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Al zeven jaar staat de Ferdinand Bol op 
zijn kop en lijdt de Albert Cuyp onder 
slechte bereikbaarheid. Veel bewo-
ners zijn de bouwellende al lang beu. 
Bijna klaar, hoop je dan, maar weer 
is Amsterdam opgeschrikt door een 
enorme kostenstijging en grote ver-
traging van de Noord-Zuidlijn. Er gaan 
serieuze stemmen op om de tunnel 
onder het centrum maar te vergeten. 
Maar het was toch bijna klaar, of niet?

Geen garantie
Stoppen klinkt vreemd. Het station in de 
Ferdinand Bol lijkt vergevorderd. Maar wie 
denkt dat het werk bijna af is komt bedrogen 
uit. Het moeilijkste stuk ontgraving van het 
station moet nog beginnen. Recent is de eerste 
test gedaan voor het onder luchtdruk ont-
graven van het diepste deel. Het station moet 
namelijk meer dan 30 meter diep worden. De 
druk van het grondwater wordt dan zo groot 
dat het risico bestaat dat de kleilaag onder het 
station openbarst. Als dat gebeurt is de ramp 
niet te overzien. Het station verandert in een 
zwembad en de gevolgen voor de omgeving 
zijn enorm. Vandaar dat het laatste stuk graven 
onder luchtdruk gebeurt, onder een betonvloer. 
Als het goed is lopen we dan geen risico.

Absolute garantie is er niet, zo bleek recent 
in Keulen. Wat niet voor mogelijk gehouden 
werd gebeurde. Er ontstond een groot lek, er 
stroomde veel water de bouwput in en vervol-
gens begaf de complete diepwand het. Met 
desastreuze gevolgen. Het stadsarchief en een 
aantal huizen stortte in de bouwput. Pikant 
detail, zelfde aannemer, zelfde naam, Noord-
Zuidlijn. De omstandigheden zijn natuurlijk 
anders, maar er zijn ook overeenkomsten. Het 

ging om een bouwput voor een wissel, maar de 
wanden zijn met dezelfde techniek gebouwd 
als die van de stations in Amsterdam, ook met 
een meter dik beton.

Meer bouwputten 
Het station in de Ferdinand Bol is niet het 
laatste werk in De Pijp. Er komen nog diepe 
bouwputten voor de nooduitgangen bij de 
Jozef Israëlskade, op het Cornelis Troostplein 
en in de Eerste Jacob van Campenstraat.

Dan moet het boren van de tunnel nog be-
ginnen. Dat blijkt zeker niet zonder risico. Op 
dit moment doet de gemeente nog nader on-
derzoek. Deskundigen hebben gewaarschuwd 
dat hier eerder te gemakkelijk overheen is ge-
stapt. Extra pikant voor De Pijp is dat destijds is 
gekozen om de twee tunnelbuizen niet onder 
het noordelijk stuk van de Ferdinand Bol onder 
elkaar te leggen. De reden? Men was bang dat 
de Heinekentoren scheef zou zakken. Deze 
staat namelijk op de fundering van de oude 
Heinekenfabriek en niet op de tweede zandlaag.

De diepste tunnel gaat onder de huizen 
van de Stadhouderskade, Eerste Jacob 
van Campenstraat, Quellijnstraat, Daniël 
Stalpertstraat, Saenredamstraat en Gerard 
Doustraat door naar het Picoplein, waar Cuyp 
en Bol elkaar kruisen. De andere tunnel duikt 
onder de Ferdinand Bol. Deze buis komt om-
hoog naar het station en doorboort ter hoogte 
van de Saenredamstraat de eerste zandlaag. 
Dat is de laag waar de meeste huizen op ge-
fundeerd zijn. Het effect kent niemand, want 
dit is nog nooit vertoond.

Doorgaan of stoppen?
We zijn er dus nog lang niet. Ook niet wat de 
kosten betreft. Bij het referendum in 1997 be-
loofde de gemeente dat Amsterdam niet meer 
dan 40 miljoen aan de lijn zou betalen, inmid-

dels betalen we ruim een miljard. Helaas is het 
einde nog lang niet in zicht. Verantwoordelijk 
wethouder Herrema heeft zijn verantwoorde-
lijkheid genomen en is opgestapt. Hij liet in het 
Parool weten dat hij verdere kostenstijgingen 
verwacht. Hoogleraar Hennes de Ridder van 
de TU Delft liet in de Volkskrant van 28 fe-
bruari weten dat hij verwacht dat de kosten 
kunnen oplopen tot 4 miljard en dat de lijn 
niet voor 2020 klaar zal zijn. Als dat klopt mag 
Amsterdam naast de miljard die er nu al in gaat 
nog even anderhalf miljard extra zoeken, want 
het Rijk gaat niet betalen.

Contracten afkopen
Toch moet het Rijk kiezen: of het betaalt heel 
fors mee omdat Amsterdam het niet trekt, of 
het accepteren dat alleen het stuk van Noord 
naar CS wordt afgebouwd. Van terugvorderen 
van de al betaalde 616 miljoen subsidie kan dan 
geen sprake zijn. Het Rijk houdt 400 miljoen 
over voor verbetering van openbaar vervoer in 
stad en regio en Amsterdam kan de contracten 
met de aannemers afkopen en de stations om-
bouwen. Dat kost misschien een paar honderd 
miljoen, maar niet de anderhalf miljard die we 
anders nog kwijt zijn. 

Stoppen betekent dat we een parkeergarage 
hebben voor de bezoekers van de Albert Cuyp 
of misschien een ondergronds winkelcentrum 
of een concerthal. Dan gaat Amsterdam ten-
minste niet failliet en zijn we in pakweg twee 
jaar van de ellende af en kunnen de Bol en de 
Albert Cuyp weer normaal functioneren. Dat 
scheelt veel geld en behoedt ons voor nog tien 
jaar doormodderen, met alle gevaren vandien.

Tjerk Dalhuisen, Vereniging de Bovengrondse

Laatste ontwikkelingen: zie www.boven-
grondse.nl onder ‘laatste nieuws’

Wat staat 
De Pijp 
nog te 
wachten 
met de 
Noord-
Zuidlijn?
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De Pijp

35 JAAR!

Wordt het toekomstige metrostation in De Pijp een parkeergarage of ondergronds winkelcentrum? (foto: Peter Lange)

Tijdens de renovatie van de Oranjekerk werd door de gierzwaluwwerkgroep Oud Zuid in de toren 32 nestkasten 

aangebracht. Na twee jaar lokgeluiden te hebben uitgezonden kwam het eerste broedgeval. Inmiddels nestelen 

er zeven paar. Op 13 februari jl. werd ter ere hiervan een informatiebord in de tuin onthuld. (foto: Peter Lange)

“Bijna schouderophalend nam de Delftse 
hoogleraar annex ‘bouwgoeroe’ Hennes 
de Ridder vorige week kennis van de 
zoveelste kostenoverschrijding van de 
NZ-lijn in Amsterdam, gepaard gaande 
met alweer een latere openingsdatum. De 
Ridder, gespecialiseerd in bouwprocessen 
en risicomanagement, schrikt niet zo snel 
meer van dit soort nieuws.

In de hoop dat de Amsterdammers 
tegen een stootje kunnen -volgende week 
wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over de nieuwste tegenvallers- kondigt De 
Ridder alvast maar aan dat de metrolijn 
minstens 4 miljard euro gaat kosten en 
dat hij ‘natuurlijk’ niet voor 2020 klaar zal 
zijn. De Ridder: ‘Niks bijzonders, als je het 
wereldwijd bekijkt.”

Volkskrant 28 februari 2009

Enquête metrostation

Een nieuwe bestemming voor het 
half afgebouwde metrostation in de 
Ferdinand Bolstraat? Wie kan die vraag 
beter beantwoorden dan U, bewoner 
van De Pijp. Knip de enquête uit en 
doe die bij ons in de brievenbus (G. 
Doustraat 133) of stuur uw reactie naar 
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl. De 
leukste ideeën leest u uiteraard in de 
volgende Pijp Krant.

 
Als ik mag kiezen wordt het station een
❏ parkeergarage
❏ concertruimte
❏ ondergrondse markt
❏ koopgoot
❏ anders, namelijk 
       ...............................................

✂
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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
 6.  Niet het eerste kind, maar ook niet het derde?
 7. Daar mag je niet zitten op de camping.
 10.  Die knop gaat na wat je verdient.
 12.  Voor dat bedrag verkoop je geen woning.
 15.  Onwaarschijnlijk krachtig
 16.  Dat schuifje op de deur maak je met een schaar.
 17.  Enkel samengevoegd ingeschakeld?
 18.  Vochtig bij het kaarten?

Naar beneden:
 1.  Woninkje op het platteland.
 2.  Op die koude Europeaan zit een pinguïn. 
 3.  Dat haar zit goed.
 4.  Dier, maak geluid!
 5.  Nederige houding is nu afgeschaft.
 8.  Infectiebronnen tegen personen.
 9.  Lange-afstandwandelen leidt tot vergane glorie.
 11.  Is ook lastig op zijn tijd.
 13.  Het eerste beest is een Duitse voetbalclub.
 14.  Verkoopmeneer.

Breng de letters die u vindt bij 
de Romeinse cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, en ontdek 
de voornaam van de wethouder 
die vertrok wegens de dreigende 
instorting van de Ferdinand 
Bolstraat.

© 2009 Marijke van Mil | Mops Amsterdam

Ankara Market Yer
Van Woustraat
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De oplossing van de  
vorige keer: Kerstmarkt
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Ingezonden

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

Badhuis Diamantstraat 
Ik ben sinds 1985 huurder van het Badhuis 
en run al meer dan tien jaar een drumschool 
(Drumstudio Amsterdam) in het badhuis en 
geef les aan kinderen en volwassenen. Ik run 
ook een geluidsstudio in het badhuis. Verder 
verzorg ik ook samen met de gemeente het 
onderhoud van dit monument.

 Ik was erg verbaasd over het artikel met 
de kop 'verwaarloosd monument'. Dit geeft 
een erg negatief beeld van het monument 
wat in werkelijkheid totaal niet verwaarloosd 
wordt, integendeel! Het is trouwens in gebruik 
als atelierruimte voor kunstenaars. En er 
vinden regelmatig onderhoudswerkzaam-
heden plaats zoals: al het houtwerk binnen 
geschilderd, onderhoud van het dak, graffiti 
verwijderen, de vloer is pas grondig schoon-
gemaakt, het houtwerk aan de buitenkant is 
geschilderd enz. enz. Dus van verwaarlozing is 
hier absoluut geen sprake, als er ook maar iets 
defect is wordt het gerepareerd.

 Wat de openbare bestemming betreft, 
er bevinden zich twee openbare drum- en 
percussie scholen in het gebouw. Deze op-
leidingen zijn voor iedereen die interesse 
heeft op dit gebied toegankelijk! Verder 

worden er zanglessen en saxofoonlessen ge-
geven, en er is een openbare geluidsstudio, en 
zijn er diverse schilderateliers. Dus absoluut 
geen verwaarloosd gebouw. Het heeft wel 
degelijk een openbare functie en er wordt dan 
ook al sinds de oplevering intensief gebruik 
van gemaakt. 

 Er zijn natuurlijk allemaal leuke bestem-
mingen te bedenken voor het gebouw, maar 
denk ook eens even aan de mensen die er al 
jaren werken, en voor wie dit gebouw van 
levensbelang is voor hun bedrijf, gezin en 
inkomen. Vind maar eens een ruimte waar 
je kunt musiceren, of waar je goed daglicht 
hebt om te schilderen.

 Ik heb dit artikel nu pas onder ogen ge-
kregen en het lijkt me wel zo eerlijk als deze 
reactie ook gepubliceerd wordt in De Pijp 
Krant. Je kunt nou eenmaal niet alles van één 
kant bekijken. Laat de mensen ook lezen wat 
de werkelijke functie is van dit gebouw. En nóg 
een horecagelegenheid erbij? Nee, daar hebben 
we er al meer dan genoeg van hier in De Pijp, 
en straks ook nog op het Archiefterrein. ate-
lier- en werkruimtes voor kunstenaars, dáár 
is een tekort aan in Amsterdam!

Pieter Voogt, Drumstudio Amsterdam

Parkeerproblemen: meer regel 
dan uitzondering
Het is donderdagavond. Na een voorspoe-
dige reis van ruim een uur uit Arnhem rijd 
ik in Amsterdam De Pijp binnen, hopend 
op een parkeerplaats in mijn straat: de 
Rustenburgerstraat. Helaas, ik heb geen 
geluk. Dan maar  de Ferdinand Bolstraat via de 
Lutmastraat de Karel du Jardinstraat in.  Alles 
vol! Via de Tweede van der Helststraat rijd ik 
de Lutmastraat weer in, om via de Ferdinand 
Bolstraat de Van Ostadestraat te proberen.

Onderweg vraag ik me af, waarom een jaar 
geleden de parkeertarieven van € 66,00 naar 

€ 84,00 per half jaar zijn verhoogd. Het aantal 
vergunningen zou beperkt worden en daarmee 
zou de parkeerdruk verlaagd worden. Dit heeft 
een aantal weken geholpen. Maar al maanden 
lang zie ik ’s avonds het oude vertrouwde 
beeld, met mij rijden lotgenoten rondjes op 
zoek naar een plek.

Ondertussen zijn in de Van Ostadestraat ook 
alle parkeerplaatsen bezet. Ik geef de moed 
niet op. Soms lukt een tweede poging in mijn 
straat, maar weer alles vol. En dan, op het eind 
op de hoek aan de Ferdinand Bolstraat rijdt net 
een auto weg. Die plek is voor mij. Maar dan 
moet ik er goed aan denken dat ik de auto voor 
9 uur verplaats, anders loop ik het risico van 
een bekeuring.

Nadat ik 20 minuten geleden De Pijp in 
reed, steek ik de sleutel in het slot van mijn 
voordeur. Aha, er is post. Ook een brief van 
PCH parkeerservices. Ergens halverwege lees 
ik: ‘Het nieuwe halfjaarlijkse tarief voor de 
bewonersvergunning is vastgesteld op € 102,-. 
Het is een beleidsuitgangspunt dat deze extra 
opbrengsten zullen worden besteed aan het 
realiseren en beheren van nieuw te bouwen 
parkeergarages.’ In één jaar en één dag tijd een 
verhoging van 55%! De extra parkeerplaatsen 
van nog maar een jaar geleden zijn duidelijk 
niet gelukt. En een parkeergarage in De Pijp? 
Waar? Of betalen we mee aan de garages 
buiten onze wijk? Voor meer informatie kan 
ik kijken op www.parkereninoudzuid.nl. Ik ga 
maar eens op zoek, want ik ben benieuwd waar 
en wanneer de dichtstbijzijnde parkeergarage 
is gepland: oorverdovende stilte op de web-
site. Na een goede nachtrust schrik ik wakker 
om half tien: mijn auto! Nog slaapdronken ren 
ik naar het einde van de straat. Gelukkig zit er 
geen parkeerbon op. Nu is er wel plek in mijn 
straat en kan ik rustig ontbijten.

Na een voorspoedige reis uit Arnhem van 
ruim een uur ….. 

Els Oosterhuis

Verbindingsblok moet blijven
Deze zomer nog hadden we het plan om de 
panden van Eigen Haard in de Verbindingsstraat 
op te kopen en zelf op te knappen. Door geldlust 
van de woningbouwvereniging is dit mislukt. 
Wij zagen er wel wat in om, onafhankelijk van 
bazen en politici, ons eigen plan te volbrengen. 
Het plan van Eigen Haard is om van 30 huurwo-
ningen 24 luxe appartementen, met alles er op 
en er aan, te maken. Ondanks het feit dat Eigen 
Haard met haar plannen veel bouwvoorschriften 
en regels overtreedt, zijn de sloop- en bouw-
vergunningen door het stadsdeel afgegeven. 
Ook dit was te verwachten. Het stadsdeel ziet 
hoogopgeleide tweeverdieners graag komen 
en huurders en krakers liever vertrekken.

Met de kredietcrisis, die steeds erger wordt 
en duidelijk invloed heeft op de huizenmarkt, is 
het maar de vraag hoe haalbaar de plannen zijn. 
Wie garandeert dat er na ontruiming en sloop 
niet opnieuw een gat in de bebouwing valt, 
zoals bij Van Ostadestraat 226-230? Of neem 
de Bakkerblokken, twee jaar na de ontruiming 
staan er alweer woningen te koop. Niet dat wij 
een traan zullen laten om slinkende topsala-
rissen, maar voorlopig zien we massaontslagen 
en mensen die als gevolg hiervan de huur niet 
meer kunnen betalen. 

 Wij zullen een ontruiming van het 
Verbindingsblok niet accepteren. We vinden 
dat De Pijp al te veel in de uitverkoop heeft 
gestaan. Hoe graag burgemeester Cohen en 
stadsdeelvoorzitter De Vries Amsterdam ook als 
'creatief kennisbedrijf' zien, het blijft onze stad. 
Het maakt ons boos te zien hoe onze buurt ver-
andert, toenemende repressie, dikke stinkende 
auto’s, luxe boetiekjes en lelijke, onbetaalbare 
nieuwbouw. Wij hoeven geen brallerige BN-ers 
in onze buurt. Geen ontruiming voor yuppen 
of leegstand, geen ontruiming van ideeën, 
Verbindingsblok moet blijven! 

Kraakgroep Verbindingsblok

XXXX 1 XXXX 2 XXXX 3 XXXX XXXX XXXX 4 XXXX XXXX 5

6 IV

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

7 8 XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 9 XXXX

10 III 11 I

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX V XXXX XXXX

12 13 VI XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 14

XXXX 15 XXXX 16 II

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX 17 XXXX 18

Voogt in 'Badhuisstudio' (foto Peter Lange)



April 2009 3wonen |

‘In Mijn Wijk’ vernieuwt

Achterstallig onderhoud?

Vragen over huiszwam

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 terecht 
op het inloopspreekuur van het Wijksteunpunt 
Wonen (zie hieronder).

Het is paddestoelentijd geweest. Leuk, 
maar niet als ze in huis groeien. Een van 
de plagen van woningen in Amsterdam 
is de huiszwam. De huiszwam tast hout-
werk aan en kan de luchtkwaliteit sterk 
doen verslechteren. Mensen kunnen al-
lergisch zijn of worden voor huiszwam. 
Die ontwikkelt zich voornamelijk in slecht 
geventileerde kruipruimtes. De slechte 
ventilatie kan worden veroorzaakt door te 
kleine ventilatieroosters of blokkades in 
de kruipruimte, doordat hier bouwpuin in 
is gestort of bijvoorbeeld overmatig isola-
tiemateriaal is aangebracht. Hierdoor kan 
de luchtvochtigheid zo sterk toenemen 
dat er een fijn milieu voor de huiszwam 
ontstaat. 

De aantasting van het houtwerk kan 
jaren voortwoekeren. Uiteindelijk zal al 
het aangetaste houtwerk er uit moeten 
om de zwam te verwijderen. En sterker 
nog, de schimmeldraden kunnen zelfs 
door stenen muren heen dringen en zich 
naar de belendende panden werken om 
daar hun vernietigende werk voort te 
zetten.

Als Wijksteunpunt Wonen krijgen we 
regelmatig vragen over de aanwezig-
heid van huiszwam. Nu is er iets raars 
in de wetgeving. Huiszwam hoeft niet 
direct tot overlast te leiden, het zal even 
duren voordat u door de vloer zakt of u 
allergisch wordt. De huurcommissie zal 
de aanwezigheid van zwam niet zonder 
meer als gebrek aanmerken en anders 
dan de verhuurder op basis van gezond 
verstand te overtuigen kunnen we niet. 
Bouw- en woningtoezicht heeft het-

zelfde probleem, zij treden pas op bij 
gevaarlijke situaties en u bent nog niet 
door de vloer gezakt. Maar uw huis gaat 
wel achteruit en die nieuwe vloerbedek-
king kunt u nog maar beter even uit-
stellen. Mogelijkerwijs heeft de eigenaar 
van uw buurwoning wél mogelijkheden 
om uw verhuurder aan te spreken en 
hier enige juridische druk op te zetten 
als dit nodig mocht zijn. Want het niet 
aanpakken van huiszwam in de ene wo-
ning kan leiden tot schade in de andere. 
De buur-eigenaar kan dan uw eigenaar 
aansprakelijk stellen voor eventuele toe-
komstige schade. Uit ervaring weten we 
dat een minder professioneel deel van de 
verhuurders pas wat wil gaan doen als er 
hoge kosten dreigen.

En als de verhuurder wat aan de huis-
zwam wil doen? Ja, dan zal de vloer er 
wellicht uit moeten. Deze grondige ope-
ratie kan betekenen dat het technisch 
noodzakelijk is dat u tijdelijk elders ver-
blijft. In dat geval moet de verhuurder 
een wisselwoning aanbieden. Zorg ervoor 
dat afspraken omtrent de duur van de 
renovatie, wisselwoning en verhuiskos-
tenvergoeding goed op papier staan. 
Onze bewonersondersteuners kunnen 
u hierbij helpen. En ook interessant: bij 
het terugleggen van de vloer zou gelijk 
een goede isolatie afgesproken kunnen 
worden; nooit meer koude voeten en een 
stuk lagere stookkosten! Er zijn wettelijke 
aanknopingspunten voor het afspreken 
van de vloerisolatie. Neem vooral contact 
op met onze bewonersondersteuners in-
dien u hiermee te maken krijgt. 

De Raad van State heeft eind januari bepaalt 
dat Hurdersvereniging de Pijp belangheb-
bend is in procedures tegen woningonttrek-
king en bouwvergunningen. Dat vervangt 
een eerdere uitspraak van de rechtbank dat 
een huurdersvereniging geen belang heeft 
in dergelijke zaken. De hoogste bestuurs-

rechter komt tot deze uitspraak omdat in de 
statuten van de huurdersvereniging staat 
'dat zij opkomt voor behoud van de voorraad 
betaalbare huurwoningen’. Inhoudelijk is 
het bezwaar tegen de bouwvergunning wel 
afgewezen, de verdere discussie daarover 
volgt bij de behandeling van de bezwaren 

tegen woningonttrekking. Maar de uit-
spraak is een belangrijk principieel succes. 
De uitspraak van 28 januari 2009 is te vinden 
op www.rechtspraak. nl onder nummer 
200803386/1.

HvdP

Begin 2008 hebben huurdersvereni-
gingen de Pijp en Zuid samen met het 
Wijksteunpunt  Wonen de campagne ‘In 
Mijn Wijk’ opgezet. In deze campagne 
werden bewoners geprikkeld om over 
woonbeleid na te denken en hun me-
ning te geven. En dat is volop gedaan! 
We hebben veel inspiratie opgedaan uit 
het grote aantal reacties. Daarom krijgt 
de campagne ‘In Mijn Wijk’ een vervolg. 

Vervolg op de campagne
Huurders vinden het belangrijk om slecht ge-

isoleerde woningen energiezuinig te maken. 
Dit bleek uit de vele reacties op de campagne 
van vorig jaar. Reden voor de huurdersvereni-
gingen om daarmee aan de slag te gaan! In 
Oud Zuid zijn veel oude woningen. Deze zijn 
vaak slecht geïsoleerd. Slechte isolatie bete-
kent hoge stookkosten en energieverspilling. 
Niet goed voor je portemonnee én het klimaat. 
Energie besparen is een zaak van iedereen. 
Maar huurders betalen wel iedere maand de 
rekening! Tijd om huurders te betrekken bij de 
discussie over woonlasten en energiebespa-
ring. Kijk daarom op www.inmijnwijk.nl 

Donderdagavond 26 februari organiseerde 
Arend Hamstra van Groen Links een bijeen-
komst in café Krull voor alle geïnteresseerden 
die hierover willen meepraten.
De Van Woustraat is onveilig, rommelig, 
ongezond en onaantrekkelijk. Daarover was 
iedereen het eens. Er waren ongeveer veertien 
mensen, waaronder de wethouder voor verkeer, 
drie raadsleden, een aantal bewoners (twee zijn 
lid van de Werkgroep Verkeer De Pijp) en (nog) 
geen winkeliers. 

Allerlei ideeën kwamen langs. Bijvoorbeeld 
de straat in drie delen zien; zuid, midden en 
noord, met voor alle drie een eigen aanpak. In 
het zuidelijk deel vrijliggende fietspaden, in 
het midden en noordelijke deel ook, maar door 
ruimtegebrek dan wel met éénrichtingsverkeer 
voor auto’s. Voor de korte termijn waren er ook 
al simpele, goedkope oplossingen zoals meer 
zebra’s, minder auto’s in de straat parkeren en 
meer groen.
In het verleden zijn er diverse plannen geweest, 

maar die zijn steeds uitgesteld, o.a. vanwege de 
aanleg van Noord-Zuidlijn. Volgens de aanwe-
zigen geldt dit niet meer want dat kan nog wel 
tien jaar duren. Nu moeten er plannen gemaakt 
worden en die moeten zo snel mogelijk worden 
uitgevoerd. 
De volgende bijeenkomst over de Van 
Woustraat is op 21 maart, 15.30 – 17.30 uur in 
Buna Bet, Van Woustraat 74.

Peter van der Dungen / Wg Verkeer De Pijp 
foto Peter Lange

www. inmijnwijk.nl
Op de site vind je onder meer praktische tips 
over energiebesparing, kun je reageren op 
stellingen en leuke e-cards versturen! Door 
middel van flyers roepen we mensen op om 
de website te bezoeken. Enquêtes worden 
verspreid onder de leden van de huurders-
verenigingen en kunnen online worden ge-
download. De uitkomsten en resultaten van de 
enquêtes nemen we mee in de discussie over 
woonlasten en energiebesparing. Wij houden 
je daarvan op de hoogte. 

Kom ook op donderdag 2 april
Wil jij ook lekker wonen én geld besparen? Met 
minder energie, méér comfort? En hoe regel je 
dat dan? Op donderdag 2 april organiseren we 
een leuke buurt-, debat- en borrelavond voor 
bewoners, beleidsmakers en experts. Hier kun 
je als bewoner terecht met woonvragen over 
energie en isolatie. Energieadviseurs, beleids-
makers en woningcorporaties gaan op deze 
avond in gesprek met huurders en bewoners 
uit Oud Zuid. 

Waar: Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2. 
Wanneer: donderdag 2 april. Hoe laat: 
19:00 – 22:00 uur. Kom en praat mee! Zie ook 
www. inmijnwijk.nl.
(illustratie: www.inmijnwijk.nl)

Gevaarlijke Van Wou

Raad van State: huurdersvereniging belanghebbend
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Naam: Clyde Godlieb
Woont in De Pijp sinds: 1981  Leeftijd: 37 jaar 

Inburgeren met De Pijp KrantEten voor een tientje in De Pijp 

Met het oog op de huidige economische 
recessie is het interessant te onderzoeken of 
je nog voor of onder een tientje kunt eten in 
onze buurt. Is het nog mogelijk? Zo ja, waar 
dan wel en wat krijg je dan te eten? Birgit 
Prinz met tafelgenoten op pad.

Het is een piepklein zaakje waar je zomaar aan 
voorbij zou lopen, maar met zijn knalgeel met 
rood verlichte lichtbak aan de gevel en dito uit-
hangbord eist Kam Kee zijn plekje op naast de 
dominant aanwezige Blokkerwinkel die er een 
paar panden vandaan zit. De inrichting is pre-
cies zoals ik het graag zie bij Chinese eethuisjes: 
zachtroze tegels aan de muren met daarop met 
plakband bewerkte stopcontacten en elektrici-
teitsdraden. WC-deuren prominent aanwezig. 
TL-balken voor de sfeer, moderne, maar wel 
‘Chinese-style’ stoelen aan tafeltjes met tafel-
zeil in weer een andere stijl. Vier tafeltjes, om 
precies te zijn, niet meer en niet minder. En die 
zitten vol met  Chinezen. Dit kan niet meer stuk, 
het moet hier wel gaan om het lekkere eten.

De kaart is enorm uitgebreid en zelfs met ons 

budget hebben we ruime keuze. Sterker nog, 
ik denk dat zeker 2/3e van de gerechten op de 
kaart onder de €10,- geprijsd is. Dat is lastig 
kiezen voor mij en mijn twee vriendinnen. 

Ik heb zin in Pekingeend (€ 8,20). De andere 
twee kiezen respectievelijk voor de ‘Gemengde 
schotel’ (met garnalen, varkensvlees, tofu, 
inktvis, visballetjes en groente, € 9,75) die 
onder de lijst ‘Speciaal aanbevolen’ valt en voor 
‘Fu Yong Hai met garnalen’.

We verheugen ons op onze bestellingen 
maar als we eenmaal aan het eten zijn komt 
langzaam maar zeker een onaangenaam besef 
bovendrijven; wij vinden het helemaal niet 
zo lekker. Ik verwachtte een zoete knapperige 
Pekingeend met bosuitjes, pannenkoekjes en 
een speciaal sausje maar krijg een smakeloos 
gebraden eendenborst op een paar slappe kool-
bladeren in een vooral dunne en zoute vloei-
stof. De ‘Speciaal aanbevolen schotel’ van een 
van mijn vriendinnen bevat inderdaad alle op 
de kaart opgesomde elementen waarbij moet 
worden opgemerkt dat het element ‘groente’ 
gelezen moet worden als uitsluitend de hier-

boven reeds benoemde 'koolbladeren’. En ook 
dit geheel drijft ook in een zeer zoute, en verder 
nogal smakeloze bouillon/saus. Het is moeilijk te 
duiden wat we missen. Een meer uitgesproken 
smaak, minder zout, meer verschil in smaak en 
samenstelling van verschillende gerechten? 

Natuurlijk zijn we naïef als we voor zo’n lage 
prijs en vanwege een veelbelovende entourage 
tongstrelende gerechten verwachten. Niets zo fijn 
als voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. 
Maar misschien hebben wij ook wel een totaal an-
dere, en mogelijk onderontwikkelde, smaak dan de 
smullende Chinezen in het zaakje. Zou het kunnen 
dat wij, een leven lang ‘multi-culti-eten’ ten spijt, 
de herinnering aan de goede oude ‘Hollandse 
Chinees’ nog lang niet zijn ontgroeid? Want eerlijk 
gezegd vonden wij de door de derde vriendin aan 
tafel bestelde ‘Fu Yong Hai met garnalen’ nog het 
lekkerste gerecht dat ter tafel kwam. 

Birgit Prinz

Kam Kee, Ceintuurbaan 119, t. 664 48 31,  
dagelijks open 11:00  - 21:00 uur, zondags dicht

Kam Kee? Nou nee

De Pijp Krant beweegt 

Het is donderdagavond, na de winter mogen 
er wel een paar pondjes af. Ik ga daarom om 
zeven uur `s avonds naar de conditietraining in 
Sportcentrum De Pijp. Ik heb altijd wat aarze-
lingen gehad om hier heen te gaan, vooral van-
wege het tijdstip. Moet je eerst eten of niet? 
Dan maar een paar boterhammen. De training 
wordt gegeven door Martha van Combiwell.

Er zijn ongeveer zestig mensen, van 25-70 

jaar, meest veertigers en vijftigers. Het zijn 
bijna allemaal buurtbewoners en op een paar 
uitzonderingen na, Hollanders. Ik kom nog een 
paar bekende gezichten tegen.

We beginnen met een paar rondjes hard-
lopen. Iedereen mag dat in zijn eigen tempo 
doen. Er is ook een man bij die niet goed 
meer kan hardlopen, hij maakt er een soort 
snelwandelen van. Het duurt 25 minuten en 
wordt afgewisseld met wandelen en kleine 
oefeningen, o.a. voor het losmaken van de 
schouders. Dat mocht bij mij ook wel weer 
eens gebeuren, merk ik.

De eerste twintig minuten kan ik het goed 
bijhouden, wanneer we daarna het tempo nog 
een keer mogen opvoeren lukt het me niet 
meer. Maar gelukkig gaan we dan al gauw 
over op de been-  en grondoefeningen. De op-
drukoefeningen, waar ik toch al niet zo goed 
in ben, gaan ook nog eens een keer zó op de 
smerige grond. Voor de buikspieroefeningen 
krijgen we gelukkig een matje.

En dan de laatste 5 minuten rekken en 

strekken. Ik heb geen puf meer, ik neem een 
hete douche. Niet veel dames maken daar ge-
bruik van, de meesten gaan meteen naar huis. 

In de kantine komen we Willem van het 
Sportcentrum nog tegen. Waar blijven de al-
lochtonen, zo vraag ik me af. Op zondagavond 
blijken Marokkaanse mannen van 18-60 voor de 
voetbalinstuif te komen. Voor de fietsles op don-
derdag komen bijna uitsluitend Marokkaanse 
vrouwen. En op woensdag komen er kinderen 
uit de buurt - ook Turkse en Marokkaanse kin-
deren -voor de sportinstuif voor kinderen. 

Nou, ook al heb ik mijn warme maaltijd er 
voor moeten overslaan, de instuif is mij goed 
bevallen. Als ik deze instuif een paar maanden 
weet vol te houden kan ik van de zomer weer 
in al mijn kleren.

tekst Jannie Stegeman, foto Peter Lange

Sportcentrum De Pijp, Lizzy Ansinghstraat, elke 
do om 19.00 uur. Informatie www.combiwel.nl
(foto: Peter Lange)

Sportinstuif in Sportcentrum De pijp

Wat doet u zoal deze week?
Ik ben de hele week bezig om scholen in het 
hele land te interesseren voor mijn rapwork-
shops. Dat betekent dus veel faxen en mailen. 
En ik had gisteravond een optreden tijdens een 
privéparty. Samen met een DJ heb ik als pre-
sentator het geheel opgeluisterd! 

Wat hebt u gisteravond gegeten en hoe kwam u 
daaraan?
Gisteravond was het om vijf voor tien nog snel 
even eten halen bij de Albert Heijn op de hoek. 
Snel een gerookte makreel, maaltijdsalade, 
stokbrood, een wijntje en dat mixen tot een 
culinair hoogstandje. Te gek dat ze tot tien uur 
open zijn. 

 
U woont al 27 jaar in De Pijp. Waar kwam u vandaan? 
Ik ben getogen in De Pijp, woon er al 
een jaartje of 27 en ben gestopt de jaren 
te tellen. De Pijp is voor mij het deel van 
Amsterdam waar het nog steeds goed 
is. Ondanks de verandering en de ver-
yupping is het nog steeds mijn volks-
buurtje. Voor De Pijp heb ik een tijdje 
met mijn ouders in de Vondelparkbuurt 
gewoond. We zijn al snel naar De Pijp 
verhuisd. Ik ben geboren in Paramaribo.  
 
Wanneer begon u met rappen?
Ik kwam in 1991 in de aandacht met rappen. 
Ik rapte als enige in het Surinaams en dat viel 
op. Samen met de rapformatie ‘Osdorp Posse’ 
stond ik op een cd-compilatie. Daarna kwam 
alles in een stroomversnelling. Samen met 
mijn broer heb ik mijn eigen muziekbedrijf 
OFAH, wat staat voor Orga Foe A Hee, en ‘or-
ganisatie van de hogere sferen’ betekent. De 
Surinaamse taal is belangrijk voor mij. Met het 
rappen in mijn moedertaal wil ik mensen  sti-
muleren en prikkelen om die taal te leren. Veel 
van mjin leeftijdsgenoten van Surinaamse 
afkomst kennen het slecht. Een paar woorden 
leer je zo, maar het echt goed beheersen is niet 
gemakkelijk.

Wat vindt u leuk aan die raplessen aan kinderen? 
De stilste in de klas is aan het einde van de 
les boven zichzelf uitgestegen. Ook houden 
kinderen het dicht bij hun hart. Houden ze van 
computergames, dan rappen ze daarover. Ze 
spreken de waarheid. Dat is ook belangrijk als 
je rapt. De kunst achter de rap is om in balans 
te blijven met wat je zegt en hoe je leeft. Dus 
dat je niet loopt te verkondigen wat je niet 
doet, want dan ben je een leugenaar. Het posi-
tieve van rap is dat je je kunt uiten op een mo-

derne manier. Mensen stappen over hun valse 
schaamte heen. Je bent bezig met taal en zo 
ontwikkel je jezelf. Met rapteksten kun je ook 
frustratie van je af schrijven. Dat is beter dan 
dat je er met een autoradio vandoor gaat.

 
Wat is eigenlijk zo leuk aan De Pijp?
Het is fijn om hier te zijn en dat moet zo blijven. 
Het is volks gebleven. Het is de  mengelmoes 
die het leuk maakt, alles door elkaar. Ook al 
komen er steeds meer Coffee Companies, er 
zijn nog steeds veel winkels die er al heel lang 
zitten. Neem de onderdelenwinkel hier in de 
straat of de apotheek op de hoek, die zijn er 
al zo lang. 

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Dat hangt ervan af wie ik over de vloer heb. 
Ik neem ze mee naar de Albert Cuypmarkt of 
naar het Beatrixpark. Het is een leuk gezins-
park, ik zie het als een verlengstuk van De 
Pijp. Het Sarphatipark laat ik links liggen. Er 
liggen naalden en condooms, ik vind het een 
vies park. 

Wat is uw favoriete plek van De Pijp?
Ik ben heel vaak op het dak, want daar zie ik 
alles. Daar kan ik overal heen kijken en ik zie 
de vogels vliegen. Je kunt er op alles inzoomen 
zonder dat je jezelf prijs geeft of anderen lastig 
valt. 

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
Dat het een beetje veryupt. Er komen veel 
mensen van buitenaf, die niet met de buurt 
begaan zijn, maar wel snel klagen. Vooral in 
de Ferdinand Bolstraat zitten tentjes, waar ik 
mensen zie zitten over wie ik denk: Jij komt 
overal vandaan, behalve uit De Pijp. 

Welke verslaving heeft u?
Mijn muzikale bezigheid. Ik zou er geen dag 
zonder kunnen. Als ik dit niet zou hebben, zat 
ik binnen een week bij het RIAGG. 

Wat zijn uw droomwensen? 
Ik zou één heel groot pand willen hebben in De 
Pijp en dat ‘De Muziekschool’ noemen. Een ge-
bouw waar iemand zomaar binnen kan lopen, 
rond kan kijken wat er allemaal gebeurt en het 
pand kan verlaten met het gevoel: ‘Ik wil een 
artiest worden.’ Het maakt me niet uit of het 
dans, video of rap is. Het belangrijkste is dat je 
je daarna in de wereld van het entertainment 
kunt storten.

tekst en beeld Maarten Wesselink

Geveltuinier

“Wat staan er veel narcissen in je geveltuin 
buurman!” Ze knielde even, keek ernaar en 
stond weer op. “Ik zou ze thuis wel op de vaas 
willen zetten. Een beetje kleur kan ik wel ge-
bruiken sinds ik weer alleen ben”. Ik was ver-
baasd en zei: “Maar je vriend zag er zo leuk 
uit!" Ze knikte. “Dat klopt, maar wat je zag was 
de buitenkant. Hij hield vooral van zichzelf. In 

zijn leven was geen ruimte voor een ander”. Ik 
kon haar woorden niet geloven. “Jullie zagen er 
zo gelukkig uit!” Ze schudde met haar hoofd. 
“Je vergist je buurman, het was schijn. Ik was 
jarenlang verliefd op de verkeerde. Nu voel ik 
me boos, wraakzuchtig en leeg. Maar van deze 
narcissen word ik weer vrolijk.” Ik was even 
stil: “Het is wel bijzonder dat je juist voor de 
narcissen valt”. Ze keek me aan. “Wist je dat 
de naam Narcis uit de Griekse oudheid komt?” 
Ze luisterde. “Die komt van Narcissus, een zeer 
knappe jongeman, hij keek naar zijn eigen 
spiegelbeeld in een meertje en werd zo verliefd 
op zichzelf, dat hij urenlang bleef staren naar 
zijn eigen onbereikbare schoonheid en lang-
zaam wegkwijnde. Uiteindelijk veranderde 

de wraakgodin Nemesis hem in een narcis. En 
volgens het verhaal lijkt het voorovergebogen 
hoofdje van de narcis op het voorovergebogen 
hoofd van Narcissus.” Ze was stil. “En dat is 
nog niet alles buurvrouw. Zet nooit andere 
bloemen samen met narcissen in één vaas. 
Ze scheiden een voor andere bloemen scha-
delijk slijm af, die krijgen daardoor verbrande 
bladeren.” Ze begon een beetje verdrietig te 
kijken. “Maar buurman, kies ik dan altijd de 
verkeerde dingen in het leven?” Ik stelde haar 
gerust. “Welnee buurvrouw. Met schoonheid is 
niets mis. Je moet alleen niet meer willen dan 
er naar kijken en er lekker van genieten.”

tekst en beeld Maarten Wesselink

lekker genieten
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Beste mussenmensen!
 

De inventarisatie van mussen in Oud-Zuid 
is op gang gekomen. Daarmee zijn we bij de 
volgende stap van ons actieplan terechtge-
komen. We beginnen een steeds beter beeld 
te krijgen van de situatie waarin de huismus 
zich hier bevindt en voor welke kolonies we 
een uitbreidingsplan op kunnen stellen.

De komende tijd zijn er twee mussenklus-
middagen. Op 28 maart gaan we nestkasten 
timmeren. Als deze voor het begin van april 
opgehangen worden bestaat de kans dat er 
dit jaar nog mussen in gaan nestelen. Op 4 
april willen we voederhouders gaan vlechten 

van wilgentenen. Het idee hiervan is dat het 
voer alleen voor kleine vogels bereikbaar is. 
De openingen tussen de tenen zijn precies 
groot genoeg voor mussen en mezen. Beide 
dagen vinden plaats op het Groen Gemaal, het 
gebouwtje in het Sarphatipark tegenover de 
ingang aan de Eerste Jan Steenstraat. Beide 
dagen beginnen we om 13:00 uur.

Met behulp van de nestkasten, voerkorven 
en ‘mussenplanten’ willen we de bestaande 
kolonies uitbreiden. Als u een mussenkolonie 
heeft aangemeld kunt u samen met uw buren 
proberen deze uit te breiden. Wij kunnen u 
ondersteunen met voorbeeldbrieven voor 
uw buren, bouwtekeningen van nestkasten 

en suggesties voor planten die voor beschut-
ting en voor voedsel voor de mus zorgen. Ook 
kunnen wij samen met u een actieplan op-
stellen per kolonie. Als u meer informatie wilt 
of vragen heeft kunt u op donderdagmiddag 
langskomen tussen 14:00 en 18:00 uur of con-
tact met ons opnemen per telefoon of e-mail.

 
Mussen actieplanstappen
•  Kolonie aanmelden bij het Natuur- en 
 Milieuteam de Pijp. 
•  Buren benaderen om samen een 
 uitbreidingsplan op te stellen. 
•  Samen het plan ten uitvoer brengen 

Mussen tellen een must!

De Britse permacultuur-activist Rob Hopkins 
startte in 2005 in Totnes (Devon, Engeland) 
het eerste Transition initiatief. Totnes groeide 
vervolgens uit tot de eerste Transition Town 
in Engeland. Inmiddels zijn er in heel Groot-
Brittannië tientallen Transition Towns en 
hebben nog veel meer gemeenten de am-
bitie om een Transition Town te worden. 
De Transition initiatieven hebben als doel 
de eigen stad, wijk, dorp of (ei)land voor te 
bereiden op een permanente oliecrisis (Peak 
Oil), de klimaatcrisis, en de noodzaak om te 
schakelen naar een economie die niet af-
hankelijk is van fossiele brandstoffen. Ook in 
Nederland zijn verschillende groepen bezig 
met het opzetten van een Transistion Town, 
ook hier in De Pijp.

Informeren 
Als werkgroep Transition Town De Pijp zullen 
we vanuit Wijkcentrum Ceintuur een aantal 
activiteiten organiseren. Een deel van die ac-
tiviteiten is gericht op het vergroten van het 
bewustzijn en het motiveren van bewoners van 
De Pijp om die eerste groene stapjes te zetten. 
We organiseren een maandelijkse Transitie 
Thee waar mensen langs kunnen komen om 
te horen wat een Transition Towns is en wat 
onze plannen zijn. Elke keer laten we een film 
rond het thema klimaatverandering zien en na 
afloop is er ruimte voor discussie en het uitwis-
selen van ideeën. Begin mei willen we een gro-
tere bijeenkomst organiseren over Transition 
Towns, met verschillende sprekers en stands. 

Kennis delen
Elke woensdagavond van 18- 20 uur houden 

we een ‘klimaatspreekuur’ met Ekobieb 
op Wijkcentrum Ceintuur. Op het kli-
maatspreekuur kan je terecht voor een advies 
op maat over het 'groenen' van je eigen huis-
houden. Van inkoopbeleid tot afvalbeleid, 
van zonnecel tot eco-toilet, met alle vragen 
kan je bij ons terecht. En als wij het antwoord 
ook niet weten, dan zoeken we het voor je 
uit.

Daarnaast hebben we een aantal boeken 
over klimaatverandering en duurzaam leven 
die we uitlenen aan mensen die lid worden 
van de Ekobieb. Om lid te worden moet je 
zelf twee boeken inbrengen, die we dan weer 
aan anderen kunnen uitlenen. Op die manier 
hopen we in korte tijd een uitgebreide biblio-
theek bij elkaar te krijgen. Op de website komt 
een lijst van beschikbare boeken te staan. 
Natuurlijk kan iedereen de boeken inzien en 
doorlezen tijdens het klimaatspreekuur.

Hulp!
Momenteel is de groep vrijwilligers en be-
trokkenen nog klein, dus alle hulp is welkom. 
Ben je geïnteresseerd om mee te helpen, al 
was het maar voor het rondbrengen of maken 
van flyers? Kom langs op een Transitie Thee of 
mail naar info@depijp.transitiontowns.nl 

Voor meer informatie over Transition Town 
De Pijp en voor het laatste nieuws over onze 
activiteiten,kijk op www.depijptransition-
towns.nl. Op www.transitiontowns.nl vind 
je meer informatie over het hoe, wat en 
waarom van Transition Town en kun je zien 
welke groepen er nog meer bezig zijn met het 
opzetten van een Transitie Initiatief. 

Misschien hebt u ze al aan het werk gezien. 
Stratenmakers van het stadsdeel leggen dit 
voorjaar weer bijna vijftig nieuwe gevel-
tuinen aan in de buurt. Een mooi resultaat dat 
we op zondag 26 april vieren met een (alweer 
voor de zestiende keer) gezellige, groene en 
dit jaar extra duurzame geveltuinendag. Ook 
dit jaar ligt er weer een grote berg tuinaarde 
om de nieuwe geveltuinen mee te vullen. De 
groenmarkt is weer present en er zijn activi-
teiten voor kinderen. 

Hulp en advies
De vrijwilligers van het Natuur-en Milieuteam 
werken enthousiast mee aan een groen en 
duurzaam Oud-Zuid. Met bakfietsen brengen 
ze de tuinaarde naar de nieuwe geveltuinen 
(dus geen CO2 uitstoot), waar de tuineigenaar 
het zand zelf al heeft uitgeschept. Zij helpen 
ook met het kiezen van planten die voor een 
tuin geschikt zijn en verkopen op de markt di-
verse plantenpakketten voor een goed doel.

Goed doel
Die plantenpakketten, met negen (vaste) zon 
of schaduwplanten kunt u voor een klein be-
drag kopen. De opbrengst hiervan gaat naar 

een goed doel: de bouw van een buurthuis 
in het dorpje Asigron in het binnenland van 
Suriname. Daarnaast worden er ook nog bal-
konplanten- en vlinderpakketten en losse 
kruidenplantjes verkocht. 

Informatie 
Op de groene informatiemarkt vindt u infor-
matie over tuinpompen, regentonnen, verti-
caal tuinieren en ‘vergeten’ groenten, zoals 
de aardpeer. Ecologische kwekerij Het Kalkrijk 
verkoopt er allerlei inheemse planten en de 
Bloemenboot éénjarig en ander plantgoed. 
Het IVN, Huurdersvereniging de Pijp, het 
Wijksteunpunt Wonen, de werkgroep Open 
Tuinendag en ook boekhandel Jimmink staan 
er met een kraampje. Ook het natuur- en mi-
lieuteam De Pijp is aanwezig met informatie 
over allerlei activiteiten zoals het mussenac-
tieplan, de watertuinen en bomenridders.

Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen zelf een mussen-T-shirt 
beschilderen, geschminkt worden, pony 
rijden of knuffelen met konijnen. Dat laatste 
dankzij de inzet van vrijwilligers van de 
Kinderboerderij.

Minicursus
Hovenier Toos Tuin laat u zien hoe u het beste 
een geveltuin kunt aanleggen. Hoe treft u de 
juiste voorbereidingen voor de grond, wat is 
de beste plek voor een plant en hoe houdt u 
die gezond. Een minicursusje dus. 

Meer weten of meehelpen? Neem contact op 
met het Natuur- en milieuteam T. ma t/m do 
14:00 - 18:00. E. nmt@wijkcentrumceintuur.nl.

Meedoen aan groene activiteiten in je buurt? 
Meld je aan bij het Natuur- en Milieuteam De Pijp 
nmt@wijkcentrumceintuur.nl of t. 400 45 03
 

Zaterdag 28 maart 13.00-15.00 uur z
Mussen klussen Groen Gemaal 

Zaterdag 4 april 11.00-12.30 uur z
Watertuinenonderhoud Boerenwetering

Zaterdag 4 april 13.00-16.00 uur z
Mussenkorfjes vlechten Groen Gemaal

Zaterdag 11 april 8.00-10.00 uur z
Vroege vogels excursie  Sarphatipark

Vrijdag 17 april  20.30 uur z
Documentaire 'Mooi die Pijp'
Van Ostadestraat 55 hs

Zaterag 18 april 13.00-15.00 uur z
Riet snoeien Sarphatipark Groen Gemaal

Zondag 26-april 10.00-16.00 uur z
Geveltuinendag! Sarphatipark oostzijde

Waarnemingen graag opsturen naar: Natuur- en Milieuteam, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam 
* Nog nooit mussen geteld? Bel Rosa (t. 400 4503)  op dinsdag  en donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Zij legt uit hoe het precies moet.

 Waar? (straatnaam, huisnummer, postcode) Datum en tijdstip Aantal In tuin of op straat?

Naam: .............................................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................... Postcode: .................................

Waarnemingsformulier mussen*

De eerste groene stapjes
Werkgroep Transition Town De pijp

Groene Agenda

16e geveltuinendag De Pijp 

✂
SWOMP ... eerste aanzet tot Transision Town De Pijp 
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Holland Tsunami (Babel Festival)

Wat zou er gebeuren als Nederland 
onder water komt te staan en 16 miljoen 
Nederlanders moeten vluchten naar elders? 
Waar naar toe en wat mee te nemen? Welk land 
zal hen ontvangen? Hoe gedragen ze zich als 
vluchteling, behouden ze hun identiteit en zijn 
ze bereid tot aanpassing in het gastland? De 
Hongaars-Nederlandse theatermakers Petra 
Ardai en Luc van Looy bogen zich over deze en 
andere vragen in het stuk ‘Holland Tsunami’. 
Afgelopen 13 en 14 maart is het in het Van 
Ostadetheater opgevoerd, ter gelegenheid 
van de opening van het Babel Festival. Het 
décor uiterst simpel met drie spelers, waarvan 
één uitnodigend Hongaarse drank en hapjes 
serveert, één Hongaarse liedjes zingt en speelt 
en één de formele immigratiezaken afhandelt. 
Op een scherm worden filmpjes vertoond, 
waarin Nederlanders en Hongaren uitleggen 

hoe urgent de kwestie is en hoe belangrijk 
de aanpassing in het gastland. Dit stuk gaat 
vooral over karakteristieken, de identiteit van 
Hongaren en Nederlanders. Er vindt een inter-
actie tussen publiek en acteurs plaats; de spe-
lers vragen de toeschouwers uitdrukkelijk wat 
zij zullen meenemen als het zover komt en in 
hoeverre ze bereid zijn iets voor de Hongaren 
te doen (zoals keukens verbouwen!). ‘Holland 
Tsunami’, dat al een jaar in diverse plaatsen 
in Hongarije en Nederland wordt opgevoerd, 
is een geestig, onderhoudend stuk dat, zoals 
ieder goed toneelstuk, de toeschouwer een 
spiegel voorhoudt over zijn eigen nationale 
trots en zelfingenomenheid, de Europese 
identiteit en de betrekkelijkheid van dit alles 
in tijden van grote nood.

Sandra van Beek  

Spreekuren
Algemeen Spreekuur z

Elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur. Voor 
vragen van allerlei pluimage. Voor hulp bij 
het invullen van formulieren, uitleggen 
of schrijven van brieven of afhandelen 
van moeilijke telefoontjes. Voor en door 
bewoners. 
E: vragenspreekuur@gmail.com

 Advocatenspreekuur z
Op maandagavond van 17.00 tot 18.00 
uur door Stichting Advocatenspreekuur 
Amsterdam gratis juridisch advies.  
www.advocatenspreekuur.nl

Wijksteunpunt Wonen Oud Zuid z
Bij het Wijksteunpunt Wonen kan elke 
bewoner terecht met vragen op huur- en 
woongebied. Eén loket waar alle bestaande 

informatie en hulp op woongebied be-
schikbaar is. Bijvoorbeeld over achterstallig 
onderhoud, de hoogte van de huur, dreigende 
huisuitzetting en advies bij procedures van 
de huurcommissie. Daarnaast ondersteuning 
en advies voor bewoners bij de renovatie van 
hun woning. 
T: 664 53 83 E: oudzuid@wswonen.nl

Inloopspreekuur Ceintuur z
Gerard Doustraat 133 
woensdag 09.00 -12.00 uur 

Woonspreekuur De Pijp z
Iedere donderdagavond beantwoorden de 
vrijwilligers van het Woonspreekuur De 
Pijp uiteenlopende vragen op het gebied 
van huisvesting. Onderwerpen die zoal aan 
bod komen zijn huurprijzen, servicekosten, 

onderhuur, renovaties en woonruimteverde-
ling. De medewerkers van het Woonspreekuur 
werken nauw samen met het Huurteam, 
de opbouwwerker stadsvernieuwing en de 
Huurdersvereniging De Pijp en zijn steeds op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
de wijk. 
Elke donderdagavond van 19.30- 21.00 uur 
T. 664 53 83. 

Natuur- en milieuteam De Pijp z
Donderdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur 
kunt u op het inloopspreekuur van het na-
tuur- en milieuteam terecht met vragen over 
groen, water en milieu. Dat kan ook via e-mail 
nmt@wijkcentrumceintuur.nl. Op maandag en 
donderdag is het natuur- en  milieuteam 
(meestal) te bereiken tussen 14.00 en 18.00 
uur op T: 400 45 03.

Duurzaamheidsspreekuur z
Transition Towns organiseert vanaf 18 maart 
2009 een ‘duurzaamheidsspreekuur’. Heeft u 
vragen over de mogelijkheden tot besparing, 
duurzamer leven of andere gerelateerde 
vragen?
Iedere woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur 
op Gerard Doustraat 133.

Groen Gemaal z
Het Groen Gemaal is een prachtig monu-
mentaal gebouwtje in het Sarphatipark waar 
u langs kunt komen om planten, zaden en 
stekken te ruilen. Vrijwilligers geven hulp en 
advies bij het onderhoud van uw geveltuin. 
Het Groen Gemaal is maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag open van 13.00 tot 
17.00 uur. Of mail groengemaal@wijkcen-
trumceintuur.nl.

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

Eigen Haard zoekt verhalen
Woningstichting Eigen Haard bestaat dit jaar 
honderd jaar, en dat is nogal wat. We willen de 
geschiedenis van de stichting in kaart brengen 
en een jubileumboek maken. Daarvoor zijn we 
op zoek naar mooie verhalen van huurders. 
Woont u in een woning van Eigen Haard en 
kunt u ons een mooi verhaal vertellen? Dan is 
Eigen Haard op zoek naar u. Was u misschien 
lid van een bewonerscommissie of kunt u zich 
de huurophaler nog herinneren? Wij luisteren 
graag naar uw verhaal. En wie weet nemen 
we het op in ons jubileumboek. Neem gerust 
contact met ons op. 

E: jubileumboek@eigenhaard.nl T: 680.18.01 , 
Afdeling Communicatie

Verhalen WOII
Voor de volgende Pijpkrant is de redactie 
op zoek naar buurtbewoners die de Tweede 

Wereldoorlog nog meegemaakt hebben 
en daar over willen vertellen. Dat kunnen 
ervaringen zijn over vervolging en verzet, 
maar ook verhalen over het dagelijks leven in 
de periode 40-45. Zijn er nog bezoekers van 
IJssalon Koco in de Van Woustraat? Wie kwam 
er in de buurt wonen nadat de joodse buurt-
bewoners waren weggehaald? Hoe was het 
alledaagse leven in De Pijp in die jaren? Ook 
buurtbewoners die elders de oorlog hebben 
meegemaakt, bijvoorbeeld uit Suriname, 
Indonesië, Marokko of Turkije zijn van harte 
welkom om hun verhaal te doen. Neemt u 
gerust contact met ons op. pijpkrant@wijk-
centrumceintuur.nl of T: 06 221 974 72 

Gaby Steindl,
4 mei comité Wijkcentrum Ceintuur

Buurvrouwen gevraagd
Lijkt het u leuk om iets te gaan doen in uw 

buurt? Het Amsterdams Buurvrouwen Contact 
(ABC) is op zoek naar vrijwilligers (v) die één 
keer per week Nederlandse les aan huis willen 
geven aan een allochtone vrouw. Het ABC 
biedt cursus, lesmateriaal, advies en onder-
steuning. In 2009 starten er weer verschil-
lende (vrijblijvende) introductiecursussen.

Informatie en aanmelding: T: 320 27 10 of 
wemmy@abcamsterdam.org. 

Zie ookwww.abcameterdam.org 

Wil jij leren fietsen? 
Wil jij leren fietsen samen met andere 
vrouwen uit Oud-Zuid? En je fietsdiploma 
behalen? Amikino biedt samen met Combiwel 
en stadsdeel Oud-Zuid 15 fietslessen aan 
voor € 30 (incl. huur van de fiets). Je krijgt 
wekelijks les van een docent en er zijn 
begeleiders aanwezig. De lessen worden 
overdag aangeboden op vrijdagmiddag rond 

het Olympiaplein in Oud-Zuid. De cursus is 
alleen voor vrouwen! Geef je snel op want 
vol=vol. Voor meer informatie T: 662 03 89 
wijkcentrum Zuid-West of stuur een e-mail 
naar c.rietberg@soozamsterdam.nl 
AMIKINO is een project van Stichting 
Samenwerking Opbouwwerk Oud Zuid en 
mogelijk gemaakt door subsidiering uit het 
fonds Wij Amsterdammers

Anna Kamp en Chantal Rietberg

Bijzondere muzikanten gezocht
‘De Pijp maakt Muziek!’ Op 21 juni, tijdens 
de Internationale Dag van de Muziek, mag 
iedereen op straat muziek maken. Woon je 
in De Pijp, speel je een bijzonder instrument 
en wil je meedoen aan een jamsessie in de 
Artimobielbus? Mail dan naar: 

artimobiel@gmail.com 
Meer informatie: www.artimobiel.nl 

Oproepen

Werkgroep Verkeer verzamelt handtekeningen op het kruispunt van de  Stadhouderskade 
en de Hemonystraat / Oosteinde. Doel: Het behouden van de twee stoplichten en zebra's op 
de te vernieuwen Stadhouderskade. (foto Peter van den Dungen)
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De Pijp in de uitverkoop?
Fotografie: Peter Lange

peter lange |
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Bouwput Ferdinand Bol: hoe lang nog?

Elke werkdag doorkruis ik per 
f iets de Ferdinand Bolstraat. 
Twee maal zelfs. ’s Ochtends op 
de heenweg, wanneer ik net als 
alle passanten haast heb om op 
tijd de plaats van bestemming 
te bereiken. En op de terugweg, 
wanneer het winkelend publiek 
bezit heef t genomen van wat er 
nog rest van de straat. Op beide 
momenten krijgt mijn irritatie de 
vrije loop. 

Het kruispunt van de Eerste Jan Steenstraat 
met de Ferdinand Bolstraat kan name-
lijk alleen met ware doodsverachting 
betreden worden. De Heras hekwerken 
ontnemen er het verkeer elk zicht op 
medeweggebruikers. Ze zijn perfecte af-
schermingen van het gevaar dat nu vanuit 
alle hoeken en gaten op kan duiken, in het 
bijzonder in de winter, wanneer het veel 
langer donker is. 

Het desolate bouwterrein kan elk mo-
ment het macabere decor vormen van een 
gekielhaald lichaam als er eventjes iemand 
net iets te gehaast en onvoldoende attent 
opereert.

Liefde aan diggelen
De Ferdinand Bolstraat was tot 2003 een brui-
sende winkelstraat in het hartje van De Pijp. 
Het was er hectisch, maar gezellig. Fietsers, 
automobilisten, trams en vooral veel voetgan-
gers zorgden voor verkeersgevaar, maar er was 
veel leven op straat. De straat behoorde tot 
mijn favorieten in de stad. Het was prettig om 
te weten dat ik niet ver hoefde te gaan om de 
echte sfeer van de stad helemaal in mij op te 
zuigen. De Ferdinand Bolstraat was een smelt-
kroes van culturen met een verscheidenheid 
aan kleuren, eten en kleding. 

Maar nu de straat al jarenlang openligt als 
een opengereten lichaam, omdat er ooit in een 

Het openbare urinoir aan het 
Sarphatipark staat op de nominatie 
te verdwijnen. Behoort een krul 
cultureel erfgoed te zijn of is het een 
ongewenst relikwie uit onhygiëni-
scher tijden?

Tien minuten posten in de urinewalmen van een 
pisbak op de hoek met de 1e Jan Steenstraat te-
genover café Krull, levert het besef op dat pis-
bakken veel vaker gefrequenteerd worden dan 
ik me eigenlijk kon voorstellen. Op een dood-
gewone donderdagmorgen legen in dit korte 
tijdsbestek al zeven mensen hun blaas. Een 
nog jonge vrachtwagenchauffeur, vastgelopen 
in het drukke verkeer in deze nauwe straten, is 
de eerste die onder mijn ogen de tocht naar de 
groene plasgelegenheid maakt. Later volgen er 
voornamelijk ouderen. Een man verdwijnt zelfs 
met diverse plastic tassen in de ruimte. Houdt 
hij ze vast tijdens het plassen? Ik zie van hem 
niet meer dan zijn schoenen die onder de bak 
uitsteken en verder de contouren van zijn naar 

beneden gerichte hoofd dat vanachter het ge-
traliede bovengedeelte zichtbaar blijft. Naar de 
rest moet ik gissen.

In heel Amsterdam staan nog circa hon-
derd krullen. Het eerste ontwerp van Publieke 
Werken dateert uit 1880. De meeste krullen 
zijn van metaal, maar in de 19e eeuw werden 
er ook van steen vervaardigd. De pisbak bij het 
Sarphatipark is er een uit een reeks, zonder 
ornamentiek en voorzien van een ronde kap 
en beschermschot. Vanwege de locatie aan 
de rand van het park valt de krul vooral in de 
zomer prachtig weg tegen het decor van over-
hangend groen. 

Ik heb het zelf niet zo op urinoirs. Zoals een 
abattoir een slachterij blijft, is een urinoir ge-
woon een pisbak. In iets wat zo’n verschrikke-
lijk beroep op mijn zintuigen doet, kan ik niets 
waardevols of moois zien. Ik vind het volkomen 
terecht dat de krullen niet tot het beschermd 
stadsgezicht zijn gaan behoren.

Toch vervult de teloorgang van weer een 
vertrouwd beeld uit de eigen achtertuin me 

met weemoed. Het herstelplan van Centrum 
om alle ruim dertig krullen in hun stadsdeel 
te renoveren, heeft daarom iets sympathieks. 
Soms is het waardevol om vast te houden aan 
iets traditioneels, hoewel de alternatieven mis-
schien beter zijn.

Het Sarphatipark en de Albert Cuypmarkt 
trekken teveel bezoekers om met een pissoir 
te kunnen volstaan.  Een volwaardig toilet dat 
niet alleen voor mannen toegankelijk is, sluit 
nauwer aan bij de behoefte. Voor 32.000 euro 
aan eenmalige investeringskosten en jaarlijks 
6.200 euro voor het onderhoud kan straks ie-
dereen na recreatie in het park onbekommerd 
een plasje plegen of een drol droppen. 

Misschien is het beter dit raadsbesluit niet 
aan de grote klok te hangen. Want dan kan 
straks de rij wachtenden bij het toilet wel 
eens net zo alarmerend zijn als het aantal 
auto’s dat in de buurt vastloopt. Volgend jaar 
sta ik opnieuw tegenover café De Krull op de 
uitkijk.

tekst Peter Roeffen, foto Peter Lange

futuristisch jaar, een metro onderdoor moet 
lopen, ligt mijn liefde aan diggelen. 

Grootste slachtoffer
Inmiddels ligt de hele stad op de schop, maar 
de Ferdinand Bolstraat lijkt daar een van de 
grootste slachtoffers van geworden. Chaos 
houdt de straat in de greep. Winkels staan 
leeg of zijn alleen nog via halsbrekende toeren 
te bereiken. Inkopen doe je er alleen omdat de 
winkel in de buurt of op de route naar huis is. 
Je aangenaam verpozen doe je het liefst er-
gens anders.

In deze eeuw geboren Amsterdammers 
hebben er bij de daadwerkelijke ingebruikne-
ming van de lijn geen notie van wat de straat 
ooit voor de wijk betekend heeft. De aanleg 
van de lijn maakt in De Pijp, dat zelf zo fraai in 
de nabijheid ligt van zowel de stad als het WTC, 
meer kapot dan er ooit hersteld kan worden.

Stad ontnomen
Ik behoorde bij het referendum over de Noord/
Zuidlijn tot de meerderheid, die tegen de 
aanleg was. Toch had ik begrip voor de voorar-
gumenten. Ook ik ben trots op mijn stad en ook 
ik wil dat Amsterdam in de vaart der volkeren 
opgestuwd wordt. Ik heb alleen nooit kunnen 
inzien hoe de voordelen tegen de nadelen op-
wogen, zelfs niet bij strikte handhaving van 
het bouwschema. 

Het is moeilijk te accepteren dat de 
Amsterdammers bijna twee decennia een groot 
deel van hun stad ontnomen wordt. De pro-
blemen stapelen zich steeds verder op en het 
lijkt alsof we ons nog op veel kommer en kwel 
kunnen voorbereiden. Er kunnen nog meer 
huizen verzakken, Amsterdam kan wegdrijven 
in het IJ of wie weet zelfs in de Noordzee. Neem 
me niet kwalijk dat ik als reactie op de kunst 
van de bagatellisering waar de overheid bij 
dit soort prestigeobjecten zo bedreven in is, 
deze wil vergelden met de kunst van de over-
drijving. Het zijn onvergelijkbare grootheden, 

want er bestaat natuurlijk kunst met de grote 
K, gerepresenteerd door de meester zonder be-
perkingen, Geert Dales, en kunst met de kleine 
letter k, die van de kleine luiden.

Omweg maken
Hoe lang nog moet ik elke werkdag het gevaar 
van onzichtbaar naderende fietsers trotseren? 
Hoe lang kan een mens zich ergeren aan een 
dagelijkse situatie, waar hij geen andere in-
vloed op heeft dan een flinke omweg te maken 
en en passant zich dan maar als doel te stellen 
de lichamelijke conditie op peil te brengen? Of 
moet ik de zegeningen tellen? In al die jaren 
dat de Ferdinand Bolstraat openligt, is voor mij 
als dagelijkse passant de enige waargenomen 
verbetering dat de openingen in het hekwerk 
nu structureel gehandhaafd blijven. 

Dampartij
Er is een hele periode geweest dat ik ge-
acht werd constant om te fietsen, omdat de 
bouwputten telkens weer op andere plaatsen 
afgezet waren. Openingen in het hekwerk 
werden net zo snel gedicht als dat ze gecre-
eerd werden. De openingstijden waren on-
gewis. Het was een soort van dampartij. Als 
ik besloten had het via die ene opening via 
de Govert Flinckstraat te proberen dan was de 
opening toevallig net verplaatst naar de 1e Jan 
van der Heijdenstraat en als ik de volgende dag 
de opening aan de 1e Jan van der Heijdenstraat 
probeerde te gebruiken dan werd ik verdreven 
naar de 1e Jan Steenstraat, die natuurlijk de 
volgende dag niet meer toegankelijk was. Het 
leek wel of ik tegen een damgrootmeester aan 
het spelen was, die me telkens een zet vooruit 
was. Uiteindelijk besloot ik me maar niet 
meer te ergeren en elke dag de omweg over 
de Ceintuurbaan te nemen. Totdat de dam-
wedstrijd zonder vooraankondiging gestaakt 
werd. Zo bezien is er al veel gewonnen. 

Peter Roeffen

Requiem voor een krul

'Hoe lang nog moet ik elke werkdag het gevaar van onzichtbaar naderende fietsers trotseren?' (foto: Peter Lange)


