005 31-12-2004 
Materiële vaste activa  
Inventaris  €        19,897  €        14,661 
    
Vlottende activa  
Subsidiënten  €        54,594  €        22,361 
Kortlopende vorderingen  €       29,150  €        28,819 
Liquide middelen  €      108,387  €      163,836 

 €      192,131  €      215,016 
 

 €      212,028  €      229,677 
 
 

PASSIVA  
31-12-2005 31-12-2004 

 
Algemene reserve  €        42,672  €        43,544 
Bestemmingsreserves  €        17,108  €        33,714 
Totaal eigen vermogen  €        59,780  €        77,258 

 
Voorzieningen  €          1,635  €          1,090 

 
Nog te besteden subsidies  €        70,416  €        19,641 
Nog te verrekenen subsidies  €        37,471  €        59,929 
Loonverplichtingen  €        25,707  €        25,684 
Overige schulden en nog te betalen kosten  €        17,019  €        46,075 

 €      150,613  €      151,329 
 

 €      212,028  €      229,677 
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4. Exploitatie 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2005 (x € 1) 

 
BATEN Realisatie Realisatie 

 2005 2004 
   

Budgetsubsidie  €      249,185  €      219,670 
Overige subsidies  €      147,847  €      155,778 
Overige baten  €          2,374  €          2,316 
Baten voorgaande jaren  €          2,028  €        13,574 

  €      401,433  €      391,338 
 
 

LASTEN Realisatie Realisatie 
 2005 2004 
   

Personeelslasten  €      114,448  €      171,882 
Huisvestingslasten  €        16,387  €        18,971 
Bureau- organisatielasten  €        13,841  €        29,054 
Activiteiten- en publiciteitslasten  €      181,883  €        55,265 
Bijzondere activiteitenlasten  €        75,747  €      117,798 
Lasten voorgaande jaren  €          8,851 

  €      402,305  €      401,821 
Saldo staat van baten en lasten 
Voordelig (nadelig)  €           (872)  €      (10,483)
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