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Voorwoord
In 2008 kon het Wijkopbouworgaan Zuid-West zich voor het eerst geheel buigen over 
zijn activiteiten als kernpunt voor actieve bewoners. Dit uiteraard in samenwerking 
met SOOZ (Samenwerking Opbouwwerk Oud-Zuid), die zich meer professioneel 
richt op het opbouwwerk. De interactie tussen beide stichtingen moet nog wat meer 
groeien, maar het beoogde doel – elkaar aanvullen en ondersteunen – gloort aan de 
horizon.
De rol van het wijkopbouworgaan wordt aanwijsbaar anders, omdat door de bunde-
ling van actieve wijkbewoners de Wijkraad Zuid-West ook een aanspreekpunt wordt 
voor instanties die belang hebben bij de mening van deze wijkbewoners. Natuurlijk 
zijn niet alle actieve bewoners georganiseerd in de wijkraad, maar een aantal zaken 
wijzen er wel op dat meer en meer wordt ingezien dat de informatie die men kan 
krijgen binnen de wijkraad voorkomt, dat men steeds opnieuw het wiel moet uitvinden. 
We zijn daarom trots dat we in meer of mindere mate groeperingen konden helpen 
zoals Red het Spijtellaantje, actieve bewoners rond begraafplaats Huis te Vraag en 
de voortgaande betrokkenheid met de juiste bestemming van het Stadionplein.

Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de rol van de wijk-
raad gering, omdat deze wet zich meer richt op mensen die moeten worden onder-
steund. Deze taak trekt SOOZ meer naar zich toe; de wijkraad heeft eenmaal de 
woordvoerster van een organisatie gehoord en daarna doorverwezen naar SOOZ. 
Wij hopen en verwachten dat de inspanningen van SOOZ actieve burgers op zal 
leveren die dan weer lid kunnen worden van onze wijkorganisatie.

Omdat alle leden van de Wijkraad Zuid-West er als vrijwilliger zitten, is het begrij-
pelijk dat zij daar tijd voor moeten hebben. Daarom is het ook niet verbazingwek-
kend, dat een groot aantal ouderen zich voor langere duur actief betoont en jongere 
mensen in de bloei van hun leven, met jonge kinderen, zich ontwikkelende carrières 
etc., meestal slechts tijd hebben voor een kortdurende activiteit. Juist deze interactie 
tussen oudere en jongere mensen levert - vooral voor de laatsten - voordeel op. Voor 
de wijkraad is dat geen probleem; voor de lezer, hopen wij, is dat begrijpelijk.

In de verslagen staan meer gedetailleerd de verrichtingen, welke door de wijkraad, de 
werkgroepen of samen met het Wijkopbouworgaan Zuid-West in 2008 zijn gedaan.

Jan Siegenbeek van Heukelom, voorzitter Wijkopbouworgaan Zuid-West
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Wijkraad Zuid-West
Functie wijkraad

De Wijkraad Zuid-West maakt deel uit van de Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-
West en is een platform van actieve bewonersgroepen en belangstellende wijk-
bewoners. De wijkraad komt vijf à zeven keer per jaar bijeen. Tijdens deze verga-
deringen wordt informatie over ontwikkelingen in de wijk uitgewisseld en wordt 
door de aangesloten werkgroepen gerapporteerd over hun activiteiten. Per keer 
komt ook een thema aan de orde, waarvoor één of meer gasten worden uitgeno-
digd. Soms worden ook gezamenlijke standpunten geformuleerd en vervolgens 
uitgedragen. De wijkraadsvergaderingen zijn openbaar en worden aangekon-
digd op de website van het wijkopbouworgaan: www.woozw.nl. Nieuwe bewo-
nersgroepen kunnen zich aansluiten bij de wijkraad. 

De wijkraad bepaalt het beleid van de Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West 
en kiest elke twee jaar uit zijn midden het bestuur van deze stichting. De wijkraad 
draagt tevens twee leden voor van het bestuur van de Stichting Samenwerking 
Opbouwwerk Oud-Zuid (SOOZ), die onder andere verantwoordelijk is voor de 
huisvesting van het Wijkopbouworgaan Zuid-West en het daar werkzame perso-
neel. Ook fi atteert de wijkraad het jaarlijkse beleidsplan van Stichting SOOZ.
Door de nieuwe structuur van het opbouwwerk waarbij het professionele werk 
binnen SOOZ plaatsvindt, is deze relatie zeer belangrijk geworden. In 2008 vond 

Wijkraadsvergadering van maandag 25 februari 2008.
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de opvolging van Frank Agterkamp plaats. Mirko Pasman werd zijn opvolger en 
zijn inwerkperiode kenmerkte zich door de introductie van nieuwe methoden om 
de professionaliteit op een hoger niveau te brengen. Voor veel vrijwilligers was 
dat wennen, want die zijn – per defi nitie – niet professioneel, maar soms wel 
ervaren.
De samenwerking met het andere wijkcentrum dat gerelateerd is aan SOOZ, 
Wijkopbouwcentrum Vondelpark/Concertgebouwbuurt, heeft - jammer genoeg - 
nog niet veel diepgang gekregen. Via de diverse werkgroepen was er ook veel 
interactie met het stadsdeel; hiervoor zij men verwezen naar de jaarverslagen 
van de individuele werkgroepen. 
Van sommige werkgroepen is er geen verslag; ze namen wel deel aan de wijk-
raad, maar ontvingen geen subsidie via die wijkraad, dat een verplichting geeft 
inzake verslaglegging. 
Veel van de activiteiten van de wijkraadsleden waren gericht op zaken in het 
westelijke deel van de wijk: het Stadionplein, de Schinkel, Begraafplaats Huis 
te Vraag en het Spijtellaantje. Daarom willen we speciaal wijzen op deze activi-
teiten. Aan de Schinkel komt ook de kinderboerderij te liggen die ruimschoots de 
aandacht had van de wijkraad en betrokken groeperingen.

In het jaarverslag van de Buurtgroep Stadionplein e.o. wordt melding gemaakt 
van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB); de wijkraad vindt 
dit zo belangrijk dat het zelf van plan is hieraan aandacht te besteden. Immers, 
wanneer actieve burgers niet in staat zijn met dezelfde kennis van zaken 
problemen of plannen in hun buurt te beoordelen als bijvoorbeeld het stadsdeel, 
dan worden ze tot marionetten teruggebracht. De bejegening van zo’n actieve 
burger kan dan niet anders dan tot frustratie leiden. Indirect maait het overheids-
bestuur zichzelf zo het gras voor de voeten weg.
Een nieuwe groep is Sriebie Wiekie, welke wel wordt ondersteund namens de 
wijkraad, maar pas lid is geworden.

De wijkraadsvergaderingen
In 2008 kwam de Wijkraad Zuid-West zes maal bijeen, te weten op 28 januari, 
25 februari, 28 april, 30 juni, 29 september en 24 november. Vergaderplaats was 
huize Moria, Speerstraat 5. 
Het aantal aanwezigen per vergadering (inclusief de notulist en de aanwezige 
gasten) varieerde van 14 tot 25 met een gemiddelde van 21 aanwezigen. Het 
afgelopen jaar kwamen de volgende thema’s aan de orde:
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28 januari: de stand van zaken met betrekking tot het Stadionplein, met als • 
gast: de architect Fred Schoen, één van de adviseurs van de Buurtgroep 
Stadionplein en omgeving;
25 februari: de Woonvisie Amsterdam, met als gasten de portefeuillehouder • 
Wonen Egbert de Vries, de heer Arjen de Leeuw en mevrouw Saskia 
Kuntze;
28 april: de Wijkkrant Zuid-West in relatie tot Stichting SOOZ en Wijkop-• 
bouworgaan Zuid-West, met als gaste Friederike Sips, redactielid Wijkkrant 
Zuid-West;
30 juni: kennismaking met Mirko Pasman, de nieuwe algemeen manager • 
van Stichting SOOZ;
29 september: de stand van zaken met betrekking tot het Spijtellaantje, • 
met als gasten Jan Vosman (directeur Ymere Wonen West), architecte Ria 
Smit en Wilma Kramer en Karin Buis (beide lid van de actiegroep Red het 
Spijtellaantje).
24 november: ervaringen met de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), met • 
als gast: mr. Jeroen Bedaux, bewoner Stadionplein.

Sommige thema’s bleven ook later onderwerp van gesprek tijdens de 
vergaderingen. 
Verder kwamen bij de mededelingen en rapportages van de werkgroepen de 
volgende onderwerpen aan de orde:

vaststelling van de stemgerechtigde leden van de Wijkraad Zuid-West 1x• 
het jaarverslag Wijkopbouworgaan Zuid-West 2007 3x• 
de folder van het Wijkopbouworgaan Zuid-West 1x• 
opheffi ng van de werkgroep Ouderenhuisvesting 3x• 
subsidieaanvragen van aangesloten werkgroepen (activiteitenbudget) 2x• 
het fi nancieel jaarverslag 2007 van Stichting SOOZ 1x• 
de budgetaanvraag 2009 van Stichting SOOZ 1x• 
de opvolging van Frank Agterkamp, algemeen manager SOOZ en • 
oorspronkelijk van Vondelpark/Concertgebouwbuurt; ook de 
(interim)manager Freek Walther 2x
huisvesting wijkcentra Zuid-West en Vondelpark/Concertgebouwbuurt 1x• 
het Monument Indië Nederland 4x• 
het 75-jarig bestaan van de Willem de Zwijgerkerk 1x• 
het Boomschorshuisje 3x• 
het winkelbestand in de wijk 2x• 
de interculturele dialogen 2x• 
bomenkap langs het Olympiaplein 2x• 
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bomenkap langs het IJsbaanpad 1x• 
het speeltuintje aan het IJsbaanpad 1x• 
de verkeers- en parkeersituatie m.b.t. het IJsbaanpad 1x• 
overlast van de lichtmasten van de voetbalvelden van Arsenal 1x• 
tijdelijk kantoor van de Dienst Werk en Inkomen aan het IJsbaanpad • 
voor daklozen 2x
de kinderboerderij op de Schinkeleilanden 5x• 
het fi etspad over de Schinkeleilanden 1x• 
de opening van de Jan Wilsbrug en het Park Schinkeleilanden 1x• 
stand van zaken m.b.t. de jachthaven Olympia 1x• 
de Begraafplaats Huis Te Vraag en de Hoofdgroenstructuur 1x• 
stand van zaken m.b.t. het Spijtellaantje 3x• 
stand van zaken m.b.t. het Stadionplein 5x• 
de Streekmarkt op het Stadionplein 3x• 
de buurtbarbecue op het Legmeerplein 1x• 
het inloophuis Welkom aan de Marathonweg 2x• 
de Dodenherdenking op 4 mei op de Apollolaan 1x• 
bedreigingen voor het Beatrixpark 2x• 
plannen voor een hotel op Strand Zuid achter het RAI-congrescentrum 1x• 
eventuele opheffi ng van de stoplichten op de kruising Marathonweg/• 
Olympiaweg 1x
de mishandeling van een joodse man op het Olympiaplein 1x• 
de Stichting Sriebie Wiekie (ondersteuning familieleden psychiatrische • 
patiënten) 1x

Ontwikkelingen in de wijk

1) Planologie van de Centrale Stad en Stadsdeel Amsterdam   
    Oud-Zuid; de Openbare Ruimte
Zuidas 
Ondanks de kredietcrisis wordt er gewerkt aan het project Beethoven ten 
noorden van de onderdoorgang van de A10 Zuid van de Beethovenstraat. Op 
dit moment is de verkeerssituatie voor fi etsers nog ongewijzigd. Of dit standpunt 
door de Fietsers bond, met eventuele versterking van het Bewoners Platform 
Zuidas en de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, daar de oorzaak van is, 
is niet geheel duidelijk. Vooral de starre houding van het bisdom Haarlem (en nu 
ook Amsterdam) rondom de locaties Christus Geboorte kerk en Maria, Vrouwe 
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van alle Volkeren, zorgt voor veel onrust.

Begraafplaats Huis te Vraag, de Schinkeleilanden en het Olympisch Stadion
Aan de Schinkel ligt een drietal “pre-moderne, oud-Amsterdamse” stadsele-
menten: de begraafplaats Huis te Vraag, met bijbehorende weide, en het Spijtel-
laantje (zie www.huistevraag.nl en www.redhetspijtellaantje.nl ). Woningbouw-
vereniging Ymere (en in haar kielzog het stadsdeel) vindt dit complex niet zozeer 
de moeite waard, dat het bewaard moet worden, maar wel dat deze locatie dient 
te worden opgestoten in de vaart der volkeren. Dit houdt in dat het Spijtellaantje 
nu wordt bedreigd, maar waarschijnlijk is de begraafplaats veiliggesteld, omdat 
het op de monumentenlijst is geplaatst. Wat er met het weiland gebeurt, is nog 
niet ter sprake gekomen, maar het hoort conceptueel bij de inrichting van de 
begraafplaats. 
Aan de andere kant van de Schinkel breidt het Olympisch Gebeuren nog steeds 
verder de vleugels uit, zodat plannen voor meer sportaccommodaties meer en 
meer het werkelijke groen (is buiten-zijn) veranderen in sportgroen. De wijkraad 
zal de totstandkoming van een kinderboerderij op het noordelijke Schinkel eiland 
toejuichen, omdat hierdoor de mogelijkheid ontstaat een aantrekkelijke laag-
drempelige familieattractie te realiseren.

Stadionplein
Men kan wel spreken van een doorbraak in de planologie van het Stadionplein, 
omdat nu eindelijk betrokken burgers, in goede interactie met deelraadsfracties, 
uiteindelijk een resultaat voor het Stadionplein hebben bereikt dat voor de meer-
derheid van de bewoners acceptabel is. Alle stappen en besluiten vindt men 
terug in het verslag van de buurtgroep Stadionplein e.o.

2) Groen- en milieuactiviteiten
Geveltuinendag, Streekmarkt en Achillesfestival
Enthousiaste en actieve vrijwilligers hebben bijgedragen aan het grote succes 
van de Geveltuinendag die SOOZ in april organiseerde. Hetzelfde geldt voor de 
Streekmarkt op het Stadionplein in september en het jaarlijkse Achillesfestival op 
het Van Tuyll van Serooskerkenplein in juli.

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 
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om hakt neemt een grote verantwoordelijkheid op zich. De werkgroep Bomen-
ridders is nu ook bij onze wijkraad aangesloten. In de nieuwe statuten van het 
Wijkopbouw orgaan Zuid-West is de no dige aandacht geschonken aan de clau-
sulering, die een voor de rechtbank ontvankelijke reactie mogelijk maakt. 

Buurtschouwen, woongenot, wijkgericht werken en 
interactie met het stadsdeel

Buurtschouwen
De belangstelling van bewoners voor de buurtschouwen en goede bereik baar heid 
maakt dat door het initiatief van SOOZ verwacht mag worden dat deze weer in 2009 
terugkomen in een minder technologische vorm maar in één, die de buurtbewoners 
er weer bij betrekt. Want men begint zo hier en daar wel de totale afwezigheid van 
buurtschouwen, die toegankelijk zijn voor buurtbewoners, als een gemis te ervaren.

Vrijwilligerswerk en de Wet maatschappelijke ondersteuning
We constateren dat het Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid n.a.v. diverse onder-
werpen waarde hecht aan vrijwilligerswerk, o.a. in het kader van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning. Juist omdat wij zelf maar al te zeer weten hoe moei-
lijk het is bewoners betrokken te krijgen bij opinievorming en sociale activiteit 
zullen we aandacht blijven vragen voor overleg, samenwerking en synergie.

Wijksteunpunt Wonen
In 2006 was het wijkopbouworgaan in het Wijksteunpunt Wonen (WSW) 
vertegen woordigd door An Huitzing. Haar aftreden als voorzitter van het wijkop-
bouw orgaan werd in de wijkraad op gepaste wijze gevierd door haar te laten 
ver tellen welk werk zij in dit verband doet in Rotterdam. Kort daarna heeft zij zich 
ook terug getrokken uit de stuurgroep voor het WSW.
In 2008 trad Elly Vlasveld toe tot het bestuur met o.a. in haar portefeuille WSW.

Ouderenhuisvesting
Eén van de thema’s in 2008 was huisvesting en vooral ouderenhuisvesting. 
Stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries besprak de “Woonvisie Oud-Zuid”. Uit 
onvrede over de onmogelijkheid resultaten te bereiken heeft de Werkgroep 
Ouderenhuisvesting besloten zich op te heffen.

De interactie met het stadsdeel
Geregeld constateren we dat niet alle diensten van het stadsdeel even gemak-
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kelijk het oor lenen voor reacties uit onze wijk; en geregeld bereiken ons klachten 
van bewoners. Juist nu de portefeuillehouder getoond heeft wel toegankelijk te 
zijn, lijkt ons dit een goed voorbeeld voor de desbetreffende ambtenaren. Wij 
menen dat de situatie vergeleken met vorig jaar enigszins is verbeterd, hoewel wij 
nog wel eens aangesproken worden door medebuurtbewoners met klachten.

Samenstelling Wijkraad Zuid-West op 31 december 2008

Bestuur Wijkopbouworgaan Zuid-West
Voorzitter Jan Siegenbeek van Heukelom (tevens lid SOOZ-bestuur)
Secretaris Coen Tasman
Penningmeester Peter Janssen
Lid  Wouter Bolte (tevens voorzitter SOOZ-bestuur)
Lid  Elly Vlasveld

Werkgroepen
Actiecomité Red het Spijtellaantje  Karin Buis
     Wilma Kramer (plaatsvervangster)
Algemene Belangenvereniging 
Schinkeleilanden    Co Jongkind
Bewonerscomité Vossiusbuurt  Jan Siegenbeek van Heukelom
Bomenwerkgroep (Bomenridders)  Diedje van Leeuwen
Buurtgroep Stadionplein en omgeving Leo Wernaert
     Coen Tasman (plaatsvervanger)
Genootschap Huis Te Vraag  Bram Elsenaar
Huurdersvereniging ZuiderAmstel  Louis Samson
Moskee De Vrede   Mohamed Biserie Assaïda
Koerdisch Centrum   K. Tastan
Natuur- en milieugroep   Annette Bogstra
Platform Groen Schinkeloevers  Guus Gase
     Co Jongkind (plaatsvervanger)
Stichting Boomschorshuisje  Fred van Kooij
     Adriana Korteweg (plaatsvervangster)
Vereniging Groengebied Jaagpad/
Rijnsburgstraat    Ben Bles
Verontruste Bewoners Marathonbuurt Jacqueline Mees ten Oever
     Paul van Ede (plaatsvervanger)
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Werkgroep Dialoog   Elly Vlasveld
Werkgroep Verkeer & Vervoer  Henri Weve

Individuele leden
Adem Bölükbas    bewoner/ondernemer Van Tuyllbuurt
Han van der Linden-Schadd  Adviescommissie Monument 
     Indië Nederland
Henderfi na Sopacua   bewoonster Van Tuyllbuurt
Peter Rijers    bewoner Marathonbuurt

Ondersteuning door Stichting SOOZ: David van Bezooijen (notulist/
opbouwwerker)
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Dodenherdenking bij monument 
Apollolaan hoek Beethovenstraat
Het monument is opgericht ter nage dach tenis aan de 29 gevangenen die 
hier zonder vorm van pro ces werden gefusilleerd door de Duitse bezetter. Dit 
gebeurde in de vroege ochtend van 24 oktober 1944 als repre saille voor een 
actie van het Verzet. Het monument is gemaakt door Jan Havermans in 1954. 

In 2007 tijdens de dodenherdenking 4 mei ‘s avonds sprak Koen Koch, histo-
ricus van vooral de eerste wereldoorlog. Hij maakte vooral duidelijk dat over-
heden verantwoording moeten afl eggen over de beslissing van wel of niet het 
beginnen van een oorlog, zoals bijvoorbeeld die in Irak. Namens het stadsdeel 
legde mevrouw L. P. Tiel, voorzitter van de Stadsdeelraad, een krans.
De 1500 exemplaren van het programma, die werden uitgereikt voor de plechtig-
heid, bleken weer te weinig te zijn, zodat we schatten dat er tussen 1500 en 2000 
mensen aanwezig waren. Achteraf kwamen er enige klachten binnen over de 
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geluidsinstallatie; aan de verbetering hiervan zal aandacht worden besteed.
Het 4 mei comité verzorgde ook dit jaar de kranslegging namens het Wijkop-
bouworgaan Zuid-West bij het monument op de Amstelveenseweg bij het hek 
aan het Vondelpark. Veel informatie, zoals de toespraken van diverse spre-
kers, is te vinden op de website van het wijkcentrum, www.woczuidwest.nl > 
Bewoners initiatieven > Dodenherdenking.

Contactpersoon: Mariëtta De Zorzi (SOOZ)

Redactie bundel Arjen Looyenga
Zoals in 2007 besloten was, werd er in 2008 een redactiecommissie samen-
gesteld, die zich bezig zou houden met de circa 50 artikelen die wijlen Arjen 
Looyenga voor de wijkkrant heeft geschreven. De samenstelling van de redactie 
weerspiegelt de betrokkenheid van verschillende groeperingen, waaronder het 
Wijkopbouworgaan Zuid-West: Jan Siegenbeek van Heukelom (namens het 
bestuur van SOOZ), Catharina Dissel (namens de wijkkrant), Coen Tasman 
(namens het wijkopbouworgaan), Margriet de Roever (namens het Cuypersge-
nootschap), Friederike Sips (ondersteuning door SOOZ) en Jessica Polak (free-
lance redactiemedewerkster voor de feitelijke uitvoering van de redactie).
De redactie boog zich over de tekst om na te gaan of een en ander nog klopte, 
actueel was en leesbaar. De illustraties werden teruggezocht en bijgewerkt, daar 
waar dat nodig was. De lay-out werd besproken, evenals de wijze van drukken 
en uitgeven.
Vooral het controleren van de tekst bleek een grotere klus te zijn dan verwacht, 
zodat in 2008 de bundel nog niet gereed kwam. We verwachten wel dat het vóór 
Sinterklaas 2009 in de boekhandel zal liggen.

Contactpersoon: Friederike Sips (SOOZ)

De Bomenridders
In het najaar van 2008 vond weer de opleiding tot ‘Bomenridder’ plaats. In vier 
bijeenkomsten leerden bewoners de basis van het beschermen van bomen aan 
de hand van huiswerkopdrachten over kapvergunningen, actievoeren, monu-
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mentale bomen en bomenkeuze. De opleiding werd afgesloten met de offi ciële 
ridderslag door portefeuillehouder Paul van Grieken.

Stadsdeelwethouder Paul van Grieken riddert mevrouw N. Struijck van Bergen 
tot ‘Bomenridder’. Foto: Lilian Voshaar.

Andere activiteiten van Bomenridders waren: voorbereiden van inspraak en 
inspreken bij de centrale stad over de nieuwe bomenverordening (die van toepas-
sing is in ‘grootstedelijke projecten’ als de Noord/Zuidlijn en de Zuidas), deel-
name aan twee bijeenkomsten tussen ambtenaren en bomenridders ter voorbe-
reiding van het nieuwe Bomenbeleidsplan van Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, 
een excursie op de Nieuwe Oosterbegraafplaats en twee bijeenkomsten en een 
excursie om te oefenen in het herkennen van boomsoorten.
De Bomenridders gaven hun mening over de kapvergunningen in het Beatrixpark 
en het Spijtellaantje en stimuleerden buurtbewoners om ook te reageren. Ten 
slotte pleitten de Bomenridders voor het behoud van bomen in het Amstelpark.

Contactpersoon: David van Bezooijen (SOOZ)
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Stichting Boomschorshuisje 
Stichting De DonderbergGroep is tien jaar eigenaar geweest van de gevel van 
het boomschorshuisje. In september 2008 is de gevel overgedragen aan Stich-
ting Boomschorshuisje, alsmede een kleine archiefdoos met desbetreffende 
stukken. 
Omdat het saldo op de girorekening van Stichting Boomschorshuisje nul euro 
was is de girorekening opgeheven. De betaling aan de KvK wordt particulier 
voldaan.
Er loopt al geruime tijd een Plan van Aanpak van Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid 
wat betreft de Theophile de Bockstrook, waarin de herbouw van het boomschors-
huisje is opgenomen. Het lot van het boomschorshuisje is nauw verbonden aan 
dit ingewikkelde bouwproject. Stichting Boomschorshuisje heeft middels een 
brief in oktober bij het stadsdeel haar wensen nogmaals duidelijk uiteengezet, 
met onder andere de eis dat niet alleen de gevel wordt aangebracht, maar dat 
het hele huisje wordt herbouwd. 
Op 15 december is er een informatieavond geweest voor de bewoners van de 
Hoofddorppleinbuurt. De beoogde plek voor herbouw van het boomschorshuisje, 
geïntegreerd in een appartementencomplex, is Amstelveenseweg 122. Er werd 
medegedeeld dat deze locatie nog een bestemmingsplanprocedure moest door-
lopen. In het voorjaar van 2009 volgt een inspraakavond. De aanbesteding vindt 
hoogstwaarschijnlijk pas na zomer 2009 plaats. Geduld is een schone zaak.

Contactpersonen: Adriana Korteweg en Fred van Kooy

Werkgroep Verkeer en Vervoer Zuid-West
De Werkgroep Verkeer en Vervoer Zuid-West bespreekt knelpunten wat betreft 
het verkeer en het openbaar vervoer in de wijk Zuid-West. Het vergroten van de 
verkeersveiligheid blijft daarbij het uitgangspunt, met name de veiligheid van de 
meest kwetsbare verkeersdeelnemers, de voetgangers en fi etsers.

De werkgroep telt zes leden die zes keer per jaar bijeenkomt. Dit jaar zijn onder 
meer aan de orde gekomen onderwerpen als het sluipverkeer in de Van Tuyll 
van Serooskerkenbuurt, de herprofi lering van de Amstelveenseweg, het fi ets-
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knelpunt aan de oostzijde van het Olympiaplein en de herinrichting Olympiaweg/
Marathonweg. En opnieuw bleef de verkeersveiligheid rond het Hoofddorpplein 
en de Heemstedestraat de aandacht vragen. Over de herinrichting van het Stadi-
onplein is overleg geweest met ambtenaren van het stadsdeel. Dit onderwerp zal 
in 2009 opnieuw de aandacht vragen.

Ook samenwerking met de werkgroep Verkeer van de Vondelpark-Concertge-
bouwbuurt is aan de orde geweest. Het blijkt voor de werkgroep soms toch moei-
lijk om een vuist te maken. Uiteindelijk is besloten dat de werkgroep voorlopig 
toch haar eigen koers blijft varen.

Contactpersoon: Henri Weve

Buurtgroep Stadionplein en omgeving
Burgerinitiatief
Dertig jaar actie voeren van de in 1978 opgerichte Buurtgroep Stadionplein en 
omgeving werd op 17 december van het afgelopen jaar bekroond met een besluit 
van de Stadsdeelraad Oud-Zuid over bebouwing en herinrichting van het Stadi-
onplein, waar zowel de buurtgroep als de meeste bewoners van de Stadionbuurt 
mee kunnen leven.
De laatste drie jaar stond namelijk een ontwerp voor het plein van het door het 
stadsdeel ingehuurde architectenbureau O.M.A. ter discussie, dat op veel verzet 
in de buurt stuitte. Dat was onder andere gebleken tijdens de inspraakavond 
over dit ontwerp op 7 juni 2007 en uit een daaraan voorafgaande enquête van 
de buurtgroep, waarbij 91% van de Stadionbuurtbewoners en 97% van de direct 
omwonenden zich tegen dit ontwerp uitsprak. Op grond daarvan had de buurt-
groep in september 2007, twee dagen voordat de stadsdeelraad over dit ontwerp 
een besluit zou nemen, een door de architecten Marinus Oostenbrink en Fred 
Schoen gemaakt alternatief plan ingediend in de vorm van een burgerinitiatief, 
dat ondersteund werd door 288 geldige handtekeningen. Omdat beide plannen 
tegelijkertijd moesten worden behandeld en zowel het Dagelijks Bestuur als de 
deelraad zich daar op voor moesten kunnen bereiden, werd de besluitvorming 
uitgesteld tot het voorjaar van 2008. In de tussenliggende maanden kreeg de 
buurtgroep gelegenheid haar burgerinitiatief nader te onderbouwen en kreeg zij 
daarvoor ook 8 uur ambtelijke ondersteuning aangeboden.
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Opdracht voor een nieuw plan
Op 11 maart 2008 was het dan zover dat de deelraadscommissie Ruimte & 
Wonen zich uit kon spreken over de beide plannen: dat van bureau O.M.A. en 
dat van de buurtgroep. De commissie vond dat beide plannen sterke punten 
maar ook tekortkomingen hadden en gaf daarom het Dagelijks Bestuur opdracht 
om samen met de buurtgroep en haar adviseurs Fred Schoen en Marinus 

Coen Tasman (links) en Fred Schoen.

Oostenbrink een nieuw plan te maken, 
dat zou kunnen rekenen op draagvlak 
in de buurt. Dit besluit kwam niet 
geheel onverwacht omdat hieraan 
voorafgaand enkele vruchtbare 
gesprekken tussen de buurtgroep en 
de woordvoerders van de PvdA, 
GroenLinks en VVD hadden plaats-
gevonden. Inmiddels was er al een 
nieuwe projectleidster Stadionplein 
aangesteld: Susan van der Hilst, die 
tijdens een overleg op 5 maart door 
portefeuillehouder Egbert de Vries 
(PvdA) aan de buurtgroep was voor-
gesteld. Zij begon haar werk met een 
kennismakingsronde langs de leden 
van de buurtgroep. 

Overeenstemming over 
Programma van Eisen
Op 3 april vond de eerste van een 
zestal overlegbijeenkomsten (de 
zogenaamde ateliersessies) voor het 

zomerreces plaats, waarin door de projectleidster, vertegenwoordigers van het 
stadsdeel en zijn adviseurs, architect Floris Alkemade van bureau O.M.A., verte-
genwoordigers van de buurtgroep en haar adviseurs en als bemiddelaar Kees 
van Ruyven gesproken werd over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
het nieuwe plan. De delegatie van de buurtgroep bestond uit Jeroen Bedaux, 
Irka Potsdammer-Anstadt, Coen Tasman en hun adviseurs Marinus Oostenbrink 
en Fred Schoen. Zij brachten regelmatig verslag uit aan de overige leden van de 
buurtgroep: Leo Wernaert, Hennie Vrouwes, Christian Krijnen en Hilke Krohn. 
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Gezien de verschillende visies van bureau O.M.A. en de buurtgroep op het 
Stadionplein was er in het begin enige twijfel of het wel zou lukken om samen tot 
een nieuw plan te komen en er vielen ook wel eens harde woorden, bijvoorbeeld 
over het auteursrecht met betrekking tot dat nieuwe plan en over de fi nanciële 
vergoeding voor de adviseurs van de buurtgroep. Maar uiteindelijk werd eind 
mei, mede dankzij de rol van bemiddelaar Kees van Ruyven, toch overeenstem-
ming bereikt over het zogenaamde Programma van Eisen. Daarin werden de 
uitgangspunten vastgelegd voor de gewenste oppervlakte en de inrichting van 
het plein (ca. 10.000 m² met een fontein), het open houden van het zicht van de 
Van Tuyll van Serooskerkenweg en het rekening houden met de historische as 
van de Amstelveenseweg, de maximale hoogte van de nieuwe bebouwing van 
het plein (17 meter aan de kant van de bestaande bebouwing) en het gewenste 
soort woningen (minstens 75 woningen voor ouderen waarvan 40% sociale 
woningbouw), de ondergrondse parkeergarage, winkels en (culturele) voorzie-
ningen. Ook was er overeenstemming over de locaties voor de nieuwe bebou-
wing: de reeds in december 2005 vastgestelde plek voor een bouwblok aan 
de noordkant en een veel bescheidener bebouwing aan de zuidkant, parallel 
aan de Amstelveenseweg, zodat daarachter een relatief groot en beschut plein 
over blijft. Tijdens een extra vergadering van de commissie Ruimte & Wonen op 
18 juni presenteerden portefeuillehouder Egbert de Vries en de voorzitter van 
de buurtgroep dit gezamenlijk overeengekomen Programma van Eisen aan de 
commissie.

Geen overeenstemming over de uitwerking
Na het zomerreces zouden bovengenoemde uitgangspunten worden uitgewerkt 
tot een nieuw plan en de in mei bereikte overeenstemming versterkte bij de 
buurtgroep het vertrouwen dat dit in een beperkt aantal bijeenkomsten moge-
lijk moest zijn. Des te teleurstellender was het dan ook dat reeds tijdens de 
eerste bijeenkomst op 2 september Floris Alkemade met een ontwerp kwam, 
dat op een aantal fundamentele punten afweek van het gezamenlijk overeen-
gekomen Programma van Eisen. De buurtgroep kon zich dan ook niet vinden 
in de voorgestelde pleinafmetingen, de bouwhoogte van het noordelijke blok 
(aan alle kanten 24 meter), de wijze waarop door middel van openingen op 
hoger gelegen verdiepingen verwezen werd naar de Amstelveenseweg-as en 
de gedeeltelijke overdekking van het plein door een luifel van enkele verdie-
pingen aan het zuidelijke gebouw. Bovendien had Floris Alkemade zijn oude 
stokpaardje weer van stal gehaald en, in strijd met het Programma van Eisen, de 
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Van Tuyllstrook weer bij het plan ingelijfd. De buurtgroep droeg in de vorm van 
schetsen alternatieve oplossingen hiervoor aan, maar portefeuillehouder Egbert 
de Vries weigerde tijdens een overleg met hem op 18 september hierover te 
praten. Tijd en geld voor verder overleg waren volgens hem op en dat betekende 
dat hij het ontwerp van Floris Alkemade ongewijzigd aan de commissie en de 
deelraad zou voorleggen. Ook vond hij toetsing van draagvlak voor dit ontwerp 
in de buurt, een door de commissie gestelde voorwaarde, niet nodig. De buurt 
hoefde volgens hem slechts geïnformeerd te worden over dit nieuwe ontwerp 
en dat zou gebeuren tijdens een inloopavond in de Willem de Zwijgerkerk op 
13 november. De buurtgroep betreurde het dat de portefeuillehouder eenzijdig 
voortzetting van het overleg blokkeerde op een moment dat de buurtgroep nog 
wel degelijk kansen zag om tot overeenstemming te komen. Bovengenoemde 
resultaten werden verwerkt in een gezamenlijk persbericht. Ook werkte de buurt-
groep mee aan een fi lmpje van AT5 Producties, waarin werd toegelicht waarover 
wèl en waarover geen overeenstemming was bereikt, en in prettige samenwer-
king met communicatiemedewerkster Saskia Blaas aan een gezamenlijke pers-
conferentie op 3 november. 
 
Inloopavond en toetsing van draagvlak
Op aandringen van de buurtgroep is aan de bezoekers van de inloopavond op 13 
november uiteindelijk toch gevraagd door middel van een vragenlijst hun oordeel 
over dit nieuwe ontwerp van Floris Alkemade (inmiddels niet meer werkzaam bij 
bureau O.M.A.) te geven. In de “Special” van de Stadsdeelkrant werd de buurt 
echter alleen geïnformeerd over dit ontwerp en niet over de door de buurtgroep 
en haar adviseurs voorgestelde variant. 

De buurtgroep heeft er daarom voor gekozen om zelf maar de bewoners over 
haar kritiek op het ontwerp van Floris Alkemade en over het door haar voor-
gestelde alternatief te informeren met een eigen nieuwsbrief. Ook besloot de 
buurtgroep om door middel van een enquête het draagvlak voor het ontwerp 
van Floris Alkemade te toetsen. Daarbij bleek dat 68,4% van de bewoners van 
de Stadionbuurt het niet eens was met dit ontwerp. Ook uit de enquête van het 
stadsdeel bleek dat er onder de bezoekers van de inloopavond geen meerder-
heid te vinden was voor dit ontwerp. Aan de voorwaarde van draagvlak was dus 
niet voldaan.
Tijdens de inloopavond werd het de buurtgroep bovendien niet toegestaan om in 
de kerk panelen met haar eigen variant te laten zien. De Buurtgroep heeft zich 
daaraan gehouden, maar gelukkig hadden een buurtbewoonster en Amsterdam 
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Op 13 november 2008 voeren bewoners en AA/DG actie om ook het alternatief van 
de buurtgroep voor het Stadionplein te laten zien.

Anders/De Groenen het initiatief genomen om de bezoekers van de inloopavond 
in het voorportaal van de kerk van de nodige informatie te voorzien.

Een historisch besluit met champagne
De laatste week voor de deelraadsvergadering van 17 december werd nog 
koortsachtig overleg gepleegd tussen de buurtgroep en de woordvoerders van 
de PvdA, GroenLinks en VVD en ook met andere fracties: de buurtgroep had 
aangekondigd dat zij een verzoek tot een referendum zou indienen in het geval 
dat de stadsdeelraad het door het Dagelijks Bestuur gepresenteerde plan van 
Floris Alkemade ongewijzigd zou aannemen. Dit overleg en de reeds bestaande 
contacten hebben hun vruchten afgeworpen, want tijdens de deelraadsverga-
dering van 17 december werden door verschillende fracties maar liefst vijftien 
moties en amendementen ingediend, waarvan er elf werden aangenomen. Op 
grond daarvan werd het plan zodanig aangepast, dat het voor de buurtgroep en 
de meeste bewoners aanvaardbaar was geworden. Op grond daarvan besloot 
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de buurtgroep af te zien van een referendumverzoek. De belangrijkste aanpas-
singen zijn:

in het noordelijk bouwblok komt aan de kant van de bestaande bebouwing • 
een grote opening met zicht op de binnentuin; 
alle huurwoningen worden voor ouderen uit Oud-Zuid en ZuiderAmstel • 
bestemd; 
voor het zuidelijk gebouw worden enkele varianten met een smaller grond-• 
vlak gemaakt, waarvan ten minste één zonder luifel;
onderzocht gaat worden of en op welke wijze in het noordelijk bouwblok • 
gerefereerd kan worden aan de Amstelveenseweg als zichtas;
voor de herprofi lering van de Van Tuyllstrook komt een apart besluitvor-• 
mings- en inspraaktraject;
de buurtbewoners en andere betrokkenen worden bij het verdere ontwerp-• 
proces betrokken en geconsulteerd;
als selectiecriterium bij de keuze van de uitvoerende architect wordt ‘erva-• 
ring met of bereidheid tot interactief werken’ meegewogen;
er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van groene daken op het • 
noordelijk en zuidelijk gebouw.

Om het histori-
sche karakter van 
het besluit over 
het Stadionplein 
te benadrukken 
ontkurkte porte-
feuillehoudster 
Lieke Thesingh 
een fl es cham-
pagne, waarna 
een toast werd 
uitgebracht.

Vergaderingen en contacten met de media en anderen
Nog afgezien van het interne overleg voorafgaand aan en volgend op de bespre-
kingen met het stadsdeel, heeft de buurtgroep elf maal vergaderd in het wijk-
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centrum. De buurtgroep is sinds jaar en dag vertegenwoordigd in de Wijkraad 
Zuid-West.

Jeroen Bedaux, lid van de buurtgroep en wonend aan het Stadionplein, heeft 
het afgelopen jaar met succes een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid 
Bestuur (WOB) bij het opvragen van stukken met betrekking tot het Stadionplein 
bij het stadsdeel. Hij heeft in dit verband echter een gerechtelijke procedure 
tegen het stadsdeel aangespannen omdat hem een exorbitant hoog bedrag voor 
ambtelijke en kopieerkosten in rekening werd gebracht. Hij heeft deze procedure 
uiteindelijk ook gewonnen. Hij bracht hierover op 24 november verslag uit aan 
de Wijkraad Zuid-West.

De advocaat van het Stadsdeel Oud-Zuid (voorgrond) en Jeroen 
Bedaux bij hun gesprek met de advies commissie inzake bestuurs-
zaken Oud-Zuid.

Het afgelopen jaar is er ook veel contact met de media geweest: met verslag-
gevers van Het Parool, De Pers, Trouw, Metro, AT5, RTV Noord-Holland en de 
Wijkkrant Zuid-West.
Verder waren er het afgelopen jaar contacten met Bas van Schelven van het BPF 
(de meest waarschijnlijke projectontwikkelaar voor het Stadionplein), vrij inten-
sieve contacten met Margot Deerenberg, studente Urban Studies, die een afstu-
deerscriptie maakte over de interactie tussen de buurtgroep en het stadsdeel 
met betrekking tot het Stadionplein, en minder intensieve contacten met andere 
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studenten, waaronder de studente Landschapsarchitectuur Elize Baartman.
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat de beide adviseurs van de buurtgroep, 
Fred Schoen en Marinus Oostenbrink (die dit jaar groots zijn 65ste verjaardag 
vierde), op 18 september in Arti et Amicitiae voor een publiek van architecten 
en stedenbouwkundigen (leden van de Bond van Nederlandse Architecten) een 
druk bezochte presentatie hielden van het ontwerp van Floris Alkemade en de 
door de buurtgroep en haar adviseurs ontworpen variant voor het Stadionplein.

Perspectief 2009
De Buurtgroep Stadionplein en omgeving zal de onderhandelingen van het stads-
deel met projectontwikkelaars en de keuze van de uitvoerende architect(en) met 
interesse blijven volgen en zal weer van zich laten horen op het moment dat 
buurtbewoners en andere belanghebbenden zullen worden betrokken en gecon-
sulteerd bij het verdere ontwerpproces.

Contactpersoon: Coen Tasman, voorzitter

Platform Groene Schinkeloevers
Ontstaansgeschiedenis
Het Platform Groene Schinkeloevers bestaat 10 jaar. Het werd op 10 juni 1998 
opgericht met ondersteuning van het Wijkopbouworgaan Zuid-West en het Mili-
eucentrum Amsterdam met als doel het bestaande groen op beide Schinkeloe-
vers te behouden en te versterken. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers 
van bewoners- en belangengroepen en individuele leden. Het afgelopen jaar 
maakten de volgende organisaties deel uit van het platform: de Algemene Belan-
genvereniging Schinkeleilanden (ABS), de Vereniging De Oeverlanden Blijven, 
de E.M.A. (Museumtramlijn), de Jachthaven Olympia, de Vereniging Groenge-
bied Jaagpad/Rijnsburgstraat en de Buurtgroep Stadionplein en omgeving. In 
het verleden maakten ook de Vereniging Woonschepen Zuid en de Tuindersver-
eniging De Groenlijn deel uit van het Platform. Het Platform Groene Schinkelei-
landen is van begin af aan ook vertegenwoordigd in de Wijkraad Zuid-West.
In de beginjaren ging de aandacht van het platform vooral uit naar de westelijke 
oever van de Schinkel, maar al gauw concentreerde deze zich op de Schinkel-
eilanden zelf. Dat was een gevolg van de plannen van het Stadsdeel Oud-Zuid 
om in dit gebied een openbaar park aan te leggen met overwegend sportvoor-
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zieningen in het zuidelijk deel en met een breed fi etspad over de eilanden als 
kortste verbinding tussen het Vondelpark en het Amsterdamse Bos. Daarvoor 
werden uiteindelijk 23 van de 50 volkstuinen langs de Museumtramlijn en de 
Jachthaven Olympia opgeofferd en werden circa 1200 bomen gekapt. 
In maart 1999 had het platform daarom een alternatief inrichtingsplan ingediend, 
dat voorzag in 

minder sport• 
een fi etsroute langs de westzijde van de eilanden of langs het Olympisch • 
Stadion in plaats van langs het spoor van de Museumtramlijn
behoud van het ruige groen• 
behoud van alle volkstuinen en van Jachthaven Olympia en • 
de realisering van een kinderboerderij met beheerderswoning (vanwege • 
de fysieke en sociale veiligheid) in het meest noordelijke deel van de 
Schinkeleilanden.

Grote offers
In de afgelopen tien jaar heeft het platform het op vrijwel alle punten moeten 
afl eggen tegen het stadsdeel. Ten koste van 23 volkstuinen, het bestaande ruige 
groen en meer dan 1000 bomen werd het Tenniseiland met het nieuwe Frans 
Ottenstadion aangelegd, werden de twee voetbalvelden van Arsenal uitgebreid 
met een inloopbaan voor het Olympisch Stadion, werd het contract met de 
Jachthaven Olympia beëindigd, werd een kaal eiland met een paar dooie boom-
stammen op een heuvel in het verlengde van de nieuwe Jan Wilsbrug aange-
legd en werd een breed geasfalteerd fi etspad over de eilanden aangelegd, dat 
voorlopig aan zowel de zuidkant als de noordkant nog niet kan worden doorge-
trokken naar respectievelijk het Amsterdamse Bos en het Vondelpark (vanwege 
het te smalle viaduct onder de Ringweg A10 Zuid aan de zuidkant en vanwege 
de tramrails achter de tramremise aan de noordkant). Alleen de besluitvorming 
over het schiereiland aan de noordkant van de eilanden is nog niet rond. Het 
platform blijft zich inzetten voor het enige onderdeel van zijn alternatieve inrich-
tingsplan dat nog kans maakt op gerealiseerd te worden: de kinderboerderij met 
beheerderswoning.

Vergaderingen en acties
Het afgelopen jaar heeft het Platform Groene Schinkeloevers acht maal verga-
derd, aanvankelijk in het zaaltje aan de Olympiakade 8 en later in het Wijk-
centrum Zuid-West aan de Achillesstraat 85. Het platform wordt ondersteund 
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door een opbouwwerker van de Stichting SOOZ. Het platform heeft zich het 
afgelopen jaar min of meer tevergeefs ingezet voor behoud van de Jachthaven 
Olympia, behoud van de vier arbeidershuisjes aan het Spijtellaantje, onderbren-
ging van de begraafplaats ‘Huis Te Vraag’ in het bestemmingsplan Groengebied 
De Schinkel, herplant van de meer dan duizend gekapte bomen in dit gebied en 
last but not least: het realiseren van een kinderboerderij met beheerderswoning. 
In dit verband werden vele brieven, zienswijzen en bezwaarschriften geschreven, 
werd ingesproken tijdens hoorzittingen en commissie- en deelraadsvergade-
ringen en contact gezocht met de locale media zoals De Echo. 

Op zaterdag 4 oktober (Dierendag) 
werden de gereed gekomen Jan 
Wilsbrug, die het Olympisch Stadi-
onterrein met de Schinkeleilanden 
verbindt, en daarmee ook het reeds 
aangelegde deel van het zoge-
naamde Park Schinkeleilanden 
feestelijk geopend. Voor de leden 
van het Platform Groene Schinke-
loevers was dit echter geen reden 
voor feestvieren. Integendeel, zij 
demonstreerden op die dag in rouw-
kleding, samen met de deelraadpar-
tijen Amsterdam Anders/De Groenen 
en Zuid- en Pijpbelangen, bij de Jan 
Wilsbrug om de voor dit park opge-
offerde dieren en volkstuinen te 
gedenken.

Alleen de kinderboerderij maakt nog kans
Alleen de kinderboerderij op de Schinkeleilanden maakt nog een reële kans, 
vooral ook omdat dit initiatief kan rekenen op veel sympathie onder de scholen 
en bewoners in de omgeving, van wie een twintigtal zich al heeft aangemeld 
als vrijwilliger. Ook tijdens de streekmarkt op het Stadionplein op 20 september 
werden nog eens enkele honderden handtekeningen voor de kinderboerderij 
opgehaald. 
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Het stadsdeel schreef in december 2007 een prijsvraag uit, waarop ontwikke-
laars/exploitanten van een kinderboerderij met beheerderswoning en horeca 
konden intekenen. Uiteindelijk waren er twee gegadigden, die beiden werden 
afgewezen omdat één van hen geen haalbaar businessplan had ingediend en de 
ander uitging van een combinatie van kinderboerderij en kinderopvang.
Op grond daarvan werden aan de deelraad een viertal opties voorgelegd:

de ontwikkeling van de kinderboerderij stopzetten en het schiereiland net zo • 
inrichten als het er naast liggende eiland;
de inschrijfprocedure overdoen met daarbij een belangrijke rol voor de • 
horecafunctie;
het bestemmingsplan aanpassen en aan een kinderboerderij met beheer-• 
derswoning en horeca een maatschappelijke functie (kinderopvang) 
toevoegen;
het bestemmingsplan aanpassen in die zin dat uitsluitend een kinderboer-• 
derij met beheerderswoning en een maatschappelijke functie (kinderop-
vang) mogelijk gemaakt wordt en dat de horecafunctie uit het plan wordt 
geschrapt.

Na twee keer uitstel zullen de commissie Verkeer & Ondernemen en de deelraad 
pas in januari 2009 hieruit een keuze gaan maken. Een meerderheid van PvdA, 
VVD, CDA en AA/DG (19 van de 29 zetels) heeft zich tot nu toe voor het reali-
seren van een kinderboerderij in de één of andere vorm uitgesproken.
Het Platform Groene Schinkeloevers ziet de verdere ontwikkeling met betrekking 
tot de kinderboerderij met vertrouwen tegemoet. Dat kan overigens niet gezegd 
worden met betrekking tot de overige kwesties, waar het platform zich het afge-
lopen jaar voor heeft ingezet.

Contactpersoon: David van Bezooijen (SOOZ)

Inloophuis Welkom
Na een wat moeizame voorbereiding, waarbij er veel moest gebeuren, openden 
we augustus 2008 de deuren van Inloophuis Welkom op de Marathonweg 5. Het 
pand, voorheen gebruikt door een bloemist, moest een volledige metamorfose 
ondergaan. Er werd van alle kanten aan getrokken om het geheel een goede 
start te geven. Er vond veel overleg plaats tussen het wijkopbouworgaan en de 
vrijwilligers. 
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De vrijwilligers van Welkom vieren de opening met een etentje.

Het stadsdeel verstrekte subsidie voor de verbouwing en de stichting Het Vier-
kerkenhuis schonk het geld om de inrichting te bekostigen. Kortom er moest heel 
wat verspijkerd worden. Vrijwilligers meldden zich als gastvrouw of gastheer om 
het inloophuis open te houden. 
Andere activiteiten ontplooiden zich snel en verschillende groepjes geïnteres-
seerden meldden zich aan. Daaruit spruiten nu al positieve ontwikkelingen voort. 
Wel wordt er nog naarstig gezocht naar vrijwilligers die het inloophuis Welkom 
meer impuls kunnen geven. Ideeën zijn altijd ‘Welkom’! 
U kunt daarvoor terecht bij SOOZ in de Achillesstraat 85, of gewoon bij Welkom. 
Help Welkom een succes te worden in deze buurt! 

Namens de Verontruste Bewoners Marathonbuurt,
de contactpersonen: J.M.J.A. Mees ten Oever en Paul van Ede

Bewonerscomité Vossiusbuurt 
De Vossiusbuurt ligt tussen de Boerenwetering, het Beatrixpark, het Zuidelijk 
Amstelkanaal en het Muzenplein en behoort zodoende bij Stadsdeel Amsterdam 
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Oud-Zuid; de buurt is vernoemd naar het Vossiusgymnasium dat midden in 
de buurt ligt. Voor het Stadsdeel Oud-Zuid vormt de buurt een onderdeel van 
de Diepenbrockbuurt. Het Bewonerscomité Vossiusbuurt vierde het 20-jarig 
bestaan met een gezellige borrel, waarbij ook voormalige bewoners aanwezig 
waren. Een terugblik over deze 20 jaar levert een aantal acties op met resul-
taten, waardoor de buurt nog steeds bewoonbaar is. Vóór de oprichting van dit 
comité was succesvol actie gevoerd tegen betuttelende parkeerhaventjes in de 
buurt en vóór verkeersdrempels in de Herman Heijermansweg, zodat men er nu 
wel 50 km/u moet rijden. 

Het comité is opgericht in verband met de aanleg van de Parkhal van de RAI. 
Hoewel de bouw van de Parkhal niet is tegengehouden, hebben we er wel de 
parkeermaatregelen tijdens RAI-hoogtijdagen aan over gehouden.
Het comité was betrokken bij het geslaagde verzet tegen de aanleg van de 
Noord-Zuidlijn door de Boerenwetering, dat samen met bewoners uit de Haring-
vlietstraat en Vereniging Vrienden van het Beatrixpark werd gevoerd.

In feite doen bewoners van onze buurt uit zichzelf al veel dat nodig is om de 
leefsituatie goed te houden. De bewoners rond het Vossiusgymnasium hebben 
bijvoorbeeld regelmatig overleg met het Stadsdeel Oud-Zuid en het gymnasium. 
Bij de herinrichting van het Muzenplein wisten we te voorkomen dat de opstel-
strook om vanaf de Churchilllaan onze buurt in te komen, zou verdwijnen. Ook 
lijkt de wens dat er wat gedaan wordt aan hoge snelheden (tot 112 km/u toe) op 
de Diepenbrockstraat steeds realistischer te worden. Bovendien, het zou toch 
te gek zijn wanneer het stadsdeel wel tegemoet zou komen aan zich illegaal 
opstellende taxi’s tijdens drukke congressen in de RAI met een totaal nieuwe 
herinrichting van die straat en niet aan de bewoners die de legitieme verwachting 
hebben, dat hun straat correct kan worden gebruikt. Al deze activiteiten worden 
zeker niet door het comité alleen gedaan, maar samen met anderen en vooral 
eigen bewoners.
De buurt is door zijn ligging in een aantal opzichten zeer betrokken bij het beleid 
van Stadsdeel Zuider-Amstel. In dit geval gaat het meestal om twee zaken: de 
Zuidas en de parkeermaatregelen RAI.
De invloed van de Zuidas is rondom onze buurt dit jaar weer meer zichtbaar 
geworden. Bij een project van dergelijke kolossale omvang is het uitwaaie-
rend effect zo groot dat het eigenlijk alle buurten binnen een straal van circa 5 
kilometer beïnvloedt. De bereikbaarheid van de buurt wordt vooral aangetast, 
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doordat de af- en opritten van de A10 verstopt raken: je komt de buurt met de 
auto moeilijk in en uit. In 2006 is men ook begonnen met het Scheldeplein en de 
Europaboulevard op de schop te nemen t.b.v. de Noord-Zuidlijn. Op het Schel-
deplein is men nu bezig met de diepbouw voor deze verbinding.

De actie van de buurt tegen overlast van bootjes in de Boerenwetering ‘Strand 
Zuid’, die vorig jaar succesvol verliep, hoefde niet te worden herhaald omdat men 
de vergunning voor dit jaar goed had geformuleerd en omdat de dienst Binnen-
water Beheer Amsterdam weer effi ciënt was met het houden van toezicht. 

De Boerenwetering gefotografeerd vanaf de brug bij het Muzen-
plein. Volgens plan zal het hotel links ervan twee maal hoger boven 
de horizon uitkomen als het kantoor omdat het veel dichterbij staat.

  Hoe dit zich zal ontwik-
kelen, valt niet te over-
zien, omdat op die 
locatie een hotel is 
gepland, dat op de foto 
ter linker zijde een RAI-
hotel moet komen, dat 
twee keer hoger boven 
de horizon uitsteekt dan 
het kantoorgebouw in 
de verte. (Het hotel 
wordt even hoog als het 
Ernst & Young kantoor, 
maar staat half zo ver 
van de plaats van de 
foto verwijderd.) 
De overloop van auto’s 
uit de Rivierenbuurt is 
nog steeds groot. De 
parkeermaatregelen tij-
dens RAI-hoogtijdagen 
door de organisatie 
van de RAI en stads-
deel ZuiderAmstel, als 
dragende en stuwende 

factoren, hebben een gunstig effect op de leefbaarheid in onze buurt.
Het erfpachtgeweld slaat nu in onze buurt toe met als gevolg dat er veel wordt 
verhuisd.

Contactpersoon: Jan Siegenbeek van Heukelom, Herman Heijermansweg 7
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Colofon
Uitgave: Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West, mei 2009
Foto’s: archief werkgroepen en archief SOOZ


