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De  politie meldt een toename van babbeltrucs. 
Dat gaat aldus:

• Bewoner wordt gebeld door de oplichter, die zich 
voordoet als politie

• Tijdens het gesprek wordt u de pincode ontfut-
seld

• De zogenaamde agent maakt een afspraak en 
vertelt dat iemand van PostNL de pinpas komt 
ophalen

• De bewoner dient de pinpas van tevoren in een 
envelop te doen

• De PostNL bezorger komt langs en haalt de pin-
pas op

• Vervolgens worden er grote sommen geld van de 
rekening afgehaald

Een goede daad  

Met een flinke snelheid zoeven we over de 

Buitenveldertselaan. Zo af en toe een stop 

en hop daar gaan we weer. Nieuwsgierig-

heid dwingt mij een reisje naar Amstel-

veen te maken. Voor deze dringende mis-

sie stap ik op de nieuwe lijn 25. U weet 

wel de tram die de rammelende 51 ver-

vangt. De rit van de nieuwe is door ov-

experts ingekort tot Station Zuid. Daar 

kun je dan overstappen op een 51. Wat de 

filosofie is achter de vernummering van 

tramlijnen blijft een raadsel; nummer 51 

is namelijk vergeven aan een tram die 

naar Sloterdijk rijdt. 

Terug naar de 25. Deze heeft een aero-

dynamisch uiterlijk dat maakt hem he-

lemaal 2021. Het interieur is licht en 

ruim, de bankjes fleurig, hufterproof 

en van dwergformaat. Voor de uit de 

kluiten gewassen Amsterdammer is het 

krap naast elkaar te zitten maar je hebt 

daarentegen wel ruimte om een eind uit 

elkaar te staan omdat de kabouterbankjes 

efficiënt zijn geplaatst.

Als ik instap is de tram leeg op een moe-

der met een peuter en twee mannen die 

proberen door hun maskertje te praten na, 

maar verderop in de wagon is geen mens 

te bekennen. Soms wordt ik overvallen 

door tevredenheid met de Coronamaat-

regelen vooral als het stil is op plekken 

waar het normaal druk is. Bovendien, zo 

maak ik mezelf wijs, is het GVB blij met 

iedere betalende passagier. Kortom mijn 

ov-uitstapje is een goede daad. Die lege 

trams èn treinen niet te vergeten veroor-

zaken namelijk zware financiële verliezen 

die naar alle waarschijnlijkheid later met 

de ritprijs zullen worden verrekend. 

Het is nog even genieten van reizen in 

een leeg ov voor een lage prijs. 

Julia

COLUMN

Voor het programma van:

- De Amsterdamse Boekhandel
- De Openbare Bibliotheek
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel

Babbeltrucs

De stadse democratie werkt niet

Onderzoekers van het bureau Nec-
ker van Naem hebben eind vorig 
jaar het Bestuurlijk Stelsel, de de-
mocratie van de stad, onderzocht.

Driekwart van de bij het bestuur be-
trokken respondenten geeft aan dat 
dit stelsel aan de burgers van de stad 
niet goed uit te leggen is. Meer dan 
de helft van de ondervraagde bewo-
ners vindt dat ze niet serieus geno-
men worden. Slechts een kwart van 
de ondervraagde politici vindt dat 
de stadsdeelcommissies een goede 
afspiegeling zijn van de wijken. De 
gedachte achter het huidige stelsel is 
dat de verschillen in dienstverlening 
en uitvoering in de wijken kleiner 
moest worden. Daarom werden de 
gekozen bestuurders van het stads-
deel tot hoge ambtenaren gedegra-
deerd, die rapporteren aan B&W. De 
deelraad was niet langer hun baas. 
De deelraad werd omgevormd tot een 
stadsdeelcommissie en kreeg tot taak 
ogen en oren van de wijk te zijn. De 
onderzoekers constateren dat deze 
stadsdeelcommissie nog steeds ‘ge-
meenteraadje spelen’. Inwoners den-
ken dat de stadsdeelcommissie macht 
en invloed heeft maar dat is niet zo. 
De gemeente winkelt in de input die 
zij krijgt vanuit de wijken maar volgt 
verder haar eigen plan. 

Reacties
We vroegen de vertegenwoordigers 
van Buitenveldert/Zuidas aan de 
stadsdeelcommissie Zuid wat zij er 
van vinden.
Arend van Vuren (Groen Links) zegt: 
Het huidige bestuurlijk stelsel is een 
liefdeloos compromis. Met te beperk-
te bevoegdheden. Het is van groot 
belang dat er serieuze aandacht komt 

voor de stem van de bewoners. Het 
enorme aantal plannen én stemmen 
van bewoners voor de buurtbudget-
ten laat zien dat mensen graag mee-
denken over hun eigen omgeving. De 
rol van de stadsdelen moet versterkt 
worden. De stad is te groot en te di-
vers om alleen een centrale gemeen-
teraad te hebben. Het stadsdeel moet 
het eigen budget terug krijgen. Een 
voordeel is wel dat er voor Buitenvel-
dert/Zuidas eigen kieslijsten waren.
Angelo Verhoeven (D66): Zijn ervaring 
tot op heden is positief. De leden van 
de commissie moeten wel kritisch kij-
ken naar hun eigen rol. In hoeverre is 
de stadsdeelcommissie nu pro-actief 
op onderwerpen die in het stadsdeel 
spelen? Met de fractie van D66 Zuid 
ben ik bezig met onze meningsvor-

Hans Wamsteeker

ming en we zullen die binnenkort met 
de stadsdeelcommissie bespreken. 
Keren Hirsch (PvdA) : Het onder-
zoeksrapport is op meerdere punten 
herkenbaar. Als stadsdeelcommissie 
kan je adviezen geven. Die worden 
wel gehoord of meegenomen maar 
zijn nooit bindend. Stadsdelen in 
Amsterdam zijn groter dan veel lan-
delijke gemeentes. Ze beveelt aan de 
stadsdeelcommissie meer slagkracht 
te geven. In welke vorm moet nog be-
keken worden maar voor verandering 
is zij wel. 
Ronnie Eisenmann, tot voor kort lid 
namens de VVD zegt: De rapportage 
legt de vingers op de zere plekken. 
Het roer moet 180 graden om. De 
stadsdelen moeten hun eigen bud-
get weer terug krijgen. Het recht op 

controle op de bestuurslaag van het 
stadsdeel moet terug. Zonder deze 
voorwaarden kunnen we dit beter af-
schaffen en de kosten ervan besparen. 
Ook Jerry Straub, bestuursvoorzit-
ter van het Wijkontmoetingscentrum 
Buitenveldert, heeft gereageerd. De 
resultaten van de evaluatie zijn een 
kans om ons bestuurlijk stelsel verder 
te democratiseren. Organiseer bijeen-
komsten, digitaal en analoog, zet lo-
kale organisaties in, scout betrokken 
burgers met ideeën. Zorg voor budget 
en ondersteuning. 
 
Deze maand wordt het rapport in 
de gemeenteraad besproken en dan 
moet wethouder Groot Wassink (de-
mocratisering) aangeven of hij vanaf 
2022 met een stelselwijziging komt.

‘Inwoners denken dat de stadsdeelcommissie macht en invloed heeft maar dat is niet zo.’ 
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Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis 
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en 
de Prinses Irenebuurt in een oplage 
van 17.000 exemplaren. Informatie 
over advertentiemogelijkheden en de 
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wienneke; 
Margot Taal; Hans Wamsteeker (ein-
dredacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Fotografie Amir Bar
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding 
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas 
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com 
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 30 maart 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
12 maart voor 17.00 uur.

Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk

Kopij
Als u een idee heeft of een evenement 
of gebeurtenis onder de aandacht van 
de lezers wil brengen kunt u daarover 
een tekst (kopij), eventueel met foto of 
illustratie, naar de redactie sturen. Uw 
tekst wordt in de redactievergadering 
meegenomen. De redactionele ruimte 
in de Wijkkrant is beperkt. Boven-
dien gebeurt er veel in de wijk dat om 
aandacht vraagt. Het advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt; maxi-
maal 150 woorden. Het adres is:  
wijkkrantredactie@gmail.com.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief stu-
ren indien u commentaar hebt op wat 
in de wijk gebeurt of op hetgeen u in 
de Wijkkrant leest. 
De redactie kan besluiten langere in-
gezonden brieven in te korten of te 
plaatsen op de website  
www.hvdwbuitenveldert.nl 
onder Wijkkrant/Wijkkrant actueel. 

Indien de ingezonden tekst een dis-
criminerende of beledigende passage 
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Count Me In roept Amsterdammers 
op onderdeel te worden van de 
Blauwe Hartjes Brigade.

De politie heeft het zwaar te verdu-
ren deze dagen. Anna van Dam van 
Stichting Present: “Wij weten dat er 
veel meer lieve Amsterdammers dan 
relschoppers zijn. Dat willen we de 
politie laten merken!” Ons doel is om 
hen deze week te laten zien dat we 
aan ze denken en de politie steunen in 
deze ingewikkelde tijd. Maak kaarten, 

knutsel hartjesslingers, en breng ze 
langs bij het politiebureau aan de Van 
Leijenberghlaan 15. Hoe vet zou het 
zijn als alle bureaus in de stad blauw 
kleuren met hartjes die we allemaal 
zelf geknutseld en gemaakt hebben? 
 
Aanmelden 
Je hoeft je niet op te geven voor de 
Blauwe Hartjes Brigade, je kan di-
rect zelf aan de slag en een foto van 
je actie delen op social media met 
#CountMeIn. Op de website www.
countmein.nl of natuurlijk op Pinte-
rest kan je terecht voor knutselinspi-
ratie. Wil je meer informatie of vaker 

Ingezonden bericht

meedoen als vrijwilliger? Kijk dan 
op de website countmein.nl.Daar 
vind je ook info over de vijf vrijwil-
ligersorganisaties Serve the City, 
Burennetwerk,Ympact020, Present en 
Adam Helpt. 

Rectificatie ‘Straatinterviews met 
buurtbewoners’

In het vorige nummer van deze wijk-
krant was de laatste zin van het arti-
kel niet volledig afgedrukt. Hieronder 
vindt u de volledige alinea.

Derde ontmoeting: een VU-student. 
Het meeste mist hij met corona het 
plezier buiten de deur en het spon-
tane. Zoals met vrienden zomaar iets 
gaan drinken. Even bij opa en oma 
langs is er niet meer bij, hen ziet hij 
voornamelijk online. Vóór corona no-
digde ik als vanzelfsprekend iemand 
uit, zegt hij. Nu is het meer gepland en 
op het scherm. Zoals bij een studieon-
derdeel dat ik pas ben begonnen, een 
minor. De samenwerking aan groeps-
opdrachten verloopt online en telefo-
nisch. Medestudenten heb ik nog niet 
in het echt ontmoet. 
Wanneer ik nog bij vrienden langsga, 
zijn we hooguit met drie of vier, ver-
telt hij. Vroeger het dubbele. Opa en 
oma waren er trouwens wel met kerst, 
toen hebben we ons van tevoren la-

ten testen. Knuffelen hebben we maar 
nagelaten. Als het voorbij is? Ik ver-
heug me erop weer spontaan bij ie-
mand langs te gaan en zomaar ergens 
samen te gaan eten, zegt hij.
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De mooiste entree is vanuit het 
Noorden, wandelend of fietsend 
vanaf het Minervaplein. 

Statige gebouwen bepalen het beeld, 
maar na de brug over het Zuider Am-
stelkanaal overheersen de vleugel-
nootbomen. De huizen aan de flan-
ken zijn ontworpen door bekende 
architecten, waardoor het een stijl-
volle omgeving is met rustige uitstra-
ling. De laan eindigt tegen de Prinses 
Amalialaan, vroeger de Vijfhoek, vlak 
bij de Thomaskerk. 

Regelmatig maakt een beeldenten-
toonstelling van deze route een zo-
merfeest. Ook de korte straten naast 
de Minervalaan tonen interessante 
architectuur, ruim voldoende om ex-

De Prinses Irenebuurt als toekomstmodel
cursies te organiseren, zo daar animo 
voor is. Dit is nog maar de kern, want 
ook de iconische flatgebouwen ten 
westen en ten oosten zijn het be-
schouwen waard. 

We zien de Warnersblokken, de on-
derwijsgebouwen en een tableau van 
Escher. Het beeld van Spinoza voor 
het lyceum wijst op geestelijke ver-
heffing door filosofie. Overigens ver-
diende het genie gewoon zijn brood 
als lenzenslijper, een mooie aanstel-
ling met salaris zat er niet in. Tegen 
de wal van het Zuider Amstelkanaal 
liggen bootjes, Amsterdammers hou-
den van varen. De dagelijkse bood-
schappen worden gedaan in de Beet-
hovenstraat of op de Stadionweg, 
een vreemd manco, waarschijnlijk 
ontstaan door verwarrend over-
heidsbeleid in een ver verleden. De 
recente verbouwing van de vijfhoek 

werd een succes dankzij de samen-
werking tussen de Vereniging Irene-
buurt Amsterdam en Zuidas, gezien 
de stijlverschillen een uitmuntende 
prestatie.

In de villawijk langs de flanken van 
de Minervalaan zitten veel kleine be-
drijven, in de straten er achter is het 
niet anders. Een dergelijke mix met 
bewoners is sinds een jaar wereldwijd 
actueel, hoewel niet van harte. Thuis-
werken werd noodzaak, waarna de 
ICT het onomkeerbaar heeft gemaakt. 
Het concept van massa’s mensen in 

Ferry Wienneke  

grote gebouwen is onrendabel gewor-
den, de scheiding tussen zakelijk en 
privé vervaagt. Op Zuidas kun je goed 
wonen en werken, in de toekomst 
winkelen, sporten en misschien ooit 
uitgaan. Hoe verschillend ook in op-
pervlakte en stijl, beide buurten heb-
ben dezelfde functie. De kunst in de 
openbare ruimte van Zuidas mag een 
tikje spannender, het keurige straat-
beeld kan levendiger worden door 
kunst met emotie. Het beeld bij de 
nieuwe rechtbank is daarvan een goed 
voorbeeld, vooral zo doorgaan, er kan 
nog veel meer bij.       

De Prinses Irenebuurt heeft een stijlvolle omgeving met rustige uitstraling.

Hulp nodig?

Heeft u een ritje naar de dokter nodig 
of hulp bij uw tuin? De vrijwilligers 
van de Algemene Hulpdienst staan 
voor u klaar om, met inachtneming 
van de Corona-maatregelen,  u te hel-
pen met boodschappen doen, een ritje 
naar de dokter, een wandeling samen, 
een (tuin)klusje etc. 

Aanvragen via meldpost, 
Tel: 020-6444044. Algemene Hulpdienst 
Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

Email: 
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl 
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medisch pedicure en voetreflexoloogKoen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 
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Frank Hamdorff, teamleider Zuid – OBA

Hans Wamsteeker   

Margot Taal

Wat doet het Buurtteam?
Het buurtteam is voor iedereen die zo 
kort als mogelijk en zo lang als nodig 
een extra steuntje in de rug kan ge-
bruiken. Hulpverleners in het buurt-
team ondersteunen bij grote en kleine 
vragen. Bijvoorbeeld over: zorg, wel-
zijn, wonen, werk en veiligheid.

Waar zit het Buurtteam?
Dat zit in het Huis van de Wijk in de 
A.J. Ernststraat, met het logo tegen de 
gevel. Iedereen kan daar binnenlo-
pen, naartoe bellen of e-mailen. Later 
komt er nog een (tweede) locatie in 
Buitenveldert bij.

Wie zitten er in het Buurtteam?
In het Buurtteam zitten de mensen 
die nu bij Puur Zuid werken. Dat zijn 
o.a. sociaal werkers en schuldhulp-
verleners. Daar komen nog de am-
bulante ondersteuners bij (van on-
der andere de organisaties perMens, 
Evian en Philadelphia). Ambulante 
ondersteuners zijn hulpverleners 
voor mensen die voor een groot 
deel zelfstandig kunnen leven mits 
er af en toe iemand langs komt om 
te zien of alles nog goed gaat. Dus 
voor mensen voor wie het regelen 
van het dagelijkse leven niet zo van-
zelfsprekend is. Denk aan mensen 

De OBA blijft toch wel in onze 
wijk, vroegen bezoekers van een 
drukbezochte inspraakavond janu-
ari vorig jaar zich af. 

Het zag er toen naar uit dat de wijk-
bibliotheek zou verhuizen. Arend 
van Vuren (GroenLinks) riep namens 
de stadsdeelcommissie bewoners 
en OBA-afgevaardigden bijeen om 
erover te spreken. Frank Hamdorff, 
teamleider Zuid – OBA-vestigingen 
Roelof Hartplein, Buitenveldert, CC 
Amstel en Olympisch Kwartier- be-
dankt hem ervoor. “Zo houd je ons 
scherp, weten we wat onder onze 
bezoekers leeft en beslissen we tij-

Buurtteam Buitenveldert is van start!

OBA Buitenveldert blijft bij de tijd

met een psychiatrische kwetsbaar-
heid, iemand die lijdt aan dementie 
of kampt met een verstandelijke be-
perking. De hulpverlener neemt even 
de week door. Zijn de post en de 
mails geopend? Wat staat er voor de 
komende week op stapel? Is er nog 
ondersteuning nodig? Is er genoeg 
eten in de koelkast? Is er een zinvolle 
dagbesteding?

Hoe ging het tot voor kort?
Tot nu toe was het zo dat iemand 

dig,” zegt hij, wanneer hij per Zoom 
met Arend en de Wijkkrant spreekt. 
Het vertrouwen van buurtbewoners 
wordt dan ook niet beschaamd: in-
spraak leidt tot invloed op wat er in 
hun wijk gebeurt. De OBA-vestiging 
Buitenveldert blijft waar hij nu is. De 
OBA-directie is nog wel op zoek 
geweest naar andere locaties, maar 
buurtbewoners wisten allang: de Van 
Weldammelaan 5 is ideaal gelegen, 
pal naast het Gelderlandplein en vlak 
bij scholen. 

Net als vroeger
Blijft nu alles bij het oude? Frank 
Hamdorff zegt dat gebruikers nog al-
tijd hun krantje kunnen lezen in het 
leescafé en er één avond per week nog 
steeds het Taalcafé is voor nieuwe Ne-

met een hulpvraag, naar keuze, een 
organisatie voor hulpverlening kon 
aanschieten die de hulp verleent of 
naar de juiste hulpverlener verwijst. 
Veel mensen wisten echter niet waar 
ze met een hulpvraag terecht kon-
den. Er was te veel versnippering in 
het aanbod. Nu is er het Buurtteam in 
het Huis van de Wijk en daar kan men 
naar toe. Het was hard nodig om de 
toegang tot ondersteuning beter toe-
gankelijk te maken. Het Buurtteam 
kent de wijk. De medewerkers weten 

derlanders en expats. Voor een onge-
dwongen gesprek in het Nederlands, 
om de taal onder de knie te krijgen. 
Ook gaat de Eerste Hulp Bij Online 
gewoon door, waarin men gratis on-
dersteuning krijgt bij gebruik van 
computer en mobiel zoals bij Zoo-
men, Whatsapp en websurfen.
Ook Ouderen in de Wijk blijft, met 
presentaties (met lichtbeelden) over 
kunst, reizen en allerhande andere 
onderwerpen. Net als de exposities 
van buurt- en wijkgenoten aan de 
wanden. Wel wordt de selfservice op-
geheven, op alle openingstijden is de 
balie weer bemand.

welke hulpvraag ze zelf op kunnen 
pakken en wanneer ze een meer ge-
specialiseerde ondersteuner moeten 
inschakelen.

Wat verandert er voor u?
Voor mensen die af en toe wat on-
dersteuning nodig heeft verandert 
er niet veel. Meestal blijft het ver-
trouwde gezicht over de vloer ko-
men maar die hulpverlener zit nu 
onder de paraplu van het Buurtteam. 
Het grote aantal organisaties voor 

Voorlopig
Met corona zijn de meeste activitei-
ten gepauzeerd totdat de maatrege-
len voldoende zijn versoepeld. Wat 
niet zeggen wil dat alles in de OBA 
nu stilligt. 
Frank Hamdorff is nauw betrokken 
bij de samenstelling van pakketten 
- gereserveerde boeken en ‘verras-
singspakketten’-, die op afspraak 
bij OBA Buitenveldert kunnen wor-
den afgehaald (zie Bestelservice op  
www.oba.nl). 
“Het is hier drukker dan in menig af-
haalrestaurant”, zegt hij met gepaste 
trots.

hulpverlening wordt kleiner. Daar-
door neemt de versnippering in het 
welzijnsaanbod af. Het Buurtteam 
spreekt in overleg met de hulpvrager 
af wie en hoe de hulpvraag wordt 
opgepakt. Daarbij wordt nu uit een 
kleiner aantal hulporganisaties ge-
kozen. Het kan dus zijn dat iemand 
die nu ambulante ondersteuning 
krijgt een ander gezicht over de 
vloer krijgt.

Waarom deze verandering?
In de eerste plaats dus om de hulp-
verlening voor Amsterdammers beter 
toegankelijk te maken. Er is nu een 
team met een adres, een telefoon-
nummer en een e-mailadres 
Daarnaast wil de stad Amsterdam 
meer kunnen sturen op de kosten van 
zorg. Het aanbod is beter georgani-
seerd en minder versnipperd en dat 
heeft een positief kosteneffect. Wie 
dagbesteding nodig heeft gaat naar 
het Buurtteam en daar wordt gekeken 
wat nodig is.

Buurtteam Buitenveldert is te bereiken 
via info@buurtteamamsterdamzuid.nl 
en (020) 2359 120.

Plannen en nabije toekomst
Dat lang niet alles bij het oude blijft, 
is onderdeel van de toekomstvisie 
van de OBA. Zo wil de bibliotheek 
graag met partners uit de buurt sa-
menwerken. En zijn er gesprekken 
gaande met bijvoorbeeld de Sociale 
Maatschap -die zelfredzaamheid van 
buurtbewoners ondersteunt- en met 
ARTZUID. Ja, van de opzienbarende 
beeldenroute in Zuid. En van ART 
CAMP om kinderen met kunst te la-
ten kennismaken. 
De samenwerking betekent niet dat 
ieder zich in één gebouw achter zijn 
eigen deur verschanst. Integendeel, 
de partners gaan de OBA als podium 
gebruiken. In de ruimtes aan de Van 
Weldammelaan kunnen ze bezoekers 
van de bibliotheek en leeszaal laten 
deelnemen aan hun activiteiten. Zo 
zou de Sociale Maatschap mensen 
met een kleine beurs kunnen steunen 
via een spreekuur of cursus. 

“OBA NEXT op de Zuidas is een pro-
ject van heel andere orde,” zegt Frank 
Hamdorff desgevraagd. Daarvan heeft 
OBA Buitenveldert niets te vrezen. De 
Wijkkrant komt op een later tijdstip 
op dat onderwerp terug. 
Ook in de vernieuwde vestiging blij-
ven we als OBA (via klantenservice op 
www.oba.nl) benieuwd naar wensen 
van bezoekers, laat Frank ten slotte 
weten. Via OBA-kanalen en de Wijk-
krant zal expat en vaste bewoner, oud 
en jong erop worden geattendeerd 
wanneer OBA Buitenveldert in nieu-
we vorm heropend wordt.
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Amsterdam vergrijst. 45.000 extra 
65-plussers tot 2030. Het aantal se-
nioren in Buitenveldert stijgt, met 
name in de groep van 75-plus.  75% 
van hen woont zelfstandig thuis. 
Het verzorgingshuis is verdwenen. 
Tussen het eigen huis en het ver-
pleeghuis gaapt een kloof.

Veel flatgebouwen zijn door het ont-
breken van liften, niet geschikt voor 
senioren. Er is een groeiende behoefte 
aan nieuwe woonvormen voor seni-
oren. In een geclusterd wooncomplex, 
een Hofje 2.0, kan gemengd gewoond 
worden met andere doelgroepen en 
leeftijdscategorieën. Het aanbod van 
woningen voor ouderen, met name in 
de middel dure huur, blijft echter sterk 
achter bij de vraag. Op 1 juli 2020 te-
kende wethouder Ivens een intentie-
verklaring met alle betrokken partijen 
om binnen vijf jaar in Amsterdam 2.000 
nieuwe clusterwoningen voor ouderen te 
realiseren. Dat is veel te weinig maar het 
is een hoopgevend initiatief. Door het 
bouwen van een ouderenwoning komt 
er een gezinswoning vrij. Win-win.

Een andere bouwcultuur
Volgens rijksbouwmeester Floris Al-
kemade is het huis van de toekomst 
misschien wel een middeleeuws hofje 
met kleine woningen rond een geza-
menlijke tuin en met een gemeen-
schappelijk wasruimte, keuken en 
misschien woonkamer. Een gemeen-
schap die uitnodigt tot onderling 
contact, eenzaamheid tegengaat en 
bijdraagt aan zelfredzaamheid en zin-
geving. Waar je de buren goed kent en 
het opvalt als de gordijnen op een dag 
niet open gaan. Met de mogelijkheid 
samen zorg in te kopen en activiteiten 

Geclusterd wonen voor senioren in ´Ravel´
te ondernemen. Zodanig bouwen dat 
de gemeenschapszin wordt versterkt. 

Zelf doen?
Collectief Particulier Opdrachtge-
verschap (CPO) is geen sinecure en 
vraagt om een lange adem. In de hui-
dige oververhitte huizenmarkt lukt dit 
niet. Er zijn geen locaties en de finan-
ciering is een knelpunt. Er zijn in Bui-
tenveldert geen initiatieven van bur-
gers om te komen tot gezamenlijke 
vormen van wonen. Er zijn bovendien 
geen locaties in de wijk. Meedoen 
aan zelfbouwtenders door senioren is 
geen realistische optie. Professionele 
ontwikkelaars kunnen dat wel maar 
moeten daarbij een actieve gemeente 
aan hun kant hebben. Na jarenlang 
negeren van het probleem moet de 
stad Amsterdam nu in actie komen. 

Ravel in Zuidas
In de autovrije wijk Ravel in Zuidas 
komen ruim 1.300 woningen waarvan 
bijna de helft bestemd is voor gezin-
nen. In de plannen wordt het woord 
ouderen wel genoemd maar daar blijft 

Hans Wamsteeker

Middenin onze woonwijk tussen 
groen en flatgebouwen ingeklemd, 
liggen velden van Sportvereniging 
Triaz. Triaz is daar nu de enige 
korfbalspeler. 

“Ondanks dat wij de kleinste club van 
Amsterdam zijn, zijn we financieel ge-
zond”, zegt Wim Schaap, bestuurslid 
technische zaken van de Buitenveld-
ertse club. “Wij betalen alleen huur als 
de velden en kantine in gebruik zijn. 
Ik durf te stellen dat wij tot de rijkste 
korfbalclubs van Amsterdam beho-
ren.” Haar velden stelt ze ook beschik-
baar om te tennissen.

Triaz is twintig jaar geleden voortgeko-
men uit Luto, BFC en SVK/Groen-Wit. 
Men heeft de naam ontleend aan de 
driehoek (Tri) van deze korfbalvereni-
gingen in Amsterdam Zuid (az). BFC 
speelde al in de zestiger jaren aan 
Sportpark Van Heenvlietlaan. In Ne-
derland is korfbal de vijfde teamsport 
met bijna 100.000 spelers en 500 korf-

Krijgt Buitenveldert een nieuwe sporthal?                                                                                   

balverenigingen. S.V. Triaz gokt op een 
toenemende populariteit van het spel 
in Buitenveldert. Ouders met een laag 
inkomen kunnen voor hun kinderen 
subsidie aanvragen om te sporten. 
Ook aantrekkelijk voor aspirant leden 
is dat zij de eerste drie keer kosteloos 

mogen meetrainen zonder meteen 
contributie te moeten betalen. Wim 
Schaap (51)  hoopt dat zijn club hier-
van profiteert. “Toen wij begonnen met 
Triaz hadden we tien seniorenteams en 
twaalf jeugdploegen. Dit aantal zullen 
wij niet zo gauw halen maar groeien is 

Lex Sternfeld

Uw lokale kennis in Buitenveldert!

• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen  

en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende 

instanties en NWWI

Interesse om ons kantoor in te schakelen, bel voor onze lage tarieven!

www.buitenveldertmakelaardij.nl
post@buitenveldertmakelaardij.nl
(020) 419 92 96

A.J. Ernststraat 731

De enige echte ambachtelijke Juwelier-Horloger van Buitenveldert 
www.juweliersietzewagenmakers.nl

Tel: 020 - 644 10 61
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geen onrealistisch scenario. Gemengd 
sporten maakt korfbal uniek. Vrou-
wen en mannen spelen in één team. 
Bij voetbal en hockey vond men het 
vroeger vreemd als jongens en meisjes 
samen speelden. Tegenwoordig wordt 
een hockeyteam van te weinig meisjes 
aangevuld met jongens”. 

Komt er een sporthal?
Als het aan S.V. Triaz ligt, wordt het 
korfbalveld aan de Van Heenvlietlaan 
verrijkt met een sporthal. Korfbal 
krijgt weinig aandacht op televisie. 
Indien meer mensen de charme van 
deze sport ontdekken, zal de club 
extra teams kunnen opstellen. En 
wordt de vierde klasse misschien in-
geruild voor een hoger spelniveau, 
zowel op het veld als in de zaalcom-
petitie. Volgens Wim Schaap zijn ge-
sprekken gevoerd met de gemeente. 
“Amsterdam kampt met een tekort 
aan capaciteit. De gemeente over-
weegt nog een sporthal in Zuid te 
realiseren voor diverse clubs en naast 
korfbal voor andere zaalsporten. 
Een oudvoorzitter van Triaz heeft bij 
het stadsdeel aangekaart om op ons 

complex het clubhuis tegen de vlakte 
te gooien en ruimte te creëren voor 
een sporthal waar onze kantine komt 
en wij kunnen spelen. De kantine 
zouden wij zelf beheren”. In het plan 
blijven de drie velden intact. Wegens 
de coronacrisis is het project in een 
la verdwenen. “Men was redelijk ver 
gevorderd. Nu moeten we afwach-
ten”, aldus Schaap.

Met de aanwas van jeugd maakt S.V. 
Triaz misschien meer kans op de 
bouw van een hal op eigen terrein. 
Nu heeft men amper vijftig leden met 
twee jeugdploegen en twee teams 
voor volwassenen. Wim Schaap: 
“Via naschoolse opvang bij ons in 
de kantine denken wij meer jonge-
ren bij de club in te schrijven. Zet er 
korfbal palen neer en misschien gaan 
deze kinderen het leuk vinden”. Een 
ander initiatief om jongeren bekend 
te maken met de sport is het geven 
van gasttrainingen op scholen. “In 
de hoop dat gymleraren enthousi-
ast worden voor korfbal. Wij zouden 
kunnen fuseren met een korfbalclub 
uit de omgeving”. 

het bij. In Ravel moet ruimte komen 
voor geclusterde ouderenhuisvesting.
Voordeuren in het groene hart, bij uit-
stek geschikt voor senioren en mensen 

Sportvereniging Triaz

met een fysieke beperking. Voor de 
corporaties ligt hier een interessante 
uitdaging maar ook voor de gebieds-
ontwikkelaars. De behoefte bestaat 

niet alleen aan huurwoningen maar 
ook aan koopwoningen, waarvan Zuid 
en Buitenveldert er naar verhouding tot 
ander stadsdelen veel hebben. In Ravel 
moet dit te realiseren zijn.

Niet verhuizen
Het is van belang in het gebied Buiten-
veldert/Zuidas geclusterd wonen voor 
senioren te realiseren want senioren in 
Buitenveldert, met name de 75-plus-
sers, zijn niet makkelijk voor verhuizen 
buiten de wijk te porren tenzij het niet 
anders kan. Negen op de tien buurtge-
noten zijn tevreden met hun woning. 
Veel senioren in Buitenveldert wonen 
in een te grote woning. Ze verbouwen 
eerder dan dat zij verhuizen, als zich 
problemen voordoen. De traplift is een 
bestseller. Een aantrekkelijk geclusterd 
wonen complex voor senioren in de 
wijk, in Ravel in Zuidas, moet het ver-
schil maken! 

Bovenstaande tekst is door de Werk-
groep Ouderenvriendelijk Buitenveldert 
(werkgroepovb@gmail.com) als Ziens-
wijze op het plan Ravel ingediend.

Toekomstige autovrije wijk Ravel (artist impression)
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Tijdens lockdown 
toch in beweging blijven
Vanaf 18 januari geeft Dance Connects Com-
munity elke maandag, woensdag en zaterdag 
online les Moderne Dans 60+. Deze lessen zijn 
te volgen via Zoom. Het is een dansles vol en-
thousiasme, inspiratie en vrijheid. En zolang de 
lockdown duurt, kun je met de online les toch in 
beweging blijven. 

Je verbetert je conditie, je werkt aan een betere 
lichaamshouding en spieren en botten worden 
sterker. Je krijgt zelfvertrouwen, verlegt je gren-
zen, verbetert je humeur en je ontmoet leuke 
mensen en dat laatste is nu heel belangrijk!

Moderne Dans 60+ Online
Maandag 18.00 - 19.00 uur
Woensdag 17.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 11.00 uur

Reserveren van de lessen doe je op www.dance-
connects.nl. Kosten van de lessen zijn afhanke-
lijk van jouw situatie. De activiteiten van Dance 
Connects Community worden mede mogelijk 
gemaakt door Gemeente Amsterdam, Senio-
rensportfonds, Stadspas, RCOAK, Fonds Sluy-
terman van Loo, VSBfonds en Fonds voor soci-
ale initiatieven. 

Radix, een zeer invasieve venster-expositie
van 21 februari - 18 april is dagelijks in het ven-
ster van het Rietveldhuis van Zone2Source in 
het Amstelpark: RADIX te zien, een ode aan 
de symptoombestrijding van Collectief Walden. 
Deze kunstinstallatie is  gewijd aan de exoten Ja-
panse Duizendknoop, de Reuzenberenklauw en 
de Waterwaaier. 
Wanneer de maatregelen het weer toestaan, zal 
het op een nader te bepalen moment mogelijk 
zijn om bij het Rietveldhuis langs te komen voor 
een kop duizendknoopthee en een goed gesprek. 
www.zone2source.net/radix

Re:Tune bij Zone2Source in het Glazen Huis
Van 7 april t/m eind april is bij Zone2Source in het 
Glazen Huis Re:Tune te ervaren, een groepsten-
toonstelling over hoe we onszelf anders kunnen 
afstemmen op andere vormen van leven. Kun-
stenaar Saša Spačal maakt met een installatie de 

geluiden van schimmels hoorbaar, Anton Kats 
zet buiten het Glazen Huis een mobiel geluidsla-
boratorium op om de omgeving te onderzoeken 
en Pei-Ying Lin onderzoekt alternatieve relaties 
tussen mensen en virussen. Ze toont, samen met 
Yi-Fei Chen, een werk op het raam en organi-
seert workshops over de menselijke ontmoeting 
met virussen. Tijdens covid-19 is Re:Tune ge-
opend in de weekenden en -voor een deel- ook 
te bekijken door de ramen van het Glazen Huis. 
www.zone2source.net/retune

Gratis plattegrond met kunstwerken in Am-
stelpark
Kunstinstelling Zone2Source heeft een plat-
tegrond gemaakt met kunstwerken die in het 
park te ervaren zijn. Met onder andere de vier 
hoorspelen van KCCM over de geschiedenis van 
het Amstelpark en twee audio-tours die starten 
bij het Glazen Huis. De gratis kaart is bij Zo-
ne2Source, de ingang en de horeca gratis op te 
halen of te downloaden op 
www.zone2source.net/kunstkaart

Nieuws van Zone2Source 
in het Glazen Huis

  in Buitenveldert

Cabane in het Amstelpark

Bij de grote vijver in het Amstelpark 
staat een van mijn meest favoriete 
kunstwerken in Buitenveldert. De 
donkergrijze hardstenen stapeling 
spreekt tot de verbeelding. Nee, het 
is geen Toren van Babel en ook geen 
oven voor pizza’s of pottenbakken. 
Het kunstwerk Cabane is vervaardigd 
door de in Amsterdam geboren kun-
stenaar Pjotr Müller (1947). In 1982 
is het werk in het park samengesteld 
door tegen een houten frame, qua 
vorm een soort tipi, ruwe blokken 
steen te stapelen. De stenen, of een 
deel ervan, zijn mogelijk stukken van 
oude grafstenen, op één ervan is een 
uitgehouwen palmtak (symbool vrede 
en verzoening-GW) te zien. 

Het is een gesloten bouwwerk, waar 
de tand des tijds en enkele vanda-
len al aan geknaagd hadden tot het 
in 2019 (na ernstige beschadiging) 
weer is hersteld. Tijdens deze restau-
ratie is metselspecie tussen de ste-
nen aangebracht, die ik er eerst niet 
had waargenomen en is de vorm iets 
anders dan voorheen, maar hopelijk 

Gerdi Wind blijft het werk de komende 37 jaar 
wederom behouden. 

Paradijs 
De vader van Pjotr Müller was steen-
houwer, van hem leerde hij hakken 
en schuren. Aanvankelijk studeerde 
Müller aan de TU te Delft, maar stapte 
over naar de opleiding beeldhouwen 
aan de Gerrit Rietveld Academie te 
Amsterdam (1967-1970). Vervolgens 
studeerde hij een jaar aan de Accade-
mia di Bella Arti te Florence, maakte 
studiereizen naar Rome, Parijs en 
New York en in 1973 startte hij zijn 
eigen atelier in Amsterdam. Zijn werk 
is gebaseerd op een samenstelling van 
autonome sculptuur, architectuur en 
landschapskunst. De Cabane behoor-
de tot een van de eerste van een serie 
“hutten” die Müller maakte. De “hut” 
is helemaal gesloten, zonder ingang, 
waardoor de binnenkant mystiek en 
afstandelijk blijft. Daarom noemt hij 
de werken “religieuze” beeldhouw-
werken, niet in de zin van “godsdien-
stig”, maar in het kader van traditie en 
mythes. Deze bouwsels maken deel 
uit van zijn project “Mijn Paradijs” (ca. 
1983-1989, tot 2007 uitgebreid), waar-
in hij binnen 1 decennium zijn eigen 
paradijs wilde maken. 

Het stenen kunstwerk ‘Cabane’

Winter in Buitenveldert: ijspret in het Gijsbrecht van Aemstelpark

Oude culturen
Muller werd geïnspireerd door beel-
den en bouwsels uit vroegere cultu-
ren, zoals hunebedden. Hij ontdekte 
dat deze monumenten hun kracht 
ontlenen aan de stenen zelf, aan de 
vorm en de stapeling en niet aan de 
bewerking ervan. Zij werden niet als 
artistiek object gebouwd, maar binnen 
een religieuze context. Müller maakte 
ook werken die lijken op kathedra-
len, pagodes en tempels, die als follies 
(klein decoratief gebouw, v.a. 16e-17e 
eeuw) in parken en landschappen te 
vinden zijn. Deze gebouwtjes noden 
uit de verte uit tot overdenking. 

Vanaf 1983 werden de stenen hut-
ten ook toegankelijk voor de toe-
schouwer, zodat zij onderdeel van het 
kunstwerk konden worden. De laatste 
gesloten hut Nurage (1983) lijkt op een 
Incabouwwerk en staat in het Kröller-
Müller museum. Van zijn grote en 
diverse oeuvre vindt u foto’s en infor-
matie op de website www.pjotrmuller.
com. Zijn werken zijn op veel plaatsen 
te bewonderen, maar ik meen dat de 
beplanting en inrichting van de Ja-
panse Tuin en de Cabane elkaar een 
bepaalde sereniteit verlenen en elkaar 
qua uitstraling fraai versterken.
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Oud Buitenveldert
Zoals altijd begon het met zand, gevolgd door casco’s 
op een kale vlakte. De eerste voorzieningen waren een 
noodkerk en een school. De verticale palen op het Gel-
derlandplein huilden als het stormde, waardoor bezoe-
kers de neiging kregen om winkels in te vluchten, een 
marketingtruc? Maar met mooi weer was er muziek, zo 
hebben The Ramblers er gespeeld. De VU verrees, enor-
me gebouwen. Het Amstelpark werd aangelegd voor de 
Floriade, geopend door Beatrix en haar Claus. Met een 
stoeltjeslift zweefden we over een zee van bloemen en 
mensen. Ach ja, dat waren nog eens tijden.    

Ferry Wieneke
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Eerste woningen Buitenveldert

Opening VU Ziekenhuis

Oude Gelderlandplein

Woningbouw Europaboulevard

Sloeltjeslift Amstelpark Floriade

Stoeljeslift Amstelpark over Europaboulevard

Opening Floriade en Amstelpark door Prinses Beatrix, 1972

Zand opspuiten Buitenveldert
Woningbouw Buitenveldertselaan

Noodkerk, school en winkels rond Gelderlandplein



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

AGENDA MAART

 

Deze agenda is onder voorbehoud.

Nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen leiden 
tot wijzigingen. U kunt voor de laatste informatie kijken op 
de website van de Rijksoverheid:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

of van het Huis van de Wijk Buitenveldert.nl

www.hvdwbuitenveldert.nl 

 
 

 

Maandag
Gymnastiek 65+ 

11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op  

www.mbvo-amsterdam.nl. 

Fotografielessen   
12.30-15.00 uur. Info: 06-19 08 10 63,  

anton@groeneschey.com.

 
Dinsdag     

De Gezonde Hap 
11.00-13.00 uur. Info: D. den Ouden 020-788 59 22 of 

d.denouden@actenz.nl.

Country linedansen 55+

 
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of  

www.mbvo-amsterdam.nl. 

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA  
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11 of  

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

Sociaal Loket   
13.30-16.30 uur. Maak eerst een afspraak via: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Vriendenkring   
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97 of  

truusengels13@gmail.com.

Financieel Café Puur Zuid   

 
Bel vooraf voor afspraak met: 020-2359120 of  

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

 

Woensdag  

Inloop ‘De Buurvrouw’ 

 
11.15 – 12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Omwille van 

onze veiligheid werkt de Inloop De Buurvrouw deze maand met bezoek 

op afspraak. We ontvangen u graag, alleen op kleinere schaal. Daarom 

hanteren we de twee tijden. Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. 
Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan garant voor 

gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere 

koffie. Deelname is gratis.

Gymnastiek 65+  
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur.  

Info: 020-886 10 70 of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

 
Donderdag

Yoga voor 55 + vrouwen op basis van mindfulness 
10.15 uur - 11.15 uur. Een milde, zachte, bevrijdende  vorm van yoga 

voor meer ruimte, flexibiliteit en zelfcompassie. Info: 06 44079906 of 

anjatimmerm@gmail.com. 

Inloop ‘De Buurvrouw’  
11.15 – 12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Omwille van 

onze veiligheid werkt de Inloop De Buurvrouw deze maand met bezoek 

op afspraak. We ontvangen u graag, alleen op kleinere schaal. Daarom 

hanteren we de twee tijden. Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. 
Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan garant voor 

gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere 

koffie. Deelname is gratis.

Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals  

 
 
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of 

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Sociaal Loket  
13.30-16.30 uur. Maak eerst een afspraak via: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Gymnastiek 60+  
13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

Vrijdag 

! Woon  

 
9.00-11.00 uur. Info: 020-5 230 130 of zuid@wswonen.nl,  

www.wooninfo.nl.

Het Palet, Aquarel en Gouache   
10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792, basia-

jedska@gmail.com.

 
Zondag
Geen activiteiten gepland.

ELKE WEEKDAG op openingstijden 

 
UITGELICHT  
 
Expositie Hoe kijk je terug? In kleur en zwart-wit!   

Hele maand maart

Fotoserie van Eric Bolhoven. Hij portretteerde leden van de fotohob-

byclub (in zwart/wit) en Kunstgroep Buitenveldert (in kleur) op basis 

van de vraag “Als men over 100 jaar terugkijkt op nu, welk beeld 

komt er dan boven?”. Beide groepen hebben als thuisbasis het 

Huis van de Wijk. Info: Pauline Kolsteeg, 06 - 151 660 36. 

 

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek 

van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 

(tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten, 

neem contact op met de Programma Coördinator Carla 

Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31 

40 69, www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden Huis van de Wijk Buitenveldert 

(tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur.

(Weekend: bij een geplande activiteit, zie agenda)

Receptie: 020-64 22 835. Tel. zaalverhuur: 020-8915272.

E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl 

(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)

Kantoor WOCB:  info@hvdwbuitenveldert.nl, 

www.hvdwbuitenveldert.nl.
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Anita Voets, vrijwilligster bij De Buurvrouw
      

Als vrijwilligster bakt en kookt 
Anita Voets de lekkerste hapjes 
voor het Huis van de Wijk. Speciaal 
voor De Buurvrouw, de inloop voor 
alle bewoners van Buitenveldert. 
‘Eenzaam’ wil Anita hen per se niet 
noemen. “Zo’n woord stigmati-
seert maar,” zegt ze. En ‘oud’ zijn ze 
evenmin: van veertig tot negentig 
zijn ze. Ze komen hier allemaal ge-
woon voor een gezellig praatje met 
buurtgenoten, weet Anita. 

High Tea
Samen met Pauline, Carla, Nel, 
Heleen en Thea schept Anita er een 
sfeer waarin gasten ongedwongen 
happend van een taartje, quiche of 
saucijzenbroodje met elkaar aan de 
praat raken. De smakelijke hapjes 
geven een vrolijke sfeer aan het 
samenzijn. Vóór corona kwamen 
soms wel dertig gasten naar de 

high tea in de A.J. Ernststraat. Te-
genwoordig is De Buurvrouw over 
vier dagdelen verspreid, met maxi-
maal zes bezoekers per keer. Elke 
keer probeert Anita nieuwe creaties 
uit, naast verzoeknummers: die 
speciale sandwich, dat ene koekje, 
die en die tapas. 

Passie
Anita komt uit een koksfamilie, 
waarin ze al vroeg de kneepjes van 
het vak geleerd heeft. Het werd 
haar passie. Ze ging werken in de 
bedrijfscatering, werkte later in de 
praktijk van haar man, en kwam 
twee jaar geleden in Buitenvel-
dert wonen. Daar meldde ze zich 
als vrijwilliger bij ons Huis van de 
Wijk.

Biologische moestuin
Heel veel ingrediënten, zoals cour-
gettes, pompoenen, vijgen, fram-
bozen en kruiden teelt ze in eigen 
moestuin. Na de oogst vriest ze 

die in. Alles biologisch geteeld. 
“Dat maakt het extra smaakvol,” 
zegt Anita. De mokka maakt ze 
van koffie-extract, voor een felroze 
jasje van een taart gebruikt ze bie-
tensap, een groene komt van een 
speciaal kruid. Zoals de verjaar-
dagstaart van Mientje, die negen-
tig wordt. “Kind, is dat allemaal 
voor mij?” zegt die op woensdag 
wanneer ze Anita’s taarten ziet. Op 
donderdag zit Mientje opnieuw bij 
De Buurvrouw. Om haar verjaar-
dag nog een keer te vieren, nu met 
de rest van het gezelschap waar-
aan ze gehecht is geraakt. Dit keer 
staat er een prachtig opgemaakte, 
groene taart. 

Website
Anita heeft haar traktaties inmid-
dels op een eigen website geëta-
leerd: www.mokumshightea.nl. 
Met een verrassingsrecept voor le-
zers van de Wijkkrant. Eet u sma-
kelijk!

In Beeld

Bij het ter perse gaan van deze edi-
tie was nog niet bekend of de ho-
reca weer is geopend. En in de koude 
wintermaanden is het fijn om ergens 
warm binnen te zitten na een korte 
wandeling of een mooi museum. We 
trappen dus noodgedwongen nog een 
maand op de rem... 

(Even niet) de Minibus

Zuidas in aanbouw 

Zodra het mogelijk is gaat de Minibus 
weer rijden! Want als er één wens wat 
ons betreft vervuld mag worden, dan 
is het deze: “Perspectief op de kleine 
genoegens van het leven”. Waar im-
mers ook onze tochtjes toe behoren…
Tot die tijd zitten we ‘home sweet 
home’ en houden het nog even vol!

De coronapandemie laat de bouw-
werkzaamheden op Zuidas betrek-
kelijk ongemoeid. 

Op Zuidas zijn nu een negental pro-
jecten in aanbouw en een aantal zal 
in 2021 opgeleverd worden.  Hiertoe 
behoort de tweede toren van wat nu 
2 Amsterdam heet en waar vroeger 
Stibbe en Akzo Nobel hun kantoren 
hadden. De hoteltoren is al in 2020 
opgeleverd, de tweede is een kan-

toortoren en zal halverwege 2021 
klaar zijn. 
Goed zichtbaar is het afwerken van 
The Valley dat onderdak biedt aan 
o.a. kantoren en 198 huurwoningen 
en in 2021 wordt opgeleverd. Dit gi-
gantische gebouw aan de Beetho-
venstraat wordt binnenkort voorzien 
van hangende tuinen, ontworpen 
door architect Piet Oudolf. Dit is een 
spannende operatie, omdat het er 
net zo mooi moet uitzien als op de 
plaatjes. Het aanzien van het gebouw 
moet meegaan met de seizoenen. De 
ambities zijn hoog: het gebouw moet 

een multifunctioneel karakter dragen 
en ruimte bieden aan het Science-
museum en diverse restaurants. We 
hopen dat ook het zwembad en de 
sportschool publiekelijk toeganke-
lijk zullen zijn. Na de oplevering van 
de The Valley wordt aan het vijfde 
kunstgrasveld voor het Sportpark 
Goed Genoeg begonnen. Hoewel de 
Gemeente de eigenaar is van dit park, 
kennen de meesten het als het door 
AFC gehuurde AFC-terrein. 

Nog meer in aanbouw
De Nieuwe Rechtbank zou 1 maart 
geopend worden, maar de testfase 
voor de rechtszittingen in dit nieuwe 
gebouw is nog niet afgerond. Dus we 
blijven goed opletten wanneer de ope-
ning kan plaats vinden.  We kunnen al 
genieten van het fraaie plein met het 
mooie beeld en de vijver. 
Nog in aanbouw is het kantoorge-
bouw dat Het Venster heet en twee 
torens van Tripolis aan de Amstel-
veenseweg en langs de A10.  Dit zal 
pas in 2022 opgeleverd worden. Het 
gebouw beschermt de achterliggende 
gebouwen tegen geluidshinder van de 

A10.  Verder wordt er gewerkt aan een 
nieuw onderzoekgebouw voor de VU, 
dat het verouderde wis- en natuur-

kundegebouw zal vervangen. De ge-
voelige onderzoeksapparatuur vergt 
een trillingvrije kelder. De planning is 
dat het in 2023 in gebruik kan worden 
genomen. 
Naast al deze gebouwen zal ook de 
herprofilering van het middengedeel-
te van de De Boeleaan in 2021 gestart 
worden. En natuurlijk wordt doorge-
werkt aan de Brittenpassage bij het 
Station Zuid en verwachten we verde-
re aanbestedingen voor deelprojecten 
van het Zuidasdok. 

In deze lockdownperiode kunnen we 
op onze wandelingen de werkzaam-
heden volgen. En hopelijk gunt het 
virus ons deze zomer om de toegan-
kelijke delen van de gebouwen te be-
zichtigen! Volg het bewonersplatform 
op de website en de weekberichten via 
www.bewonersplatformzuidas.nl 

foto: Thea Seinen

Anita Voets

Nieuwbouw van het Tripolis-Park Zuidas

Cisca Griffioen   
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