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Rembrandtplein, Leidseplein, Gerard 
Douplein en Marie Heinekenplein. 
Lees de toeristeninformatie en je 
komt dit rijtje tegen. De Pijp wordt 
steeds meer onderdeel van het 
centrum van Amsterdam. Daardoor 
komt er meer publiek naar de buurt 
en daarmee meer overlast. De 
buurtbewoners dreigen daardoor 
het kind van de rekening te worden. 
Ze hebben zich georganiseerd in de 
bewonersgroep ‘Stop overlast Gerard 
Douplein’. De Pijp Krant sprak met 
enkele leden ervan.

Altijd koninginnedag
De bewoners: “De balans op het plein is zoek. 
In de zomer staan honderden mensen op het 
Gerard Douplein, een pleintje dat nooit is ont-
worpen voor deze aantallen bezoekers, ook 
akoestisch niet. Het lijkt dan wel iedere dag 
koninginnedag. Het is niet alleen de hoeveel-
heid mensen, maar ook de combinatie met 
muziek, vooral de beats, die dreunen tot diep 
in de nacht door. Het zijn kleine cafés aan het 
Gerard Douplein, waar de bezoekers dicht op 
elkaar staan, veel drinken en de muziek hard 
staat Als de bezoekers naar buiten gaan zijn 
ze doof en klinken hun stemmen luid. Eigenlijk 
zou de voordeur naar de cafés de hele nacht 
dicht moeten zijn, maar vaak staan die toch 
open.” Wat is het gevolg van de geluidsover-
last? “De bewoners aan het plein slapen slecht 
en de volgende dag presteren ze minder op hun 
werk. Sommigen proberen een andere woning 
te vinden, maar die vind je niet zomaar.” 

Bewonersgroep 
Bij de bewoners van het plein viel een brief op 
de mat met een uitnodiging voor een informa-
tieavond, georganiseerd door het stadsdeel. 
Er waren bij het stadsdeel en de politie veel 
klachten binnengekomen over de geluidsover-
last. De bewoners: “Op die avond bleek dat de 

politie, het stadsdeel en de ondernemers goed 
georganiseerd waren, maar wij bewoners niet. 
De wethouder verwees ons naar het Wijkcentrum 
Ceintuur, dat als taak heeft buurtbewoners te 
ondersteunen die zich willen organiseren.Toen 
bleek dat er ook aan het Marie Heinekenplein 
en in de Van der Helststraat bewoners waren die 
overlast van de horeca ondervonden.” Ze vonden 
elkaar bij het wijkcentrum en vormen nu samen 
de bewonersgroep.

Tijdsgeest
De horeca-ondernemers, het publiek en de 
sfeer zijn volgens de bewoners veranderd sinds 
het stadsdeel een aantal jaren geleden in heeft 
gezet op meer horeca in de buurt. De onderne-
mers hebben niet meer dezelfde band met de 
bewoners als voorheen. “Toen woonden ze nog 
boven hun eigen zaak. Ze hadden zelf kinderen 
en wilden dat het ’s nachts rustig was op straat. 
Nu wonen ze ergens anders en verdienen geld 
aan bezoekers die vaak niet uit De Pijp komen. 
Ook de leeftijd van de bezoekers is veranderd. 
Het zijn nu vooral twintigers en dertigers, die 
op het Gerard Douplein afkomen. De menta-
liteit van ‘Ik moet feest kunnen vieren’ hoort 
bij de tijdsgeest van onze huidige excessieve 
consumptiecultuur, maar die maakt dat bezoe-
kers door hun gedrag te veel ruimte innemen”, 

aldus de bewoners. “Zelf hebben ze het vaak 
niet eens door. Wij willen een afwisselender 
publiek, jong en oud. De eenzijdige samenstel-
ling van het publiek jaagt andere bezoekers 
weg. Het plein moet weer een aantrekkelijke 
plek voor iedereen worden.

Vertrutting
Met vertrutting heeft het volgens hun niet te 
maken. Het is niet zo dat er niets meer mag. 
Vroeger werd hier ook gefeest en toen ging 
wonen en horeca prima samen. Maar het gaat 
om de manier waarop feest wordt gevierd en 
uit wordt gegaan. Met de horeca-onderne-
mers hebben ze goede contacten. Ze spreken 
elkaar op de vergaderingen die door het stads-
deel worden belegd en bezoeken hun cafés. Ze 
nemen de ondernemers deze situatie ook niet 
kwalijk. Die is hier door het stadsdeel neerge-
legd en dan kun je hun niet kwalijk nemen dat 
horeca-ondernemer daarop instappen. 

Samenwerken
Zelf weten ze goed wat ze willen bereiken: “De 
balans moet weer terug komen op het plein en 
de mentaliteit moet veranderen. Wij willen sa-
menwerken met andere bewoners en ook met de 
politiek.” Ons doel is het plein weer aantrekkelijk 
te maken voor de hele gemeenschap en niet 

alleen voor de grote groep die zich hier wil ver-
maken, zonder zich verantwoordelijk te voelen 
voor anderen in de buurt. De bewoners: “Ook de 
ondernemers hebben een verantwoordelijkheid. 
In hun vergunning staat dat zij verantwoordelijk 
zijn voor hun clientèle buiten op straat, die zich 
daar vaker bevindt sinds het rookverbod voor de 
horeca van kracht is. En hoe zit het dan met de 
handhaving door het stadsdeel?”

Onbetaalde rekening 
De vraag is of het stadsdeel dit allemaal heeft 
voorzien toen ze hun beleid hebben ontwik-
keld en de Noord Pijp een horecabestemming 
hebben gegeven. Het stadsdeel presenteert 
zijn beleid aan de bewoners als een win-win 
situatie. Door de horeca knapt de buurt op en 
is er geen overlast meer van junks, zoals dat in 
de jaren tachtig nog het geval was. Maar vaak 
is er in een win-win situatie een onbetaalde re-
kening en in dit geval krijgt de bewoner die ge-
presenteerd. Wat kunnen ze nu van het stads-
deel verwachten? Daar hebben ze een duidelijk 
antwoord op: “Het stadsdeel, dat zijn we uit-
eindelijk zelf, we moeten dus aan de slag”.

Maarten Wesselink

Reageren?
gdouplein@wijkcentrumceintuur.nl
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Gerard Douplein, zondagmorgen 7 december om 02.56 uur (Foto: Maarten Wesselink)

Kerstetalage
Een cadeautje voor kerst, een nonnenpak van 
kunstgaren. Het hangt in de etalage van een 
seksshop in De Pijp en is verkrijgbaar in de 
maten medium en large. Seksartikelen met 
een religieus tintje, sluipt de erotiek via de 
etalage van de sekswinkel de kerstviering 
binnen? Wordt niet alleen de non, maar straks 

ook Maria, het symbool van maagdelijkheid, 
onderworpen aan de erotische fantasieën. Met 
kerst vieren we de maagdelijke geboorte van 
het kindje Jezus. Dat zou toch heiligschennis 
zijn? De vraag is of Maria werkelijk zo heilig is 
geweest als door de kerk is voorgesteld. Jezus 
van Nazareth had volgens de Bijbel meerdere 
broers en niets in de bijbelverhalen wijst erop 
dat Maria die maagdelijk ter wereld heeft 

gebracht. De kerkvaders in de middeleeuwen 
stonden voor een probleem. Een vrouw die 
de zoon van God heeft gebaard kon daarna 
toch geen kinderen hebben gekregen van 
een eenvoudige timmerman. Ze namen een 
besluit: Maria kreeg na de geboorte van Jezus 
geen kinderen meer. Ze stelden haar maag-
delijkheid veilig en maakten haar tot symbool 
van de maagdelijke vrouw, een beeld dat het 

seksuele leven ook nu nog beïnvloedt. We zijn 
twee duizend jaar verder en de maagdelijke 
geboorte is verleden tijd. Maar het beeld van 
de maagdelijke vrouw komt altijd weer terug. 
Niet alleen als de maagd Maria, maar ook als 
de non. In deze etalage opgesteld tussen di-
verse erotische kerstcadeautjes. Vrolijke kerst. 

Maarten Wesselink
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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
 1. Zaad om te openen
 6.  Dan word je gepusht om af te gaan
 9.  Zeur, waterbak!
 11.  Psychologie?
 13.  Karretje voor een hoofddeksel
 17.  Het pand ambachtelijk vervaardigd
 18.  Met rokken om te huilen
 19.  Driftig om een klos
 21.  Maat om iets uit te zuigen

Naar beneden:
 1.  De engelse dame is van leer
 2.  Hokken in de maatschappij
 3.  Onder die loot met een verhaal mag je zoenen
 4.  Ik neem je waar als een stenen heupfles
 5.  Ge zijt anders een boerenwerktuig
 7.  Kom eens met de trein
 8.  Een sukkel rond het middaguur
 10.  Astrologische halsband voor de hond?
 12.  Gij en uw pa zijn een universiteit
 13.  Daar hebben vissen les
 14.  Terug en opnieuw voorbij
 15.  Temperatuur als je de bul hebt
 16.  Ongekleed in aantocht
 21.  Hoort erbij

Breng de letters die u vindt bij de 
Romeinse cijfers over naar de on-
derstaande vakjes, en ontdek hoe 
kooplui tijdens de feestdagen op de 
Albert Cuyp hun waren verkopen.

© 2008 Marijke van Mil | Mops Amsterdam

Oliebollenkraam
Marie Heinekenplein
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De oplossing van de  
vorige keer: Rochdale

Met andere vrijwilligers het nieuws uit de buurt berichten? 
De PijpKrant zoekt journalisten en redacteuren | pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

| Kleine berichten

Huurders-
vereniging 

de Pijp 
Word nu lid!

Maak minimaal 5 euro per 
jaar over op giro 6930178 van 
Huurdersvereniging de Pijp, 

Amsterdam  
(igv Girotel graag uw  

adresgegevens vermelden)  
Huurdersvereniging de Pijp,  

p/a Gerard Doustraat 133,  
1073 VT Amsterdam e-mail 

hvdp@wijkcentrumceintuur.nl

Voor betaalbaar 
wonen en goede 

huurbescherming

Het groot onderhoud aan de 
Stadhouderskade is gestart. In de 
loop van volgend jaar kunnen we ge-
bruik maken van een opnieuw inge-
richte en veiligere Stadhouderskade, 
met slechts één rijstrook aan 
beide zijden. Tot zover het goede 
nieuws. De vier stoplichten bij de 
Hemonystraat verdwijnen. Voor de 
buurt is dat geen vooruitgang.

Het stedelijke wegennet van Amsterdam is 
in beheer bij de Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer (DIVV). De Stadhouderskade valt 
onder deze hoofdstructuur. De slogan van 
DIVV is: ‘geef de bereikbaarheid in en om 

Amsterdam op een aantrekkelijke, veilige en 
efficiënte manier gestalte’. 

‘Stoplicht op afroep’
Aan deze slogan heeft de DIVV een eigen draai 
gegeven. De herstructurering houdt namelijk 
ook in dat, waar mogelijk, stoplichten opge-
heven worden om de verkeersdoorstroming 
te optimaliseren. Zo ook de oversteek bij de 
Hemonystraat. In de huidige situatie is er 
sprake van een kruispunt met zebra’s en vier 
stoplichten, in de nieuwe plattegrond komt 
slechts één zebra terug aan de Amstelzijde en 
een stoplicht op afroep voor voetgangers. Voor 
de fietsers heeft het tot gevolg dat zij geen 
stoplicht meer hebben! Zij zullen voortaan de 
Stadhouderskade (waar het autoverkeer ‘opti-
maal’ doorstroomt) naar eigen inzicht moeten 
oversteken.

Levensgevaarlijk
Ongehoord, vindt de Werkgroep Verkeer: zij 
hebben tellingen gedaan van het aantal pas-
serende fietsers en voetgangers gedurende 
enkele uren: het gebruik was vele malen hoger 
dan de DIVV zelf aanhoudt als norm voor een 
druk kruispunt. En drukke kruispunten dienen 
te worden voorzien van stoplichten.

Levensgevaarlijk, vinden de ouders aan de 
Hemonystraat en omstreken die hun kinderen 
naar school brengen op het naastgelegen 
Frederiksplein. Zij hebben lokale politici bena-
derd om te zorgen voor een veilige oversteek-
plaats. Nu ligt de Stadhouderskade nog open. 
Dit is het moment om nog iets te doen. Laat ze 
oog hebben voor onze kinderen: red de zebra!

Meedoen? Reageren? Mail:  
werkgroep.verkeer@wijkcentrumceintuur.nl

Buurt strijdt voor veilige oversteekplaats Doorstroomhuis geopend
Op 4 december werd Je Eigen Stek (JES) in de 
Tolstraat 86 officieel geopend. 

Het is een doorstroomhuis in zelfbeheer voor 
daklozen. De 16 bewoners zijn daklozen, zonder 
verslavingen en zonder ernstige psychiatrische 
problemen. Het biedt hen de mogelijkheid om 
door te stromen naar een zelfstandige woon-
vorm en daarmee naar een ‘normale’ plaats in 
de maatschappij. De bewoners voeren een zelf-
standig beleid en nemen zelf actief het heft in 
handen om hun eigen leven weer op de rails te 
krijgen. Zij worden ondersteund door ondermeer 
HVO-Querido en Eigen Haard. Welzijnsorganisatie 
Puur Zuid begeleidt de bewoners nadat zij het 
doorstroomhuis hebben verlaten zodat zij niet 
opnieuw in de problemen komen zoals in het 
verleden nogal eens gebeurde. Sinds september 
zijn er al drie bewoners vertrokken naar een zelf-
standige woning. 

De voorziening is gerealiseerd met subsidie 
van de gemeente Amsterdam. Het aanbieden 
van zorg en onderdak aan dak- en thuislozen 
is een belangrijke opgave voor de centrale stad 
en de stadsdelen gezamenlijk. Het gaat immers 
om een kwetsbare groep mensen. Door dak-
lozen meer onderdak te bieden zal de overlast 
op straat verminderen. Naast uitbreiding van 
voorzieningen wordt ook onderzocht of be-
staande opvanglocaties voldoen aan de eisen 
van de tijd. De opvang in de Tolstraat voldeed 
daar duidelijk niet aan. De vernieuwde locatie 
geeft nu ruimte aan een nieuwe, unieke vorm 
van opvang. 

Je Eigen Stek wil graag een goed contact met 
de buurt. Op 23 september organiseerden zij 
een open dag. Er komt een begeleidingscom-
missie om signalen uit de buurt en eventuele 
klachten snel op te pikken en aan te pakken.  

  

Stadhouderskade. ‘Laat ze oog hebben voor onze kinderen: red de zebra!’ (foto Maarten Wesselink)
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19 20 XXXX XXXX
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GroenLinks wilde een motie 
indienen bij het stadsdeel om geld 
vrij te maken voor de broodnodige 
herinrichting van de overvolle Van 
Woustraat. Maar het is er niet van 
gekomen. Waarom niet en wat was 
die partij met de straat van plan? De 
Pijp Krant sprak met Arend Hamstra, 
stadsdeelraadslid voor GroenLinks. 

“GroenLinks is al vanaf 1991 met de herinrich-
ting van de Van Woustraat bezig. Het is tot 
nu toe niet gelukt een politieke meerderheid 
te krijgen om dat te bereiken”, zegt Hamstra. 
“De straat is erg gevaarlijk en al jaren te vol, 
met teveel auto’s, die niet zelden de tram 
tegen houden. In het noordelijke deel zijn 
geen bomen, er is geluidsoverlast en de lucht 
is vervuild. De herinrichting is dus belangrijk 
genoeg om mee aan de slag te gaan. De Van 
Woustraat was al door het stadsdeel aange-
wezen om opnieuw te worden ingericht, maar 

toen kwam de aanleg van de Noord Zuidlijn 
er tussen. Met als gevolg dat de Ferdinand 
Bolstraat nu is opengebroken en de plannen 
voor de Van Woustraat stil zijn gezet.”

Hoofdnet Auto
“Wij vinden de problemen in de Van Woustraat 
te groot om er niets aan te doen. Er moet een 
plan klaar liggen, zodat gelijk met de herinrich-
ting kan worden begonnen als de Ferdinand 
Bolstraat klaar is. Er kan al gewerkt worden 
aan de ontwikkeling van varianten voor de 
herinrichting van de straat, natuurlijk in 
overleg met de bewoners én de ondernemers. 
De Van Woustraat hoort in tegenstelling tot 
de Amsteldijk niet tot het Hoofdnet Auto van 
de Centrale Stad. Het is dus, anders dan veel 
mensen denken, geen hoofdverkeersader. Als 
het Stadsdeel Oud Zuid wil, kan ze besluiten 
met de straat aan de slag te gaan.”

Motie kansloos
Waarom heeft GroenLinks de motie eigen-
lijk ingetrokken? Hamstra: “De Partij van de 

Gevaarlijke Van Woustraat  
nog steeds niet op de schop

De laatste tijd krijgen we opmerkelijk vaak 
vragen over medebewoning. Mag je als 
huurder huisgenoten nemen, mag je familie 
bij je komen wonen, hoe zit het met mede-
huurdersschap? Nu kunnen wij ons voorstellen 
dat door het tekort aan beschikbare betaal-
bare woningen de noodzaak om met meer 
mensen op een woning te wonen aanwezig 
is. Toch blijkt bij nadere beschouwing dit niet 
de eerste aanleiding voor deze vragen te zijn. 
Bepaalde corporaties hanteren een steeds 
scherpere norm over medebewoning en fami-
liesamenstelling en zitten hun huurders achter 
de vodden. Hier gaan ze soms over de grenzen 
van de wet en het betamelijke en zo krijgen we 
dus vaker vragen hierover. 

Wat zijn die wettelijke grenzen?
Een huurder mag mensen bij zich in huis 
nemen, maar er zijn grenzen. Het kán zijn dat 
het huurcontract uitsluit dat je een kamer mag 
verhuren. Is dit niet het geval dan mag je dus 
ook kamers verhuren. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat je zelf wel de hoofdbewoner 
moet blijven. In de praktijk betekent dit dat 
je niet in een andere woning of in de bezem-
kast, mag gaan wonen en de rest verhuurt. 
Als een woning overbewoond wordt, heeft 
de verhuurder een belang bij het tegengaan 
van nieuwe inwoners. De verhuurder kan dit 
hard maken als er sprake is van overlast die 
voortvloeit uit die overbewoning of doordat er 
sprake is van het uitwonen van een woning.

Een voorbeeld 
Kleindochter trekt in bij opa en oma. De wo-
ningcorporatie komt hier achter, belt aan en 
zegt dat ze daar niet zou mogen wonen omdat 
er dan teveel mensen op de woning zouden 
zitten. Kleindochter geeft als antwoord dat ze 
op een tot kamer verbouwde zolderruimte ver-
blijft en er dus geen sprake is van overbewo-
ning. Hierop zegt de verhuurder dat de zolder 
ongeschikt voor bewoning is en dat er daar ook 
niet gewoond zou mogen worden. 

Ten eerste mag kleindochter gewoon bij opa en 
oma gaan wonen, er was geen sprake van overbe-
woning. Ten tweede was de woning verhuurd als 
een woning met kamers op zolder, dus ook dat deel 
van het verhaal ging niet op. We raden huurster dus 

aan gewoon te blijven zitten. Wel is er een addertje 
onder het gras, mochten de grootouders overlijden 
dan heeft de kleindochter niet zo maar het recht om 
de huur van de woning over te nemen.

 
Medehuur

Hoewel in veel gevallen niemand je dus kan 
verbieden om inwoners te nemen, wil dit niet 
zeggen dat de verhuurder verplichtingen heeft 
tegenover de inwoners. Om dat toch goed te 
regelen bestaat er de mogelijkheid om mede-
huurder te worden. Dit houdt in dat je dezelfde 
rechten en plichten hebt als de ‘hoofdhuurder’.

Om medehuurder te worden kan je trouwen 
of een geregistreerd partnerschap sluiten 
met je huisgenoot. Je bent dan via de wet 
medehuurder en dus ook gezamenlijk verant-
woordelijk voor de huurbetaling. Als een van 
de partners overlijdt, kan de ander gewoon 
blijven wonen. In andere gevallen is er niet au-
tomatisch sprake van een erkend medehuur-
derschap en zal je je medehuurdersschap door 
de verhuurder geaccepteerd moeten krijgen. 
Je kan hier altijd toestemming voor vragen, dit 
moeten huurder en potentiële medehuurder 
samen -liefst schriftelijk- doen. 

Als de verhuurder geen toestemming geeft 
en niet binnen drie maanden reageert, kun je 
die afdwingen via de rechter. Hiervoor moet er 
sprake zijn van een duurzame gemeenschap-
pelijke huishouding die al langer dan twee jaar 
duurt. Een gewone ouder-kindrelatie komt 
hiervoor niet in aanmerking, te verwachten is 
dat het kind ooit zal vertrekken en er is dus niet 
zonder meer sprake van duurzaamheid van de 
gemeenschappelijke huishouding. Een relatie, 
ook niet-geregistreerde partnerschappen, kan 
wel in intentie duurzaam zijn. Vergeet ook niet 
dat er sprake moet zijn van een gemeenschap-
pelijke huishouding. Dit is het makkelijkst aan 
te tonen als je de huur en diverse lasten vanaf 
een gezamenlijke rekening betaalt. 

Wijksteunpunt Wonen op het 
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133,
wo van 9.00-12.00 en do van 19.30-21.00 of 
maak een afspraak: 6645383 (spreek naam, 
telefoonnummer en adres in, u wordt  
teruggebeld). Voor meer informatie:  
http://oudzuid.wswonen.nl

Achterstallig onderhoud?

Vragen over medehuur en inwoning

Uw verhuurder is verplicht dit aan te pakken. Doet 
hij dit niet, dan kunt u, eventueel met behulp van het 
Wijksteunpunt Wonen, uw huur laten verlagen door 
bij de huurcommissie achterstallig onderhoud te 

laten vaststellen. Soms valt via de kantonrechter het 
onderhoud af te dwingen. U kunt met uw vragen te-
recht op het inloopspreekuur van het Wijksteunpunt 
Wonen (zie hieronder).

Arbeid, die samen met ons in het Dagelijks 
Bestuur zit, heeft duidelijk aangegeven deze 
motie niet te zullen steunen. Vreemd eigen-
lijk, want de Partij van de Arbeid is ook voor de 
oplossing van problemen over verkeersveilig-
heid en milieu. Maar de motie was zonder hun 
steun kansloos en we hebben hem dus niet 
ingediend.”

Aantrekkelijke winkelstraat
De Pijp Krant vraagt wat hij nu gaat doen. 
Hamstra: “Ik zit in de commissie Verkeer en 
Ondernemen. Onze partij gaat een notitie in-
brengen om de discussie op te voeren. Verder 
gaan we een motie indienen bij de voorjaars-
nota, dan vinden er aanpassingen plaats in 
de lopende begroting van het stadsdeel. We 
willen bereiken dat er dan geld wordt vrijge-
maakt voor een onderzoek naar de herinrich-
ting van de straat. Nu is de straat ongezond en 
onveilig. Wie in de Van Woustraat of één van 
de zijstraten woont leeft korter. Het stadsdeel 
laat de straat maar bestaan zoals die is en daar 
wil ik niet aan mee werken. Het leefmilieu in 
de Van Woustraat kan beter en veiliger. Het 
moet een aantrekkelijke winkelstraat worden, 
met behoud van de winkels, die zijn belangrijk 
voor de buurt.”

Keuzes maken
“We zullen keuzes moeten maken over bij-
voorbeeld éénrichtingsverkeer, vrijliggende 
fietspaden, bomen, parkeerplaatsen en bre-
dere stoepen. We willen mensen hier graag 
bij betrekken. GroenLinks en het Wijkcentrum 
hebben een werkgroep verkeer, het zou goed 
zijn als mensen zich aansluiten en meedenken 
hoe we samen een gezonde Van Woustraat 
kunnen realiseren.”

Maarten Wesselink 

Reageren? Mail naar 
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl  
en/of arend@arendhamstra.nl

Arend Hamstra (GroenLinks): ‘PvdA wil motie over herinrichting van de Van Woustraat niet steunen’  
(foto Maarten Wesselink)

Ongeluk op de Van Woustraat (foto Maarten Wesselink)

Met andere vrijwilligers het nieuws uit de buurt berichten? 
De PijpKrant zoekt journalisten en redacteuren | pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl
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De Pijp Krant beweegt

Koken met Tineke Eten voor een tientje in De Pijp

Feestelijke cranberrysaus

De prijzen in de horeca verdubbelden sinds 
de invoering van de euro. Onze buurt ‘ver-
hipte’ in dezelfde periode, wat de prijzen 
in de horeca geen goed heeft gedaan. Eten 
voor of onder een tientje in onze buurt. 
Kan dat nog? Zo ja, waar dan wel en wat 
krijg je dan te eten? 

De schrijfster van de rubriek “Eten voor een 
tientje” heeft het eventjes te druk. Aan mij 
de eer uit eten te mogen gaan. Samen met 
mede redactielid Mirjam op naar de traiteur 
om eens iets anders te proberen! We stapten 
binnen bij ‘Traiteur Foodies’ aan de 2e Van der 
Helststraat. ‘Foodie’ betekent exclusief hapje 
voor de fijnproever. Nu, wij zijn benieuwd. 

De zaak bestaat sinds april van dit jaar en de 
kok is Mauricio Jansen. Hij werkt al vijftien jaar 
als (chef-)kok in verschillende Amsterdamse 
restaurants en in Spanje. Het interieur bij 
Foodies ziet er fris uit, de bediening is rustig 
en vriendelijk.

Mirjam bestelt gebraden kipfilet in een 

sausje met onder meer artisjokharten. Apart 
erbij wordt een bakje vrolijk gekleurde roer-
bakgroenten geserveerd en aardappels uit 
de oven, bestrooid met rozemarijn en tijm. 
De spinazielasagne leek mij wel lekker, maar 
spinazie kun je beter niet opnieuw opwarmen. 
Daarom kies ik het visgerecht. Net op tijd 
waarschuwt Mirjam mij dat ik dan niet meer 
onder de tien euro zou blijven. Dus toch maar 
de lasagne besteld, met verse groente voor 
9,75 euro. De maaltijd smaakte thuis prima. De 
groente was lekker vers, knapperig en Mirjam 
was verrukt over de smaak van de kip. 

Maar waren dit nu ook de exclusieve hapjes 
voor de fijnproever? Ik vind van wel. Zeker als 
je het vergelijkt met de prijs/kwaliteitsver-
houding van de meeste exclusieve kant- en 
klaarmaaltijden in de supermarkt - die je dan 
ook nog zelf moet opwarmen.

Foodies heeft iedere dag andere gerechten, 
die met regelmaat weer op het menu staan. 
Een dagschotel kost 7,95 euro en er zijn altijd 
twee visschotels en twee vleesschotels, die 

in prijs variëren van 10 tot 13 euro. Een ve-
getarisch gerecht kost 1,50 euro per ons. Een 
voorgerecht heb je voor 3,50 euro, vandaag 
waren dat vitello tonato en guacamole met ri-
vierkreeftjes. Een nagerecht is er voor de prijs 
van 2,75 euro (vandaag lavendel hangop met 
aardbeiencoulis; tiramisu; vanille crème met 
compôte van granny smith of een chocolade 
soufflé).

Verder heeft Foodies diverse soorten wijnen, 
kaas en worst. Op mijn vraag aan de kok wat 
hij zelf het liefst eet zegt hij: “Gerechten uit de 
mediterrane keuken met verse ingrediënten 
die om een eenvoudige bereiding vragen.”

Voor mensen met weinig geld zoals ik, is 
eten halen bij de traiteur meestal niet moge-
lijk, voor mensen die wat meer te besteden 
hebben lijkt me deze lekkere traiteur ideaal.

Tineke Visser  

Foodies Traiteur
2e van der Helststraat 17W

Thuis uit eten bij Foodies Traiteur

Aan het Marie Heinekenplein zit het restau-
rant Cantinero, waar je behalve eten ook kunt 
dansen. Vooral Zuid-Amerikaanse dansen. De 
Pijp Krant ging kijken en deed ook een paar 
pasjes mee.

Eén twee drie, vijf zes zeven... De basispas 
zit er al wel in bij mij, ook de double-cross gaat 
nog en een keertje draaien en daarna je even-
wicht weer vinden. Alles combineren lukt nog 
niet zo goed, dus na twintig minuten houd ik 
het voor gezien. Maar ja, zo troost ik mij, de 
anderen hebben al zes uur les gehad.

Ik mag een keertje meedoen met de inten-
sieve salsacursus voor beginners. Die wordt 
gegeven door dansschool Extremos in restau-
rant Cantinero, in een klein, halfopen zaaltje 
achterin het restaurant. Er nemen ongeveer 
twaalf mensen deel aan de cursus, iets meer 
vrouwen dan mannen, in de leeftijd van 25-
40, meest Hollanders en allemaal in spijker-
broek. Er zijn twee vriendinnen bij, die in de 
buurt wonen en graag de salsa onder de knie 
willen krijgen, maar er zijn ook mensen bij uit 
andere delen van de stad, zo vertelt Murat die 
les geeft. De les is om zeven uur begonnen en 
gaat - met een kleine pauze - nog door tot tien 

uur. Ik ga bij de gevorderden kijken. Zij krijgen 
les in een grotere zaal, achter de keukens. One 
two three, five six seven, hier zijn ook wat 
buitenlanders bij. In mijn ogen zijn ze aan 
vier dansen tegelijk bezig, maar het blijkt nog 
steeds de salsa te zijn. Hoe lang moet je les 
hebben om het zo goed te kunnen? Dat blijkt 
toch zowat een jaar te zijn.

De salsa is niet de gemakkelijkste van de 
Zuid-Amerikaanse dansen, maar biedt wel een 
goede technische basis, om daarna ook andere 
dingen uit te proberen, zoals tango of zouk.

Van woensdag tot en met zondag kun je 
trouwens elke avond terecht bij Cantinero, om 
te eten en te dansen, of om te borrelen en te 
dansen. Ik hoor van Ron, die voor Cantinero 
werkt, dat ze een speciaal programma hebben 
voor kerst en dat je er ook met Oud en Nieuw 
kunt dansen. Leuk, vooral als je het al een 
beetje kunt. Je kunt ook wachten tot in het 
nieuwe jaar, dan zijn er weer cursussen, onder 
andere voor beginners, zoals ik.

tekst Jannie Stegeman, foto Peter Lange

www.cantinero.nl, www.extremos.nl

Met de kerstdagen in het vooruitzicht kiezen 
we dit keer voor een feestelijke cranberrysaus. 
Heerlijk bijvoorbeeld bij kalkoen.

Ingrediënten
> 500 g cranberry’s
> 200 g bruine basterd- of rietsuiker
> sap van een halve citroen 
> 4 eetlepels rode wijn
> ¼ theelepel kaneel
> ½ theelepel mosterdpoeder
> ¼ theelepel gemalen gember
> raspsel en sap van 1 onbespoten sinaasappel

> Voor het gemak is een kant-en-klaar potje 
 cranberrysaus ook mogelijk.

Werkwijze
Kijk de bessen na op lelijke exemplaren en 
gooi die weg. Was de cranberry’s en laat ze 
uitlekken. Doe ze in een grote pan en voeg 
de suiker en het citroensap toe. Kook de cran-
berry’s al roerend circa 15 min. Voeg de wijn, 
specerijen en het sinaasappelraspsel toe. Laat 
de saus nog 10 min. zachtjes koken.

tekst Tineke Visser, illustratie Birgit Prinz

nieuwjaarsborrel

De kerstboom de deur 
uit, oud&nieuw voorbij, een 

nieuw jaar is begonnen en dat 
willen we graag met u vieren. 

Lezers, schrijvers,  
geïnterviewden, iedereen 
die in de afgelopen jaren 

aan onze krant heeft mee-
gewerkt nodigen we van 

harte uit op de redactie van  
De Pijp Krant.

 
We heffen dan samen het 

glas op het jaar 2008 én een 
nieuwe jaargang van de  

Pijp Krant. 

Wijkcentrum Ceintuur 
Gerard Doustraat 133. 
Op zaterdag 3 januari 

15.00 uur

Salsa-les voor beginners

Tentoonstellingen Boven: Met ‘Non Verbaal’ had de Oranjekerk een Nederlandse primeur. Het 
was de eerste kunsttentoonstelling waaraan uitsluitend theologen deelnamen . Op de foto alle 
deelnemers. Onder: Pijp Krantredacteur en kunstenaar Sandra van Beek exposeert t/m 7 januari in 
Raamgalerie Franjo Studio aan de de 2e van der Helststraat / hoek Lutmastraat. (foto Peter Lange)
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Met alle regen en kou is het momenteel niet 
het eerste waar je bij stil staat: planten water 
geven. Toch denken we er hier bij het Groen 
Gemaal alvast over na, met het oog op het 
komende jaar. Omdat het Groen Gemaal in 
het Sarphatipark een ecologisch ruilcentrum 
is, kiezen we voor duurzame oplossingen die 
milieuvriendelijk zijn.

Planten water geven kan goed met grond-
water. Misschien zelfs wel beter omdat hier 
allerhande voedingsstoffen inzitten. Daarom 
hebben we geprobeerd een grondwater-
pomp te installeren. Op de meeste plaatsen 
in de Pijp zit het grondwater al op een me-
tertje diep. Dieper in de grond wordt het 
water zouter. Het zoete water kan gemak-
kelijk uit de grond gepompt worden door 
onder grondwaterniveau een filterbuis aan 
te brengen, daar een buis op aan te sluiten 
en daar bovenop een pomp te installeren. 
Toch kwam er een kink in de kabel. Als je in 
Amsterdam een pomp slaat tref je de mod-
dermengsels (zie kader) aan tussen ongeveer 
3 en 6 meter diepte. De samenstelling van de 
‘modder’ onder het Sarphatipark is echter an-
ders: het is zulke blubber dat al pompend de 
buizen volgezogen worden met dat spul. Om 
de pomp toch werkend te krijgen hebben we 
de boel ‘belazerd’. Ondergronds zit nu geen 
filter die het water uit de grond trekt, maar 
een slang die naar de vijver achter het Groen 
Gemaal loopt. Geen grondwaterpomp maar 
een vijverwaterpomp dus. Wel is het water 
groen van de algen in plaats van bruin van het 
ondergrondse veen. Door het vele eenden- en 
meeuwenvoeren is het water in het park erg 
rijk aan vogelpoep dat dient als voedings-
stoffen voor algen. 

Nóg beter: Regenwater
Een grondwaterpomp is leuk en bespaart 
leidingwater. Nóg beter voor het milieu is 
het gebruik van regenwater dat anders in 
de riolering zou verdwijnen. U bespaart 
hiermee niet alleen leidingwater, u voor-

komt ook dat dit relatief schone water on-
nodig de rioolwaterzuivering belast. Sluit 
dus een regenton aan op uw regenpijp. In de 
geveltuin van Wijkcentrum Ceintuur aan de 
Gerard Doustraat staat er sinds kort eentje 
die het water langzaam aan onze geveltuin 
afgeeft. Zo hoeft er veel minder water ge-
geven te worden. Het Groen Gemaal gebruikt 
al jaren regenwater, maar soms raken de re-
gentonnen in de zomer leeg. Dan is er nu de 
vijverwaterpomp om dat op te vangen, en om 
de armspieren wat te oefenen.

Groen Gemaal, Sarphatipark 20
Open van ma t/m do van 13.00  - 17.00 uur.
Meer informatie over tuinpompen:   
www.tuinpomp.nl

Naam: Dzjamilja Maigua Caceres
Werkt in De Pijp sinds: 1992  Leeftijd: 38 jaar 

Inburgeren met De Pijp Krant GroenGemaal De Geveltuinier

Wat doet u zoal deze week?
Ik heb gewerkt, moet nog boodschappen 
doen, ga nog weg met een vriendin en wil nog 
een paar kerstcadeautjes kopen. Op zaterdag-
avond werk ik vaak als vrijwilliger tijdens de 
kindermis, maar deze week niet. Mijn kinderen 
hebben kerstbal van hun stijldansvereniging 
aan het Henrick de Keyserplein. Ik ga mijn 
zoon, mijn dochter en haar vriendinnetje dus 
lekker optutten. Mijn dochter en haar vrien-
dinnetje doen make-up op en mijn zoontje 
zorgt dat hij lekker ruikt en er ‘cool’ uit ziet. 

Wat hebt u gisteravond gegeten en hoe kwam u 
daaraan?
Pizza, en ik heb hem gehaald. Eén keer per 
week, op woensdag doen we dat. Mijn zoon zit 
woensdag op schermen, precies rond etens-
tijd. De rest van de week hebben de kinderen 
ook veel clubjes en moeten we dus vaak heen 
en weer rijden. Daarom doen we af en toe ge-
makkelijk. De kinderen vinden pizza heerlijk en 
vragen altijd wanneer het weer pizzadag is. 

U woont al 16 jaar in De Pijp. Waar kwam u vandaan? 
Ik kom uit de Jordaan, net als De Pijp van oor-
sprong een echte volksbuurt. Ik ben tussen de 
echte Jordanezen opgegroeid, maar veel van 
hen wonen er niet meer. In 1992 ben ik naar De 
Pijp verhuisd. Eerst in de Gerard Doustraat en 
nu al weer jaren in de Lutmastraat. 

 
U werkt als vrijwilliger tijdens kindermis op zaterdag-
avond in de Vredeskerk?
Ik kom al meer dan zes jaar in de Vredeskerk. 
Sinds 2006, kort na de eerste communie van mijn 
kinderen, help ik op zaterdagavond mee met het 
voorlezen uit de bijbel tijdens de kindermis. Dat 
doen we met een groepje van vier vrijwilligers. 
Het helpen bij de eerste communie heb ik af-
gelopen jaar voor het eerst gedaan evenals het 
helpen bij de voorbereiding op een kinderdoop. 
We hebben dan een gesprekje met de ouders 
over het geloof en ook over praktische zaken, 
bijvoorbeeld via welke deur ze de kerk bin-
nenkomen op de dag van de doopdienst. Rond 
kersttijd is het voor de vrijwilligers echt druk. Op 
24 december is er de kerstviering voor kinderen. 
Ze komen allemaal verkleed als engeltje of her-
dertje. Gelukkig doen we het als vrijwilligers 
samen, want het zijn er soms wel honderd. Na 
kerst, op zaterdagmiddag, hebben we ‘kindje 
wiegen’. Ik help voor de eerste keer mee. Bij de 
kerststal gaan we met de kinderen liedjes zingen 
en ze mogen ook het ‘kindje’ vasthouden. Het zal 
wel een pop zijn, maar bij de kinderkerstviering 
hebben we een echte baby. 

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
Ik vind de buurt heel mooi, al die verschillende 
huizen en stijlen. En er zijn zoveel verschil-
lende mensen, dat maakt het juist gezellig. 
Vergeet ook de winkeltjes niet. Vooral de 
nieuwe zaakjes in de zijstraatjes, met kleding 
en bijvoorbeeld speelgoed voor kinderen.

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Anderhalf jaar geleden wilden mijn schoonou-
ders uit Ecuador komen. We zouden de dingen 
laten zien die wij leuk vinden zoals de Albert 
Cuyp, het Sarphatipark, de Vredeskerk en net 
buiten De Pijp het Beatrixpark. Helaas ging het 
niet door. We hopen dat we een tweede kans 
krijgen. Als ze dan in de zomer komen, gaan we 
met ze op het plein zitten voor de Vredeskerk, 
bij het waterkunstwerk.

Wat is uw favoriete plek van De Pijp?
Het plein voor de Vredeskerk. Vooral op warme 
zomerdagen kun je er lekker zitten. Het stro-
mende water van het kunstwerk geeft je de 
illusie dat het er koel is. De kinderen kunnen er 
pootje baden en dan vergeten we even dat er 
duiven zijn die dat in hetzelfde water ook doen.  

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
De meestal kleine woningen en de gehorigheid. 
Vooral met kinderen is dat moeilijk. Je weet 
hoe gehorig het is, maar met kinderen heb je 
het niet altijd in de hand. Verder de dingen die 
ook in andere buurten vervelend zijn, zoals 
zwerfvuil en hondenpoep. Maar daarin is De 
Pijp niet anders dan andere buurten.

Welke verslaving heeft u?
Chocolade! Het is best ernstig. Het is lekker 
zoet en ik kan er veel van eten. Je moet je na-
tuurlijk wel beheersen, een hele zak opeten is 
niet goed. 

Wat zijn uw droomwensen? 
Ik heb er wel twee. Mijn huis is prachtig, het 
ligt op een mooie plek, maar ik zou graag een 
ééngezinswoning of een étage op de begane 
grond willen hebben. Ook zou ik graag voor 
een lange tijd naar Ecuador willen, daar komt 
mijn man vandaan. Een paar maanden zou al 
mooi zijn. Dan ga je het land al anders beleven. 
Als ik nog langer ga, moet ik ook mijn moeder 
meenemen, want ik wil haar niet in Nederland 
achterlaten. Maar ze is erg verbonden met 
haar plek, dat wordt een probleem. Het is maar 
goed dat het een droomwens is. 

tekst en foto Maarten Wesselink

Ik wilde net weggaan toen een 
vriendin aan kwam lopen. “Waar was 
je al die tijd?” Ze vertelde dat ze een 
jaar in Mexico had gewoond en dat 
ze iets voor me had meegebracht. 
Ik keek in de tas en kon mijn teleur-
stelling niet verbergen: “Dit is een 
ouderwetse truttige kerstster”, riep 
ik uit. Ze lachte. “Dat klopt, maar van 
oorsprong komt die uit Mexico. Daar 
wordt de plant in het wild wel vier 
meter hoog. Hij bloeit daar van no-
vember tot februari en in de zomer 
is de struik helemaal kaal”. Ik was 
verbaasd: Hoe is die dan bij ons te-
recht gekomen?” Ze vertelde: “Met 
een omweg, via de Verenigde Staten. 
Een Amerikaanse ambassadeur, heeft 
de plant in het begin van de 19e 
eeuw meegenomen. Hij heette Joel 
Poinsett, daarom wordt de kerstster 
ook Poinsettia genoemd. Weet je dat 
de kerstster in Mexico door een le-
gende is verbonden met de kerst? Het 
is een heel religieus verhaaltje, zoals 
ze die in Mexico mooi kunnen ver-
tellen. Wil je het horen?” Ik knikte en 
ze begon. “Het arme kind Pepita, dat 
geen cadeau kon kopen om op kerst-
nacht aan Christus te geven plukte 
enkele onkruiden in de wegberm en 
maakte er een klein boeket van. Het 
kind was verteld dat ook een nede-
rige, maar liefdevolle gift aanvaard-
baar was in de ogen van God. In de 
kerk begon het boeket te bloeien met 
rode en groene bloemen en de ker-
kelijke gemeente beschouwde dit als 
een kerstwonder. Vanaf toen heette 
de kerstster in Mexico ‘Flores de 
Noche Buena’, ‘kerstnachtbloemen’”. 
Ze was uitverteld en vroeg me: “Vind 
je de plant nu wel leuk?” Ik keek haar 
aan: “Om eerlijk te zijn houd ik niet 
zo van kamerplanten. Ik zie planten 
liever in de buitenlucht staan. Maar 
jouw Poinsettia neemt me mee naar 
Mexico en brengt mij ook nog eens 
een kerstverhaal. Hoe kan ik deze 
plant nou niet in huis zetten!”

 tekst en foto Maarten Wesselink

Kerstnachtbloemen

Ecologisch ruilcentrum GroenGemaal 

heeft vijverwaterpomp

Blubber
De ondergrond van Amsterdam 
bestaat uit blubber, een mengsel 
van klei, veen en zand in verschil-
lende verhoudingen op verschil-
lende dieptes. Grofweg zit op een 
meter of 11 diepte een laag zand 
van iets meer dan 2 meter dikte 
(ter hoogte van het Sarphatipark). 
Deze laag is ontstaan ten tijde van 
de laatste ijstijd toen een groot 
deel van het latere Nederland en 
de Noordzee een poolwoestijn was. 
Zand werd door rivieren afgezet en 
over het land heen geblazen. In de 
daarop volgende warmere tijden 
steeg de zeespiegel en werd het op 
land ook natter waardoor er veen 
ging groeien. Zeewater drong in 
bepaalde periodes in de veenge-
bieden binnen waardoor er kwel-
dergebieden ontstonden en er klei 
en fijn zand werd afgezet. 
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Diamanten voor de buurt of voor de stad?

Hoe staat het ervoor met het archief-
terrein? De Pijpkrant was op dinsdag 
2 december aanwezig bij de infor-
matieavond over de invulling van de 
openbare ruimte op het voormalige 
archiefterrein.De Dienst Ruimtelijke 
Ordening heeft een voorlopig schets-
ontwerp gemaakt voor de pleinen en 
straten op het voormalige archiefter-
rein. Dit ontwerp werd toegelicht op 
een bijeenkomst voor de buurt in het 
Asschergebouw.

Stand van zaken: bijna alle magazijnruimtes 
van het archief zijn nu gesloopt. Het terrein voor 

de IVKO-school wordt op dit moment bouwrijp 
gemaakt. De aanbestedingsprocedure voor de 
rest van de te bouwen en verbouwen panden 
is in een vergevorderd stadium. Er is een pro-
jectontwikkelaar gekozen. De naam is nog niet 
bekend gemaakt, omdat de afgewezen kandi-
daten nog bezwaar kunnen maken.

Er waren ongeveer zeventig bewoners 
naar de informatieve bijeenkomst gekomen, 
merendeels direct omwonenden, die hun me-
ning gaven over het schetsontwerp. Het valt 
op dat de inspraak over het archiefterrein op 
het eerste gezicht een iets ander publiek trekt 
dan bijvoorbeeld de belangstellenden voor het 
buurthuis de Edelsteen aan het Smaragdplein. 
Het zijn meer de wat hoger opgeleiden die in 
de buurt van de Amsteldijk wonen, terwijl de 
Edelsteen een breder publiek trekt. Er zijn ook 

mensen die ‘pendelen’ tussen de Edelsteen en 
het Asschergebouw.

Twee pleinen
De belangrijkste openbare ruimtes in het nieuw 
in te richten gebied zijn het Dora Tamanaplein, 
het nieuwe plein tussen Cinetol en het cultuur-
verzamelgebouw in het Asschergebouw. Het Dora 
Tamanaplein wordt ingericht met o.a. een zandbak 
voor kleine kinderen en een ontmoetingsplek voor 
bewoners. Op verzoek van omwonenden, die het 
plein een klankkast noemen, wordt gekeken naar 
geluidwerend materiaal. Jongeren kunnen er 
basketballen, maar er komt geen kooi. Het plein 
wordt iets kleiner, omdat er nog woningen bijge-
bouwd worden.

Het tweede, nieuw aan te leggen plein krijgt 
het karakter van een stadstuin, maar wordt 

Opkomst groendak 
Groendak is het helemaal. Verbetering van 
de luchtkwaliteit en een gunstiger stadskli-
maat willen we allemaal wel. Zeker als dat 
een stadsdeel in totaal maar 15.000 euro 
hoeft te kosten, niet eens de prijs van een 
middenklasser! 

Dakterrassen kenden we al, maar dit jaar 
krijgen ook groendaken publiciteit en waar-
dering. Waar dakterrassen groene daken zijn 
waarop geleefd en gerecreëerd wordt, daar 
hebben extensieve groene daken, groendaken 
genoemd, geen enkele gebruiksfunctie. Het 
zijn voornamelijk platte daken, begroeid met 
grassen, mossen en andere laagblijvende 
planten. 

Alleen maar voordelen 
Volgens de deelraad Oud-Zuid hebben groen-
daken alleen maar voordelen. De deelraad 
besloot eind november unaniem zonder enige 
aarzeling om hier vanaf 2009 maar liefst een 
subsidie van 15.000 euro voor beschikbaar 
te stellen. Minimaal 15 burgers of bedrijven 
kunnen het komende jaar maximaal 1.000 
euro aanvragen om daarmee een positieve im-
puls aan de gezondheid en energiegebruik aan 
alle stadsdeelbewoners te geven.

Het grote voordeel van begroeide daken 
is dat ze regenwater opvangen dat niet via 

riolen afgevoerd hoeft te worden. Ook ver-
wacht het stadsdeel dat het interne klimaat 
van gebouwen baat heeft bij groene daken. 
Het Nederlandse klimaat met veel regen is er 
uitermate geschikt voor. 

Subsidieregeling uitbreiden 
Oud-Zuid is niet het eerste stadsdeel dat 
de aanleg van groendaken wil bevorderen. 
Stadsdeel Centrum nam al eerder een besluit 
hiertoe. Inmiddels zijn er daar, wijs geworden 
door de eerste ervaringen, steeds meer voor-
standers om de subsidieregeling uit te breiden. 
De afgesproken subsidiemogelijkheden zetten 
te weinig zoden aan de dijk. De redenering is 
dat groendaken relatief simpel en goedkoop 
aan te leggen zijn, terwijl de investering ef-
ficiënt is. Waarom zouden bewoners en be-
drijven met een plat dak daarom niet meer 
aangemoedigd mogen worden door ruimhar-
tigere ondersteuning door de overheid? 

Ook onderzoekt men in Centrum of ge-
bouwen van de gemeente door de hele stad 
van groene daken voorzien kunnen worden. 
De gemeente zou daarmee een voorbeeld-
functie vervullen.

Minder karig 
Het zou Oud-Zuid sieren als ze hun licht bij het 
Centrum opgestoken hadden en zelf minder 
karig waren geweest. Mooie beleidsvoorne-

mens mogen soms wel eens wat meer geld 
kosten. Nu lijkt het alsof het stadsdeel voor 
een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. 

Inmiddels zijn er meer stadsdelen geïnte-
resseerd geraakt in groendaken, met name 
Oost/ Watergraafsmeer. Het is te hopen dat 
zij meteen grootschaliger durven te denken en 
wel van aanpakken houden. 

Voor groendaken is meestal een bouwver-
gunning nodig, omdat dakranden verhoogd of 
afvoerpijpen aangepast moeten worden. Voor 
vergunningen en de subsidieaanvraag voor 
groendaken kunt u in 2009 contact opnemen 
met Stadsdeel Oud-Zuid. 

Draadloos internet in De Pijp 
Oud-Zuid moet een hotspot worden voor 
iedereen. Overal in het stadsdeel kan men 
straks het internet op of e-mails ontvangen 
en verzenden. Voor de moderne mens, die van 
hot naar her rent en voor wie het leven 24 uur 
per dag in het teken van communicatie staat, 
moet het stadsdeel een walhalla worden. 

In Oud-Zuid zijn bewoners, toeristen, 
zelfstandigen en employees straks niet 
langer aangewezen op een vaste thuis- of 
werkplek, maar kunnen ze ook onderweg of 
tijdens een lunchafspraak met de wereld in 

verbinding staan. 
De stadsdeelraad van Oud-Zuid heeft een 

initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid 
in behandeling om het aantal flexibele 
werkplekken met draadloze internetmoge-
lijkheden drastisch uit te breiden. Oud-Zuid 
moet een stadsdeel worden waar  iedereen 
makkelijk op vele plekken met elkaar en de 
rest van de wereld communiceert. Oud-Zuid 
wil zich profileren als een kwalitatief sterke 
plek voor plezier en werk. Met uitgebreide 
publieke internetvoorzieningen wil het 
stadsdeel grotere aantrekkingskracht uitoe-
fenen op toeristen die er gemakkelijk con-
tact kunnen houden met familie en werk, 
op jongeren die zich buiten de school en 
bibliotheek willen informeren en vermaken 
en op een toenemende beroepsgroep die te 
mondain en dynamisch is om zich tot een 
werklocatie te beperken. 

Laptops en smartphones 
Ook de opkomst van laptops en multifuncti-
onele zaktelefoons (smartphones), populari-
sering van computers als Apple, en bestuur-
systemen als Linux naast Microsoft Windows 
vormen een goede aanleiding om in Zuid en de 
Pijp het creëren van internetvoorzieningen ge-
structureerd aan te pakken. Voor welk systeem 
er gekozen wordt, is nog onderwerp van studie. 
Er kan gebruik gemaakt worden van wifi, een 

gecertificeerd draadloos thuisnetwerk of van 
een alternatief hiervoor als Wimax of FON.

Wifi is het goedkoopste en gemakkelijkst 
in te voeren systeem. Momenteel hebben veel 
mensen thuis al wifi voor privégebruik. Wifi 
heeft een groot bereik. Als alle individuele 
huishoudens het gebruiken komt er gezamen-
lijk onnodig veel straling vrij. Voordeel van 
samenbundeling van netwerken is dat de stra-
ling gereduceerd wordt.

In het voorstel wordt cafés een belangrijke 
rol toegedicht. Cafés kunnen overdag, als 
er minder klandizie is, uitstekend als zoge-
naamde hotspots dienen, van waaruit mensen 
zakelijk of privé contact met de buitenwereld 
kunnen leggen. Het kan voor cafés een nieuwe 
inkomstenbron worden. Met goede voorlich-
ting zijn de meeste caféhouders waarschijnlijk 
gemakkelijk over de streep te trekken.

Onduidelijk is nog welke partijen enthou-
siast zijn voor het voorstel en hoeveel geld 
Oud-Zuid voor het plan wil uittrekken. Het 
voorstel is een mooi, enthousiast idee, dat 
helemaal bij deze tijd past, maar bevat nog te 
veel onduidelijkheden. Ontwikkelingen van 
het web gaan snel. Als Oud-Zuid op deze ont-
wikkelingen wil inhaken, zal het in ieder geval 
voor een systeem moeten kiezen dat zeker het 
komende decennium de standaard is. 

Peter Roeffen

doorsneden door de fietsroute op de Tolstraat. 
Bij het Asschergebouw is mogelijkheid voor 
een grand café met terras, mooi beschut op 
het Zuiden. Het portiersgebouwtje van de dia-
mantfabriek kan ook een kioskfunctie krijgen.

De beide pleinen worden dus gescheiden 
door het langwerpige Asschergebouw. Om er 
toch een geheel van te maken, wil men overal 
dezelfde materialen en beplanting toepassen. 
Veel baksteen, ook hergebruik van de stenen 
van het muurtje rondom het Asschergebouw. 
Er zullen grote bomen komen, bijvoorbeeld 
populieren of platanen, afgewisseld met klei-
nere bloeiende bomen.

Voor openbare verlichting wordt gedacht 
aan verlichting in de vorm van diamanten.

Enge steeg
Veel bewoners maken zich zorgen om de sociale 
veiligheid op enkele onderdelen van het plan. 
De doorgang van het Dora Tamanaplein naar 
de Amstel is vrij smal en er zijn daar geen wo-
ningen gepland op de benedenverdiepingen. De 
voorzitter van het stadsdeel roemde het dorpse 
karakter van de buurt, maar anderen maakten 
de vergelijking met de Kalverstraat, waar je ’s-
avonds ook niet veilig kunt lopen.

Op andere punten is wel gelet op sociale vei-
ligheid, dus geen bosschages op plekken waar 
geen mensen op straat of in de huizen te zien 
zijn. Het hele terrein wordt rolstoeltoegankelijk.

Bewoners van de Lutmastraat waren bang 
dat het omgeleide verkeer, dat niet meer door 
de Tolstraat kan, een te grote belasting zal 
gaan vormen. Het stadsdeel vond dat dat geen 
probleem moet opleveren, omdat het om een 
toename van slechts 30 procent gaat.

Bibliotheek weg uit Cinetol?
Het Cinetolgebouw, waar de openbare biblio-
theek nu in zit en het gebouw waar het jonge-
rencentrum Cinetol nu is gehuisvest, worden 
meegenomen in de plannen.

Het jongerencentrum verhuist op 1 januari 
2010 naar het gebouw De Edelsteen aan het 
Smaragdplein, waar een nieuw buurthuis 
komt. De mogelijkheid bestaat dat de biblio-
theek ook gaat verhuizen, maar dan naar een 
andere plek binnen de Diamantbuurt. Voor het 
voormalige stadhuisje van OuderAmstel werd 
een hotelfunctie, al dan niet gecombineerd 
met café-restaurant, genoemd. 

Binnenkort komt het stadsdeel met nieuws 
over gegadigden voor invulling van de diverse 
(cultuur-)panden in de buurt. Na deze eerste 
informele ronde komt er in het komende half-
jaar ook nog een officiële inspraakronde over 
de invulling van de openbare ruimte.

IJsje uit de kiosk
Alles overziende komen er tot nu toe niet 
meer buurtvoorzieningen bij. Het gaat bij 
het Archiefterrein enerzijds om vestiging 
van stedelijke voorzieningen, zoals de IVKO-
school, het cultuurverzamelgebouw in het 
Asschergebouw en wellicht een hotel in het 
voormalige stadhuisje van Ouder-Amstel. 
Anderzijds gaat het om verhuizingen van al 
bestaande buurtvoorzieningen, zoals het 
Ostadetheater, dat nu op een andere plek in 
de buurt is gevestigd en de bibliotheek, die 
misschien in deze verhuisstroom een andere 
plek krijgt.

De stadsdeelvoorzitter, Egbert de Vries, 
noemde het grand café, wat een plaats kan 
krijgen in het Asschergebouw, een toekom-
stig ‘buurtcafé’. In de praktijk blijkt dit soort 
horeca, zeker in combinatie met een parkeer-
garage en stedelijke voorzieningen, niet het 
karakter te krijgen van een buurtcafé, maar 
juist een groter publiek te trekken. Moeten de 
buurtbewoners zich dan maar tevreden stellen 
met op de zomerdag een ijsje uit de kiosk in 
het portiershuisje?

Jannie Stegeman

Er komen voorzieningen op het Archiefterrein, maar ook voor de buurt? (foto Maarten Wesselink)
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Ondernemers in De Pijp maken zich op voor Kerst    
Fotografie: Peter Lange
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Woensdag 24 december
 16.30 Kerstviering van en voor de kinderen.
De kinderen spelen zelf het kerstverhaal. 
Kom verkleed als herder, schaap of engel 
naar de kerk en doe mee! Er worden ook veel 
kerstliedjes gezongen. Neem net als vorig 
jaar het kribje van de kerststal thuis mee om 
gezegend te worden.
 21.00 Tweede nachtmis. Het Canticum 
Anglicum zingt Engelse koormuziek. Een 
kwartier voor aanvang kerstsamenzang.
 23.30 Eerste nachtmis. Het Salve 
Reginakoor zingt de missa brevis KV 275 van 
W.A. Mozart. Een kwartier voor aanvang 
kerstsamenzang.

Donderdag 25 december 
 10.30 hoogmis van kerstmis, zang door het 

Koor van de Lieve Vrede (Nederlands)
Een kwartier voor aanvang kerstsamenzang.

Zaterdag 27 december 
 14.00 Kindje wiegen bij de kerststal in 
de kerk voor ouders en kinderen. Er worden 
kerstliedjes gezongen en na afloop is er 
chocolademelk.
 

Donderdag 1 januari
 14.00 Herman van Elteren draagt met een 
levensgroot prentenboek de Gijsbrecht van 
Aemstel voor (uniek in Amsterdam). Zang: 
Marianne Ketel, spinet: Michiel Mirck. 

Vredeskerk
Van Hilligaertstraat/Pijnackerstraat
www.amsterdam.vredeskerk.nl

Zaterdag 20 december
 11.30 - 14.30 Levende kerststal en Kerst-
verhaal verteld door een engel. Alle kinderen 
worden geschminkt en verkleed als engeltjes. 
In de bijbelse tuin is de stal met dieren van de 
kinderboerderij. Kinderen mogen ponyrijden.

Zondag 21 december 
 10:00 - 11:00 kinderkerstfeest tijdens de 
zondagsdienst, voor de gemeenteleden en 
alle kinderen uit de buurt. Kerstverhaal met 
een poppenkast, kinderen zingen en spelen 
de rol van engelen. Warme chocolademelk en 
kerstkransjes na de viering.   
 16:00 - 17:00 kerstconcert van Canticum 
Anglicum, zang:  koor van de Vredeskerk 

Dinsdag 23 december 
 18.00 - 20.00 Kersthappening; kerstmaal-
tijd voor tieners en jongeren. Met spel en 
afsluitend een kort vesper. Organisatie door 
jongerenwerkers. Opgeven bij : Marlieke van 
der Sar, marliekevandersar@hotmail.com

Woensdag 24 december
 21.30 kerk open, aanvang dienst 
 22:00 Kerstnachtdienst met muziek in  
alle talen. 

Oranjekerk
ingang 2e v.d.Helststraat / hoek v. Ostadestraat
www.oranjekerk.org
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk

De Pijp Krant wenst u prettige feestdagen

Kerstactiviteiten Oranjekerk  

Kerstviering Vredeskerk

Stichting Hemonykwartier organiseerde een kerstdiner in het Jan van der Heijdenhuis; auteur Jos van Hest las bij die gelegenheid een kerstverhaal voor (foto Maarten Wesselink)

Schoolkinderen poseren voor de net opgetuigde kerstboom in de Hemonystraat (foto Maarten Wesselink)

Laatste hand wordt gelegd aan de kerstdecoratie op het dak van Cinetol (foto Maarten Wesselink)


