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Als wijkagent zijn wij 80% van de 
werktijd op straat te vinden. Dat is 
in deze bijzondere tijd niet anders.

Door de corona is ons werk wel aan-
gepast. Waar we normaal als wijk-
agent veelvuldig in contact gaan met 
onze netwerkpartners, doen we veel 
zaken telefonisch. Daar waar het echt 
niet anders kan gaan we persoonlijk 
langs maar dan wel met de inachtne-
ming van de voorzorgsmaatregelen.

Uiteraard zijn we steeds via de regu-
liere weg te bereiken en zullen wij, 
zoveel als mogelijk, de zaken en mel-
dingen afhandelen. Maar u kunt zich 
voorstellen dat zaken soms een ande-
re prioritering krijgen. Daarbij hebben 
we momenteel als taak ook de extra 
maatregelen die door de regering zijn 
uitgevaardigd preventief te handha-
ven. Dat wil zeggen dat we kijken of 
er niet teveel grote groepen bij elkaar 
zijn en mensen wel de vereiste 1,5 me-

ter afstand houden. We waarschuwen 
veel personen die de regels niet zo 
nauw nemen en indien nodig wordt 
er dan verbaliserend opgetreden. In 
de buitenwereld is er sinds uitbreken 
van het corona virus veel veranderd. 
We zien dat ook in de criminaliteit. 
Er zijn over het algemeen wat minder 
meldingen, maar dat neemt niet weg 
dat er helemaal niets gebeurt. Crimi-
nelen zien kans in te springen op de 
meldingen van corona virus. Laat u 
zich vooral niet misleiden door bab-
beltrucs ten gevolge van corona of  
e-mails die aangeven dat u handelin-
gen moet doen of moet nalaten.

Ook het feit dat veel mensen nood-
gedwongen thuis moeten blijven en 
werken geeft een verschuiving van de 
incidenten aan. Doordat je bijna 24 
uur bij elkaar in de buurt zit, geeft dat 
soms extra spanning. Toch vragen we 
veel tolerantie van elkaar en elkaar 
te respecteren en begrip voor elkaar. 

Alleen dan kunnen we deze periode 
van veel thuis zitten veilig doorko-
men.  Als advies geef ik u mee, blijf 
alert, en als u zaken niet vertrouwt, 

schroomt u dan vooral niet om de 
politie te benaderen.
Marcel de Weerd
Wijkagent Buitenveldert Noord-Oost.

Corona SPECIAL

Een virus als een atoombom

Een manteltje van eiwit en wat genetisch 

materiaal waaromheen een envelopje 

et voilà een virus. Een virus heeft geen 

stofwisseling want het eet niet, het laat 

ook geen poepjes achter en heeft dus geen 

toiletpapier nodig. Zij kunnen zich niet 

voortplanten daarvoor gebruiken ze de 

cel van een gastheer en kunnen ook niet 

doodgaan in tegenstelling tot een bacterie 

die wel een eigen cel heeft en door middel 

van antibiotica kan worden uitgeroeid.

Wanneer een virus een cel van een dier 

of mens bij de lurven heeft maakt het ge-

bruik van de daar aanwezige kopieermo-

gelijkheden om zich te vermenigvuldigen. 

Als het genoeg geknipt en geplakt heeft 

van de gastheercel valt die cel uiteen en 

komt het virus vrij: de geboorte van een 

Coronavirus of Covid-19 is een feit.

Wetenschappers ontkennen dat een virus 

leven is omdat het geen dna maar rna 

heeft. Ons dna bestaat ook uit rna het zijn 

er namelijk de bouwstenen van. Daarom 

zijn meer filosofisch aangelegde mensen 

van mening dat een virus leeft, niet zelf-

standig maar wel leeft. Je zou het virus 

kunnen vergelijken met een neutron dat 

vrijkomt bij een kernsplitsing bij de ex-

plosie van een atoomboom  

Een virus kan weliswaar niet overlijden 

maar het kan wel onderdrukt worden 

door middel van een vaccin. Virussen 

zijn gemene parasieten, luie wezens die 

teren op de zak van een ander. Misschien 

heeft u de film Parasite gezien waarin de 

menselijke parasiet wordt uitgebeeld? 

Als u de film nog niet gezien heeft moet 

u daar eens heengaan wanneer Covid-19 

verslagen is. Tot die tijd worden wij be-

dreigd door een minuscuul deeltje geor-

ganiseerde materie.
 

Julius

COLUMN
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Beste bewoners

De huisartsen kunnen het aan

Ik spreek per telefoon met huisarts 
Bernard Prins (Medisch Centrum 
Gelderlandplein).

Het is niet precies bekend hoeveel 
corona patiënten we hebben in Bui-
tenveldert omdat niet alle patiënten 
getest worden. Als we uitgaan van 
20 á 30 patiënten per huisartspraktijk 
dan komen we op ruim honderd coro-
nabesmettingen in de wijk. Een klein 
aantal daarvan is overleden en dat zijn 
patiënten van boven de 85 jaar. Drie 
keer in de week overleggen de huis-
artsen in de wijk om te zien hoe ieder-
een er in zit, hoe het met het personeel 
gaat, hoe het in de praktijk loopt met 
de drukte en of er voldoende persoon-
lijke beschermingsmiddelen zijn. Als 
een praktijk een tekort heeft, wordt er 
onderling uitgeruild. Dit is in Buiten-
veldert best goed geregeld. 

Het lijkt te stabiliseren
De eerste mensen zijn waarschijnlijk in 
Oostenrijk, tijdens de wintersport, be-
smet geraakt. Een aantal besmettingen 
ging via zorgverleners maar daarna is 
de herkomst van de besmettingen niet 
meer te achterhalen. De mate waarin 
in Buitenveldert het virus toeslaat lijkt, 
ondanks het hoge percentage kwets-
bare ouderen in deze wijk, aardig op 
het gemiddelde. We zien betrekkelijk 
weinig besmette ouderen omdat zij 
zich kennelijk goed aan de instructies 

houden. Onder de ouderen die thuis 
wonen zien we bijna geen besmet-
tingen, behalve wanneer zij in contact 
zijn gekomen met jongeren.

Behandeling
Behalve in het ziekenhuis kan je ook 
thuis verpleegd worden. Deze week 
is er een tussenoplossing open ge-
gaan in de Vreugdehof. Daar is een 
corona-unit met 20 bedden ingericht 
voor mensen die niet naar het zie-
kenhuis gaan en niet thuis verpleegd 
kunnen worden. Vooral bemenst met 
wijkverpleegkundigen. Daar kan ook 
palliatieve zorg verleend worden. 

Hans Wamsteeker

Er zijn patiënten die thuis verzorgd 
worden omdat zij die zorg al had-
den. Die worden vooral door familie 
verzorgd. We zien daar gelukkig nog 
geen besmettingen ontstaan. Dat valt 
mee. Als dat toch nodig is moet er een 
verpleegkundige naar toe in complete 
persoonlijke bescherming. 

Gewoon bellen
In het begin van de crisis was het rus-
tig voor de gewone klachten. Wellicht 
waren patiënten bang voor besmetting 
of bleven patiënten weg omdat ze een 
pijntje negeren en het even wilden 
aanzien. Wellicht komt een klein golfje 

na de crisis maar veel klachten gaan 
vanzelf weg. Als iemand een klacht 
heeft waarmee hij/zij niet wil wachten 
dan moet de patiënt de huisarts bellen. 
Dus bij spoed gewoon bellen.

Testen 
Als er getest moet worden kan dat door 
de huisarts gedaan worden. Dat komt 
op gang. Met een heel specifieke lan-
delijke richtlijn. Als een huisarts met 
een verdenking van besmetting naar 
een patiënt thuis gaat dan kan de huis-
arts testen. Denk vooral aan de risico-
groep van boven de 70. Voor personen 
boven de 18 wordt alleen getest als het 
gaat om iemand met onderliggende 
aandoeningen, denk bijvoorbeeld aan 
een chronische hartaandoening. Of ie-
mand met meervoudige beperkingen.

Let nog even op!
Kijk op de site van uw huisartspraktijk 
of er nieuws is. De meeste praktijken 
hebben, indien nodig, hun patiënten 
een mail gestuurd, contact gezocht. 
Mocht u niets hebben gehoord bel 
dan even naar de huisartspraktijk.
In deze crisis worden, indien nodig, 
zonder acute toestemming van de pa-
tiënt medische gegevens overgedra-
gen. Als een patiënt dat absoluut niet 
wil dan moet de patiënt dat zelf aan 
de huisartspraktijk melden. Dat is dus 
het omgekeerde van de normale gang 
van zaken. Wij vinden als huisartsen 
overigens dat die gegevens gedeeld 
moeten kunnen worden.
Ga naar www.volgjezorg.nl

Marcel de Weerd, wijkagent Buitenveldert Noord-Oost
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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 Wien-
neke; Margot Taal; Hans Wamsteeker 
(eindredacteur); Ronald Edens (op-
maak); Pedro Stempels (fotografie)
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 
Telefoon: 020-696 34 34
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 26 mei 2020. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
11 mei 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 
bewoners van Buitenveldert/Zuidas wil 
brengen kunt u daarover kopij (een tekst) 
naar de Wijkkrant sturen. De redactie 
neemt uw kopij, eventueel met foto of il-
lustratie, mee in de redactievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief stu-
ren indien u commentaar hebt op wat 
in de wijk gebeurt of over wat u in de 
Wijkkrant leest.

Kort en bondig
De redactionele ruimte in de Wijk-
krant is beperkt. Bovendien gebeurt 
er veel in Buitenveldert en Zuidas 
dat om aandacht vraagt. Het ad-
vies is kort en bondig te zijn bij wat 
u instuurt, maximaal 150 woorden. 
Langere ingezonden brieven worden 
geplaatst ter beoordeling van de re-
dactie op de website 
www.hvdwbuitenveldert.nl 
onder Wijkkrant / Wijkkrant actueel.
Het adres is: 
wijkkrantredactie@gmail.com. 

Geachte Redactie
In reactie op de ingezonden brief van 
Ben Ziskoven het volgende: Als een 
briefschrijver vindt dat iemand “in 
een lekke boot de zee op moet worden ge-
stuurd”, mag hij dat vinden. Iedereen 
mag immers denken wat-ie wil. Maar 
de redactie hoeft niet alles te plaatsen. 
Een klein beetje censuur had hier op 
zijn plaats geweest.

Met vriendelijke groeten,
Alma Sargentini-Kraakman

L.S.,
Met grote verbazing heb ik het inge-
zonden bericht van ‘de heer’ Ben Zis-
koven gelezen. Hoe in hemelsnaam is 
het mogelijk dat u een dergelijk inge-
zonden stuk in een taalgebruik waar 
de honden geen brood van lusten, 
kunt plaatsen. De Wijkkrant wordt 
betaald van subsidiegeld van de Ge-
meente Amsterdam en heeft volgens 
mij als belangrijkste taak ons te voor-
zien van nieuwe (of eventuele) ont-
wikkelingen in onze wijk. 
Dat bewoners kunnen reageren is ook 
prima. Wat niet prima is naar mijn me-
ning dat u klakkeloos ’n brief afdrukt 
van bovengenoemde B.K. zonder u af 
te vragen of dit nog wel gepast taal-
gebruik is. Als het om ’n andere be-
wonersgroep gegaan zou zijn die met 
zo’n taal wordt weggezet, zou ieder-
een op z’n achterste benen hebben 
gestaan. Hier wordt in een adem een 
hele bevolkingsgroep plus de burge-
meester van Amsterdam op schan-
delijke wijze bejegend. Ik verzoek u 
vriendelijk in het volgende nummer 
van mei een excuus aan te bieden voor 
deze plaatsing en u hiervan duidelijk 
te distantiëren.
Een kopie van deze brief wordt door 
mij doorgezonden naar Burgemeester 
Halsema.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw T.H. Wittebol

P.S.: misschien zou u eens even deze 
‘heer’ door moeten lichten via google/
FB/Linkedin, etc.

Het is ook moeilijk
Het leek mij nu zo leuk en de gebieds-
ondersteuner Buitenveldert was ook 
héél enthousiast. Na vier brieven, of-
fertes, foto’s en stadsdeeldocumen-
ten te hebben geschreven, gemaild, 
gemaakt en ingevuld (toch behoorlijk 
wat uren ingestoken al-met-al) kwam 
vandaag het verlossende woord van 
diezelfde gebiedsondersteuner. 
Voor de aanleg van boomspiegels kan 
de subsidie niet via de Bewonersini-
tiatieven worden aangevraagd. Of 
ik de hele procedure maar weer op-
nieuw wil indienen bij Dynamo of 
Buurtboomtuin. 
Misschien kan de Gebiedsonder-
steuner het zélf even doen, je bent er 
tenslotte al ruim een week mee bezig 
voordat je mij kon vertellen dat ik bij 
Bewonersinitiatieven deze subsidie 
helemaal niet kan krijgen, en anders 
blijft het toch gewoon een honden- 
‘nachtspiegel’.

Astrid van Moorsel

Ingezonden berichten

Hoe begon het ook weer?
Begin maart was het duidelijk dat de 
COVID-19 zich niet tot Brabant be-
perkte. We hingen instructies op van 
het RIVM. Nog geen week later werd 
het leven al een stuk strenger: tot 6 
april geen samenkomsten van meer 
dan 3 mensen Ik zie ons nog staan: 
kan het klassieke concert op 12 april 
dan wel doorgaan? Movie Times, 
Sunday Sounds?! Heel het program-
ma voor april stond op wankelen. In-
middels is de opdracht: thuis werken! 
Wat moesten al die bezoekers die het 
Huis van de Wijk als een tweede thuis 
zien? Bij de Buurvrouw hun aanspraak 
en kennissen hebben gevonden? 

Contact, juist nu
We hebben bellijsten gemaakt en de 
bewoners onder elkaar verdeeld. Dag 
in dag uit spreken we mensen die 
we anders bij concerten, het bridgen, 
sjoelen, of tijdens een van de vele 
maaltijden zien. En het valt op, dat 
iedereen zo sterk is, zo verstandig. En 
dat de band die we hebben groter is 
dan we dachten. We letten op elkaar, 
weten dat sommige mensen wat meer 
aandacht nodig hebben. Dit doen we 
zij aan zij met een aantal vrijwilli-
gers die zich enorm inzetten voor al 
die mensen van wie we weten dat ze 
ineens wel heel alleen zijn komen te 
staan. Wat een gouden harten!

“Je moet positief blijven!”

Wat doen bewoners in deze situatie? 
Een greep: Ze bellen elkaar en zitten 
met de telefoon aan hun oor samen te 
lachen om hetzelfde TV programma…
In plaats van het zondagse borreltje 
met de overbuurvrouw proosten ze 
naar elkaar vanachter het raam…
Ze bellen mensen die het nog verve-
lender hebben dan zij…
Ze maken het balkon schoon en gaan 
lekker in het zonnetje zitten…
En vooral: ze klagen niet, want “we 
zitten allemaal in hetzelfde schuitje…
je moet positief blijven!”

Twee kanten
Het mooie van deze angstige en ver-

vreemdende tijd is het besef dat we 
met het Huis van de Wijk een hechte 
gemeenschap vormen die nu nood-
gedwongen in individuen uit elkaar 
valt. Maar we laten elkaar niet in de 
steek en dat doet goed. En natuur-
lijk kunnen bewoners die het Huis 
van de Wijk niet eerder bezochten 
ook een beroep op ons doen. Belt u 
gerust met onze receptie: 020-642 
28 35. Dan geven zij uw vraag weer 
door aan ons en nemen we contact 
met u op. Vanuit huis een hart onder 
de riem aan alle Buitenveldenaren 
van Carla, Marjon en Pauline van het 
WOCB. Hou vol, wees verstandig en 
vooral: blijf gezond!

Pauline Kolsteeg (WOCB)

Lege werkplek van Pauline Kolsteeg (WOCB)

Tip
Ga naar www.hvdwbuitenveldert.nl
voor  ‘Tips om te doen in deze tijd’ 

4 en 5 mei ‘viering’
Dit jaar kan de Dodenherdenking op 
het Ontmoetingseiland in het Gijs-
brecht van Aemstelpark niet door 
gaan, evenmin als het Bevrijdingsbal 

en het Vrijheidsmaal in het Huis van 
de Wijk op 5 mei. We bedanken het 
Comité 4 en 5 mei Buitenveldert voor 
al het voorbereidende werk.  We zul-
len de 75 jaar bevrijding grotendeels 

thuis herdenken en vieren. Mocht u 
een instrument bespelen, dan kan u 
op 4 mei op het balkon samen met uw 
buren de Last Post spelen. 
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Lieve Buitenhof-bewoner,  

Hans Wamsteeker   

De Buitenhof in Buitenveldert, te-
genover het Amstelpark. Waar het 
in dit zorgcentrum altijd één grote 
broedplaats is vol gezelligheid, 
kletsende en kaartende ouderen 
en familieleden en vrienden die op 
bezoek komen bij de bewoners, is 
het nu stiller dan ooit. Er zijn geen 
bezoekers welkom. Het coronavi-
rus is te risicovol voor de ouderen 
en dus is de Buitenhof op slot. 

Het coronavirus hakt er overal in. 
Avondjes uit eten, bridgen en dans- 
en muziekavonden zijn afgelast. De 
vier studenten die al enkele tijd in 
de Buitenhof wonen om eenzaam-
heid onder ouderen weg te nemen, 
zitten even zonder werk. “Normaal 
gesproken zorgen wij er met events 
voor, jongeren en de buurt aan de ou-
deren in dit zorgcentrum koppelen”, 
zegt Coen, een van de studenten. “Wij 
zorgen voor buurtdiners en gezellige 
borrels: bewoners fleuren daar erg 
van op. In plaats van over ziektes en 
de dood gaan gesprekken dan over le-
ven, feest vieren en vrienden maken.”

Dat zit er de komende tijd niet in. “Dat 
is heel treurig. Het doet ons heel veel 
te zien dat ouderen niet weten wat er 
in de buitenwereld gebeurt. Zeker bij 
mensen met dementie is het moei-
lijk uit te leggen dat ze door het virus 

“We kunnen er nu niet mèt, maar wel voor elkaar zijn” 
geen bezoek mogen ontvangen. De 
tranen bungelen dan over de wangen. 
Zij leven veelal van bezoek en als dat 
wegvalt heeft dat een enorme invloed. 
Voor ons ook verdrietig om te zien.”

Ondanks de narigheid die het virus 
teweegbrengt, leidt de crisis ook tot 
verbroedering. “We hebben een wens-
boom bij de ingang van het zorgcen-
trum. Daar kunnen bewoners hun 
wens ophangen en wij, studenten, 
proberen die samen met het personeel 
in vervulling te laten gaan. Zo wenste 
een bewoner ‘gedichten voor ieder-
een’. En dus zijn wij aan het dichten 
geslagen en hebben die aan de be-
woners uitgedeeld. Een paar dagen 
geleden wenste iemand ‘verse erw-
tensoep’. Een medewerker heeft thuis 
pannen vol met erwtensoep gemaakt 
en die hebben we rondgebracht. Daar 
worden ze enorm blij van. Dat zijn 
kleine lichtpuntjes in tijden van deze 
crisis”.

Wekelijks worden er bossen tulpen en 
boeketten geleverd door kwekers die 
de bloemen niet kunnen verkopen. Ze 
schenken ze aan het zorgpersoneel en 
de bewoners. “Dat is grandioos. Ne-
derland verbroedert. Echt waar. Ook 
studenten die in de buurt wonen, bel-
len op met de vraag of ze boodschap-
pen voor bewoners kunnen doen, dat 
is toch mooi om te zien!”

Hoewel de coronacrisis er bij de Bui-

tenhof behoorlijk inhakt, brengt het 
ook wat goeds, zo te zien. “Hoewel 
we hopen dat we snel weer aan de 
slag kunnen”. 

De Vreugdehof
Tot dusver is in de Vreugdehof bij elf 
cliënten een coronabesmetting vast-
gesteld en het aantal sterfgevallen als 
gevolg van corona is vijf. Er zijn ook vijf 
patiënten hersteld. Bij de verzorging 
van patiënten die besmet zijn met het 
virus wordt volledig beschermd ge-
werkt, volgens de richtlijnen van het 
RIVM. Er zijn nu voldoende persoon-
lijke beschermingsmiddelen in huis 
maar het blijft spannend. De Vreug-
dehof heeft een bezoekersstop maar 
als een cliënt in de terminale fase zit 
dan worden twee bezoekers per acht 
uur toegestaan. De bezoekers krijgen 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
en worden goed geïnstrueerd. De be-
zoekers hebben wel begrip voor deze 
situatie. Familieleden komen eten, 
drinken, bloemen en andere zaken 
langsbrengen. Ook mensen uit de 
wijk doen dat. De Vreugdehof is over-
laden met bloemen en lekkernijen.
Dat wordt door iedereen in huis heel 
erg gewaardeerd!

Aparte COVID-unit 
De Vreugdehof heeft sinds woensdag 
1 april een compleet aparte COVID 
(corona)-unit met een eigen in- en 
uitgang voor personeel en patiënten. 
Het personeel werkt niet op andere 
afdelingen of locaties en altijd volle-
dig beschermd. De maximale capaci-
teit is 21 bedden waarvan het groot-

Hoe gaat het in de Buitenhof en de Vreugdehof?

ste deel inmiddels is gevuld. Door de 
strenge veiligheidseisen bestaat er 
geen enkel risico voor de bewoners.
Het opnamebeleid voor een COVID-
unit wordt centraal gecoördineerd. 
De Vreugdehof heeft geen invloed op 
waar de patiënten vandaan komen. 
De unit is vooral bedoeld voor pa-
tiënten die uit ziekenhuizen komen, 
maar nog niet naar huis kunnen en 
voor mensen die door de huisarts 
vanuit de thuissituatie verzorging no-

“Nu kunnen we even niet bij elkaar 
zijn, maar kunnen we er wel voor el-
kaar zijn. De tijd waarin we de bewo-
ners even geen knuffels kunnen geven 

Coen van den Braber

dig hebben maar niet ziek genoeg zijn 
om in het ziekenhuis te worden opge-
nomen. Daar zitten ook zeker mensen 
uit Buitenveldert bij. In reactie op een 
AT5 item over dit onderwerp stelt de 
Vreugdehof dat er om ruimte te maken 
voor deze unit een aantal bewoners 
moest worden overgeplaatst. Er is heel 
zorgvuldige gekeken naar welke afde-
ling het meest geschikt was om cliënten 
daar vandaan over te plaatsen. Er zijn bij 
meerdere instellingen in de stad zulke 

en geen hand op de schouder mogen 
leggen, zullen we straks inhalen met 
dubbel zoveel aandacht en liefde.”

units ingericht. Zo helpen wij elkaar.

De Buitenhof
Op vrijdag 17 april zijn er geen  be-
vestigde corona (covid)-patiënten 
onder de bewoners van de Buitenhof. 
Van acht patiënten die net op corona 
zijn getest moet de uitslag nog binnen 
komen. De situatie wisselt per dag. 
Van de zieken die er zijn, variëren de 
klachten van mild tot zwaar. De kans 
op herstel is afhankelijk van de con-

ditie. Er verblijven 245 cliënten in de 
Buitenhof met een gemiddelde ver-
blijfsduur van ongeveer negen maan-
den. Er zijn tot 17 april drie bevestigde 
corona patiënten overleden. 
In principe wordt er door het perso-
neel onbeschermd gewerkt. Als er 
een verdenking van corona is treedt, 
nog voordat de besmetting bevestigd 
is, het corona-protocol in werking en 
worden er persoonlijk beschermende 
middelen gebruikt. Een schort, een 
bril, een mondkapje en handschoe-
nen. Het personeel heeft het heel 
zwaar. Om rust en zekerheid te bie-
den zijn, twee weken geleden, alle 
250 medewerkers geschoold in het 
protocol zodat iedereen precies weet 
wat de ziekte is en wat er gedaan kan 
worden. Het personeel wordt met een 
eigen busje van en naar het station 
gebracht om het ov te vermijden.

Een quarantainer
Omdat men niet wil dat medewerkers 
lastig gevallen worden door agres-
sief bezoek is er beveiliging voor de 
deur. Familie is niet altijd even be-
gripvol maar de Buitenhof heeft alle 
begrip voor de wensen van bezoekers. 
Daarom wordt vandaag (17 april) 
voor de ingang van de Buitenhof een  
quarantainer geplaats. Dat is een con-
tainer met twee aparte ingangen voor 
het bezoek en de client. In het midden 
is er een ruimte met een afscheiding 
van plexiglas zodat men elkaar, in alle 
privacy en zonder beschermende kle-
ding, kan zien en spreken. 

De quarantainer bij de Buitenhof
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Het zijn gekke, vreemde tijden. Voor 
u, voor het personeel, de schoon-
makers, maar ook voor ons studen-
ten. Wij (Jasmijn, Miyuki, Loulou en 
Coen) wonen met veel plezier hier 
in de Buitenhof en maken graag een 
praatje met de bewoners, drinken 
koffie met u of organiseren activitei-
ten. Helaas kan dat nu niet. Juist nu 
moeten we aan elkaar blijven den-
ken. Daarom hebben we alle vier een 
gedicht over hoop & moed uitge-
zocht waar u kracht uit kunt putten.  

 
Ik hoop dat u de kracht  ontvangt, maar 
ook een dosis moed  
Ik hoop dat u geluk zult vinden 
In alles wat u doet 
Dus: nooit de moed opgeven, ook al is 
het even zwaar.
Durven om verder te leven,met en voor 
elkaar 
Liefs, Coen 

Ik wil u zeggen 
Dat ik aan u denk 
Ik kaarsjes voor u brand 
Dit ik met u meeleef 
En u met dit kaartje 
Liefde en sterkte geef 
Ik hoop dat met dit gebaar 
We door deze tijd komen 
met elkaar 
Liefs, Jasmijn 

Hallo zon 
En hallo dag. Zullen we samen stralen 
Beginnen met een lach. 
Zullen we verwonderen, beleven 
Gewoon dankbaar zijn 
Genieten van momenten groot of 
best wel klein. 
Al is het nu zwaar, 
Samen komen we hier doorheen. 
Weet dat er aan jou wordt gedacht 
Je bent niet alleen 
Liefs, Loulou 

Wat een situatie de afgelopen weken 
Het nieuws gaat maar door en 
we zijn voorlopig nog niet uitgekeken  
Dat wil niet zeggen dat we niet 
aan u denken  
We missen de gezelligheid 
en de gesprekken
Ik hoop dat ik gauw weer een kopje 
thee voor u in kan schenken  
Voor nu wens ik u al het goeds 
dat er bestaat
En dat er straks een lekker zonnetje bui-
ten voor u klaarstaat 
Want naar buiten gaan we  zeker. 
Denk maar alvast aan  het mooie weer, 
dat is al over een paar weken 
Liefs, Miyuki 



 
 
 
 
 
 
 

Stilte
Voor mensenschuwen zoals ik zijn dit gouden tijden. 
Een frisse lenteneus zonder de medemens? Een men-
senschuwer is aangewezen op de avondschemer of 
vroege ochtendkilte. Op elk ander tijdstip komt de an-
der te dicht in mijn buurt. Maar dankzij een minuscuul 
virus maak ik mijn wandeling nu midden op de dag. 
Zelfs in het Amstelpark, de uitlaat voor tout Amsterdam. 

Eén voorzichtig kuchje en een medemens houdt on-
middellijk gepaste afstand. Nadert die me toch te dicht, 
meent ie dat één meter ver genoeg is? Mijn wandel-
stok biedt uitkomst. Vanaf mijn bankje in de zon, met 
koffie uit mijn thermosfles, koekje erbij, steek ik mijn 
stok recht voor me uit. Met gestrekte arm samen zo’n 
anderhalve meter. Voor mijn part twee. Het zijn me er 
niet gauw genoeg. 
De naderende medemens kijkt me vorsend aan: U 
bedoelt? Ik glimlach vriendelijk en zeg:  ‘U begrijpt… 
Dankuwel.’ Weg is de medemens. Het kan me niet lang 
genoeg duren.

M. Taal
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Iedereen zegt het, er is een rare we-
reld ontstaan als gevolg van alle 
Corona angst en maatregelen. 

Als manager van Zonnehuis wijkver-
pleging kan ik u vertellen dat dit bij 
ons in de teams net zo is. 
Het begint al op de teampost; dit zijn 
kleine kantoortjes dus niet geschikt 
om elkaar te ontmoeten in het Co-
rona tijdperk, dan zitten we veel te 
dicht op elkaar! De gezelligheid van 
samen lunchen of een kopje koffie 
bij overleg over een cliënt, is er voor-
lopig niet meer bij. De teamleden 
gaan direct van huis uit aan de slag 
in hun wijk. Een deel van het werk is 
niet anders dan voorheen. We helpen 
mensen bij het opstaan, het wassen 
en aankleden. We geven pillen of 
injecties bij mensen die dat zelf niet 
kunnen.

We plaatsen katheters, infusen, ver-
zorgen wonden en zorgen voor pijn-
bestrijding. We helpen mensen als de 
verwardheid in het hoofd moeilijk te 
dragen is.  Zo kan een teamlid van het 
wijkverpleegkundig team op een och-
tend heel wat mensen op haar route 
bezoeken. Wat anders is? Een client 
hoest, “zou het? Iemand is koortsig, 
“wat voelt u nog meer?” Iemand is 

Wijkverpleging en Corona

benauwd, “ruikt u nog wel alles? Bent 
u in contact geweest met iemand die 
Corona heeft?” Achter iedere deur kan 
iemand wonen die besmet is.
Daarnaast kan de verzorgende of ver-
pleegkundige anderen ook besmetten 
als zij zich niet precies aan de voor-
schriften houdt. Niet iedere hoest is 

Corona, het is ook weer hooikoorts-
tijd maar bij hoesten dragen we voor 
de zekerheid een mondkapje. Die 
kapjes dragen we niet altijd want dat 
is niet nodig en ze zijn schaars. De 
beschermende middelen voor onze 
medewerkers zijn heel moeilijk ver-
krijgbaar. We bewaren ze voor waar 
het nodig is. Dan gaan we in volledige 
uitrusting; bril op, mondkapje om, 
handschoenen aan en een bescher-
mend pak of een jas. 

Meestal doen ze deze materialen op 
en aan als ze nog buitenshuis zijn, 
dus voor de deur op straat,  want 
vanaf de deur kunnen we overal be-
smet materiaal tegen komen. Zoals 
u begrijpt, het is  een gedoe. Het 
kost veel tijd en schept ook afstand. 
Juist wanneer onze cliënt bang is 
voor wat komen gaat, verdrietig, be-
zorgd of boos is, verdwijnen wij in 
een pak waardoor we er uit zien als 
marsmannetjes. Het spijt me, maar 
weet dat we dat ook doen om al 
onze andere, nog gezonde cliënten 
te beschermen. 

Als we ons aan alle regels houden 
kunnen wij de besmetting niet over 
brengen. Ik ben trots op onze teams 
en alle andere collega’s in de wijk 
en hoe zij zich staande houden in 
deze roerige tijden. Ik wens u veel 
gezondheid. 

Henriet Groenendijk, 
Manager Wijkverpleging

  in tijden van corona

den Het wordt rustiger, ik lees meer en 
ben van plan Gods water maar over 
Gods akker te laten stromen. Eigenlijk 
wel goed zo’n verplichte retraite.” 
Willa (schrijver): “Wat schrijven betreft 
geeft deze tijd me wel inspiratie. De 
kwetsbaarheid van de mens, de ge-
volgen van overbevolking, maar ook 
de weerbaarheid en de goedheid van 

mensen die elkaar steunen en te hulp 
schieten in moeilijke tijden.”

Creatief zijn is altijd mogelijk
Melissa (digitale collages): “We wor-
den uitgedaagd om creatieve oplos-
singen te vinden. Het is bevredigend 
en geeft zelfvertrouwen wanneer dat 
lukt. Het doet daarnaast een beroep 

Hoe worden kunstenaars en schrijvers 
beïnvloed door deze vreemde tijd? 
Heeft men last van onrust, klapt men 
dicht of ziet men nieuwe mogelijkhe-
den? Aangezien (professionele) kun-
stenaars ZZP-er zijn, vallen inkom-
sten uit lesgeven en expositieverkoop 
weg. Ik nam contact op met een aantal 
van hen en ontdekte dat de meesten 
zich toch snel herpakken. Ik plukte 
kleine stukjes uit een aantal reacties.

Doorwerken
Nanna (schilder, lesgeven): “Ik was 
een paar dagen in shock, maar ben na 
twee dagen bij zinnen gekomen. Dit 
is waar ik altijd over droom, elke dag 
kunnen schilderen!” Dafne (coaching, 
workshops):” Ik ben heel productief, 
maar houd het klein. Naast twee jon-
gens die ik thuisonderwijs geef, houd 
ik op Facebook een Corona dank-
baarheid dagboek bij van alles wat 
me blij maakt.” Ronald (3D houtob-
jecten, grafisch ontwerper): “Eigenlijk 
verandert er voor mij niet zoveel. Ik 
werk normaliter alleen in m’n atelier 
en werk verder aan huidige projecten. 
Met m’n grafische opdrachten is het 
onzeker wat de toekomst brengt.”

Inspiratie 
Juliette (schrijver): “Tot kort geleden 
was ik nog reuze actief. Vandaag ech-
ter is het of er iets van mij is afgegle-

Gerdi Wind op onze flexibiliteit. De rust die door 
de coronacrisis over ons is gekomen, 
maakt de stroom ideeën bij mij eigen-
lijk alleen maar groter. Er is meer fo-
cus mogelijk, minder afleiding. De tijd 
vliegt als je creatief bezig bent, en je 
kunt je zorgen even van je af zetten. Je 
kunt je gevoelens erin kwijt, kunst als 
uitlaatklep, zeg maar.” 
Verder tipt zij: “Iedereen kan overal 
creatieve ansichtkaarten met collages 
van maken, van tijdschriften, materi-
alen uit keuken en natuur, textiel enz. 
Leuk voor verzender en de ontvanger. 
Verbaas jezelf met wat er uit je handen 
komt! “
 
Inzichten 
Hester (beeldhouwer):” Het corona-
nieuws houdt mij erg bezig, zodat 
het moeilijk is me te concentreren. Ik 
moet plannen voor een kunstwerk in 
samenwerking met een collega uit-
stellen. Alles overdenkende kwam 
ik tot de conclusie dat een mens in 
onzekere tijden als deze, juist als 
een kunstenaar te werk zou moeten 
gaan: als kunstenaar begin je aan een 
nieuw werk vanuit een vaag idee, 
nog niet vastomlijnd, zonder te we-
ten welke kant het op gaat...en waar 
het eindigt.
Kortom je weet niet of het tot iets gaat 
leiden en of je er ooit iets mee gaat 
verdienen. Een onzekerheid waar we 
gewend zijn mee om te gaan als kun-
stenaar. Daar moeten we nu mee le-
ven. Zie het leven als een kunstwerk.”
 

Beschermende middelen voor medewerkers

‘Hartenwens’, digitale collage door Melissa Jonker

Blijf bewegen 
met Golden 
Sports!

Door het virus liggen de trainingen 
van Golden Sports stil maar we moe-
ten blijven bewegen. Golden Sports 
biedt via haar website en de nieuws-
brieven de nodige tips en inspiratie.
Ga naar: https://www.goldensports.nl/
extra-nieuwsbrief-met-online-
training-en-tips/ zie nieuwsbrief 5.
In de nieuwsbrief vind je; een aantal 
nieuwe trainingen, een video met een 
korte oefening voor de beenspieren 
en een luisterlijn voor als je een ge-
sprek wil (bel 0900-07). Een podcast 
OldStars Radio zorgt voor sociaal 
contact en inspiratie om met elkaar in 
beweging te blijven, ook vanuit huis. 
Ga naar https://oldstars.nl/podcast
Laat ons weten wat je van de trainin-
gen en berichten vindt. Pas goed op 
jezelf,

Leonie Everts, Ineke Kalkman 
Stichting Golden Sports

Zuidas Today

Zou jij een stukje willen schrijven voor 

de wijkkrant, vroeg Hans mij. Hans is 

hoofdredacteur van deze wijkkrant en 

dat doet hij al jaren met heel veel en-

thousiasme. Maar wat wil je dan waar 

ik over schrijf? Nou, misschien iets over 

de Zuidas? 

Als bewoner en ondernemer op de Zuidas 

grijp ik iedere gelegenheid aan om iets te 

vertellen over mijn favoriete plek: de Zui-

das. Dus natuurlijk zei ik meteen Ja! Het 

gonst hier van de bedrijvigheid.  If you 

can make it here, you can make it any-

where. Het is hier work hard and play 

hard. Iedereen heeft haast, door de Zuidas 

evolutie zijn de laptop en telefoon een ex-

tra lichaamsdeel geworden.

Op weg van mijn naar huis richting het 

WTC hoor ik soms wel 5 verschillende ta-

len. Maar wat een inspirerende en hóóp-

volle omgeving.

Dat blijkt iedere keer weer. Er wordt heel 

veel geld verdiend, maar er wordt ook 

heel veel tijd en geld besteed aan goede 

doelen. Vooral nu, in deze moeilijke tijd 

is dat goed te merken. Want wat wor-

den hier fantastische initiatieven opge-

pakt: van boodschappen doen voor een-

zame ouderen, tot het organiseren van 

goodiebags om de zorgverleners van het 

VUMC te bedanken.

Waar ik ook ontzettend blij mee ben is 

dat er eindelijk een beslissing genomen is 

over de ontwikkeling van het Zuidasdok.

Tja, het gaat wel veel meer tijd en geld 

kosten, maar uiteindelijk is dit nodig voor 

een nog betere infrastructuur.

En ik ga er nu al van uit dat er heel veel 

gezucht en geklaag zal komen tijdens de 

werkzaamheden. Maar deden we dat ook 

niet tijdens de bouw van de Noord-Zuid-

lijn? En wat zijn we daar nu blij mee!

De Zuidas… een stukje Amsterdam dat 

steeds meer haar eigen identiteit gaat 

krijgen. Sociale woningbouw, luxe appar-

tementen, multinationals een restaurant 

met een Michelinster, kinderdagverblij-

ven en een moestuintje.

Zuidas, wat hou ik van je.
 

Ruth Jansen

COLUMN



Lente
Om negen uur in de ochtend waren er in het Amstel-
park al velen aan het wandelen of joggen. Iedereen 
hield keurig afstand zoals te zien op de foto’s.
De dieren van de kinderboerderij lagen nog slaperig in 
de zon of in de schaduw. Dat was afhankelijk van de 
dikte van de vacht, denk ik, want in de schaduw was het 
nog flink koud. De gure wind blies de oren van je hoofd 
en de vacht van je lijf.

Op de bankjes zat iedereen op grote afstand van elkaar 
de laatste nieuwtjes, nou ja zijn er nieuwtjes behalve 
corona’s doen en laten, uit te wisselen. Twee heren had-
den het goed bekeken en koffie in een thermoskan 
meegenomen. Met hen babbelde ik voor het eerst sinds 
twee weken eens ergens anders over dan over.... Juist!
Wat mij opviel in het park waren de vele mannen die 
met het kroost erop uitgingen. Op de schouder, achter 
de kinderwagen, met de bakfiets, kinderen verscho-
nend. Na een wandeling van tweeenhalf uur kwam ik 
opgefrist en uitgewaaid thuis.

Julius
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A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

‘Er zijn o.a. bossen tulpen uitgedeeld’

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

Corona: wie had gedacht dat het 
virus zo’n invloed zou hebben op 
ons allemaal? 

Een paar maanden geleden hadden 
wij er nog geen benul van. In het 
Menno was het als altijd gezellig druk 
met buurtbewoners en hun activitei-
ten en het buurtrestaurant om samen 
te eten en te ontmoeten.

Het RIVM kwam met richtlijnen waar-
door we moesten sluiten. Toen kwam 
bij mij echt het besef: we hebben te 
maken met een grote ramp. Hoe moet 
het dan met onze buurtbewoners? 
Geen praatjes tijdens de koffie, geen 
klaverjasclub geen buurtrestaurant, 
helemaal niets. Als welzijnsprofessio-
nal, wordt per direct een andere inzet 
van je verwacht.  

En daar is team Zuid van Dynamo 
mee aan de slag gegaan. Iedereen is 
bezig met de vraag hoe kunnen wij 
onze buurtbewoners bereiken. Met 
name de mensen die ons nodig heb-
ben omdat ze geen netwerk hebben. 
Inmiddels zijn er mooie initiatieven 
ontwikkeld. Met de sociale partners 

Omdat geadviseerd wordt niet on-
nodig de straat op te gaan is het 
voor veel ouderen moeilijk om aan 
boodschappen te komen.

Gelukkig kunnen de vrijwilligers van 
de Algemene Hulpdienst Buiten-
veldert (AHB) bijspringen. Vanaf  16 
maart hebben diverse hulpdiensten 
de krachten gebundeld in “Voor el-
kaar in Amsterdam”.  Wijkbewoners 
weten ons goed te vinden en het heeft 
de AHB  bijna 50 (!!!) nieuwe vrijwilli-
gers opgeleverd. Allemaal mensen die 
nu moeten thuiswerken en ineens tijd 
over hebben en die graag iets willen 
doen voor hun buurtgenoten. 

Geweldig hoeveel wijkbewoners nu 
geholpen kunnen worden! Het is wel 
een flinke klus voor de coördinatoren 
en de meldpostmedewerkers van de 
AHB om een goede match te maken 
tussen vrijwilligers en wijkbewoners 
en alles in de administratie te verwer-
ken. Na een telefoontje van de meld-
post belt de vrijwilliger de wijkbewo-

‘We hebben te maken met een ramp’

De Algemene Hulpdienst springt bij!

hebben wij alle senioren van Zuid 
telefonisch benaderd om te horen 
hoe het met ze gaat en wat ze nodig 
hebben. De waardering hiervoor is 
erg groot. Iedereen vindt het fijn om 
in deze bizarre tijd te horen dat er ie-
mand aan je denkt. 

Samenwerking van Dynamo, Voor 

ner op voor het boodschappenlijstje 
en springt daarna op de fiets naar de 
supermarkt om vervolgens met gevul-
de tassen bij het aangegeven adres de 
boodschappen af te leveren.

Reactie van een wijkbewoner: “Wat 
zou ik zonder jullie moeten begin-
nen? Top hoor!”
Voor de vrijwilligers die in normale 
tijden bezoekjes afleggen, wandelen, 
klusjes doen, duo-fietsen en vervoer 
verzorgen, ligt het werk stil. Met hen 
is afgesproken dat ze vooral telefo-
nisch contact houden met hun wijk-
bewoner, want eenzaamheid ligt nu 
op de loer.

En wat doen we als de crisis weer 
voorbij is? Allereerst een groot ap-
plaus voor iedereen die zich heeft in-
gezet in deze moeilijke tijd.
En dan gaan alle vaste vrijwilligers 
van de hulpdienst weer graag naar 
hun meneer of mevrouw en hopelijk 
kunnen de nieuwe vrijwilligers nog 
tijd vinden naast hun drukke werk-

elkaar in Zuid, Puur Zuid, NL CA-
RES en de Zonnehuisgroep  kwam 
direct van de grond. Wat een mooie 
hartverwarmende ervaring! We heb-
ben direct samen plannen gemaakt 
en zijn in actie gekomen.  Buurzaam 
Thuis bereidt gezonde maaltijden en 
brengt ze veilig aan huis. Belvrijwil-
ligers bellen dagelijks mensen voor 

zaamheden om nieuw gemaakte con-
tacten voort te zetten.
De vrijwilligers van de Algemene 
Hulpdienst staan voor u klaar om u 
te helpen met boodschappen doen, 
een ritje naar de dokter, een wande-
ling maken, uw papieren te ordenen 
of een klusje te klaren. 

een gesprek. Er zijn bossen tulpen 
uitgedeeld.  We stellen ‘vermaaktas-
jes’ samen,  met ingezamelde tijd-
schriften en puzzelboekjes, die aan 
huis worden gebracht. Bij het Menno 
gaat Dance Connect wekelijks in de 
tuin dansen, voor de dagelijkse be-
weging. Bewoners kunnen vanuit de 
huiskamer mee doen. Het draaiorgel 
van Zico Pareen draait op volle toe-
ren, er galmen vrolijke klanken door 
de Noordhollandstraat en Radboud. 

Alle Dynamo medewerkers uit Zuid 
dragen de buurtbewoners een warm 
hart toe en wij zijn er om u te steunen 
in deze ingewikkelde tijd. 

U kunt Dynamo in Buitenveldert be-
reiken via mij: 06 47 94 61 11 en per 
email: mcelie@dynamo-amsterdam.nl  
Ik ben bereikbaar op dinsdag, woens-
dag en vrijdag.

Mathilda Celie, 

Algemene Hulpdienst Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amster-
dam. Hulp aanvragen via meldpost, 
Tel: 020-6444044.

Aanmelden voor vrijwilligerswerk 
via de coördinatoren: 
Tel 020-6447113.

Programma v/d 
Kerken

Het programma van de gezamenlijke kerken kunt 
u vinden op:  
www.hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant
-> Wijkkrant actueel

KORTAF
Intiem Openluchtconcert 
van ‘De Boshalte’

Stefanie Caton van de Stichting ‘de Bos-
halte’ organiseerde een optreden van vi-
olist/componist Philip Venema. Juist nu 
we verplicht binnen moeten blijven is 
zijn vioolmuziek een prachtige afleiding.
Philip speelde op vrijdag 27 maart delen 
uit sonates en partita’s voor viool-solo 
voor de bewoners van het Ten Catehuis 
aan de Amstelveenseweg.

Algemene Hulpdienst Buitenveldert

Op het ogenblik kunnen onze vrijwil-
ligers alleen hulp bieden bij bood-
schappen doen. Voor aanvragen: tel 
020-6444044. Wilt u ook iets doen voor 
uw buurtgenoot? Neem dan contact op 
voor een kennismakingsgesprek.
Tel: 020-6447113.
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Nu de restaurants gesloten zijn zoe-
ken eigenaren een goede bestem-
ming voor hun verse ingrediënten. Op 
de moestuin van tuinmeester Anton 
Meester, van restaurant Bolenius op 
de Zuidas werd begin april de boe-
renkool geoogst en het idee was om er 
heerlijke maaltijden mee te bereiden 
en die te schenken aan Zorgcentrum 
De Buitenhof. 

Helaas is dit wettelijk niet toegestaan, 
want er mogen alleen rauwe produc-
ten in de keuken van het zorgcentrum 
verwerkt worden. De verse boerenkool 
van Bolenius en de bijbehorende aard-
appeltjes (gesponsord door Bolenius’ 
leverancier Lindenhoff) vonden dus 
onbewerkt hun weg naar de keuken 
van de Buitenhof. Een goede bestem-
ming voor deze mooie lokale produc-
ten! Het heeft vast goed gesmaakt.
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Boerenkool De Buitenhof

Vrolijkheid, dat kan nog steeds!
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‘Draaiorgel Daisy Bell’ zorgde dinsdag-
morgen 7 april in de zonnige tuin van 
het Menno Simonshuis voor vrolijk-
heid. Door een aantal bewoners van 

het huis werd er gezellig gepraat en 
zelfs een dansje kon niet uitblijven. 
Uiteraard werd er onderling zeker 1,50 
m. afstand gehouden. 
Met dank aan Zico van Pareen!

Welke nieuwigheden zullen 
blijven? 

We beginnen met de gezondheid van 

reizigers. De controle daarop is nu zeer 

scherp en zal over een paar maanden 

hooguit iets afnemen. Grenzen worden 

weer obstakels, vergeet dus de Costa 

Blanca. Omdat het wereldwijd gebeurt 

zal het effect zijn dat buitenlandse toe-

risten worden vervangen door binnen-

landse. Het kan zijn dat steden en orga-

nisaties alleen maar hun aanbod hoeven 

aan te passen, waarna het bestede geld in 

eigen land blijft. Thuiswerken lijkt nu al 

enorme besparingen op te leveren, want 

de vierkante meter prijs van een gemid-

delde woning is vele malen lager dan 

die van een kantoorgebouw. Reiskosten 

dalen scherp. 

Het energieverbruik van werkers wordt 

meer verspreid, precies wat netwerkbe-

heerders willen. Want de Cloud waarop 

we denken te zijn aangesloten bestaat 

helemaal niet. Het zijn in werkelijkheid 

elektrische apparaten in vensterloze ge-

bouwen. Het groepsgevoel met collega’s 

dreigt minder te worden, wat kan worden 

opgelost door de sociale media. We zullen 

zien of dat is gelukt, of dat we toch mas-

saal moeten blijven zingen op balkons. 

You never sing alone.  Het milieu wordt 

beter, die 540.000 starts en landingen per 

jaar kan Schiphol voorlopig wel vergeten. 

Het OV zal inkrimpen en aan de A10 

hoeft niets meer te worden gedaan. De 

gemiddelde leeftijd van bewoners en tele-

werkers van ons gebied zal stijgen. Wat 

ons op de gênante vraag brengt wat we 

nog moeten met grote klimaatconferen-

ties. Wat een CO2 dat kost! Ook hiervoor 

biedt Internet oplossingen. Het gedrag 

van klanten en personeel in supermark-

ten is persoonlijker en vriendelijker dan 

vroeger, terwijl er nu toch een strakke 

regie op staat. Laten we proberen dat zo 

lang mogelijk vast te houden. 
 

Ferry Wienneke

COLUMN

Op de bouwplaatsen in Zuidas 
gaat het werk nog steeds door. Zo 
ook aan de nieuwe rechtbank. ‘On-
danks alles hangt er gelukkig een 
goede sfeer’, zegt Bauke van der 
Goot, proces- en omgevingsmana-
ger van de nieuwe rechtbank.

Op dit moment werkt Van der Goot, 
werkzaam bij Heijmans, gedeelte-
lijk vanuit huis, maar niet al zijn ta-
ken kan hij daar uitvoeren. Daarom 
is hij de afgelopen dagen ook in de 
keet en op de bouwplaats geweest. 
‘Daar is wel wat veranderd. We zijn 
opeens met een kleiner team. In de 
uitvoering is het aantal bouwvakkers 
teruggelopen, een aantal mannen 
is vertrokken naar het land waar ze 
vandaan komen. Daarnaast verzoe-
ken we de mensen die kampen met 
griepverschijnselen, ook milde, om 
thuis te blijven. Gelukkig is de sfeer 
goed. Het zijn onzekere tijden, maar 
die zorgt ook voor verbinding en voor 
een saamhorigheid die ik eerder nog 
niet zo heb gezien.’

Flexibiliteit
De nieuwe rechtbank wordt gereali-
seerd door bouwcombinatie NACH, 
een afkorting van New Amsterdam 
Court House. NACH is een samen-
werkingsverband tussen Macquarie 

Saamhorigheid op de bouwplaats

Capital, ABT, DVP en KAAN, Heij-
mans en Facilicom. Zolang het kan 
en mag gaat het werk door. ‘Van-
wege de maatschappelijke functie 
van de rechtbank willen we graag 
volgens planning opleveren’, zegt 
Van der Goot. De opening staat ge-
pland voor eind 2020. Het vergt extra 
flexibiliteit van de bouwers om dat te 
halen. ‘In een bouwproces moeten 
de raderen van verschillende speci-
alismen in elkaar grijpen. Als er één 
radertje uitvalt, kan dat gevolgen 

voor de hele machine hebben. Het 
is mogelijk dat we daarmee te ma-
ken krijgen. In zo’n geval proberen 
we het werk ofwel anders op te los-
sen, of we proberen een ander deel 
van de klus waarvoor wel alle speci-
alisten aanwezig zijn, naar voren te 
schuiven.’

Extra maatregelen
Om te kunnen doorwerken zijn met 
name in de bouwkeet extra voor-
zorgsmaatregelen getroffen. Van der 

Goot: ‘Gezien de omvang van het 
bouwproject kunnen we buiten af-
stand houden van elkaar. In de keet 
ligt dat anders, daar hebben we de re-
gels aangescherpt.’ 

Er wordt in shifts gegeten, er mogen 
maximaal 80 man naar binnen en er 
is continu een schoonmaker aan het 
werk. Er is gedacht aan de mensen die 
geen Nederlands spreken. ‘We heb-
ben posters laten maken met daarop 
duidelijke instructies op het gebied 
van begroeting en hygiëne.’

Volstrekt nieuw
Hoe verder? Van der Goot: ‘Ik denk 
dat het vooral belangrijk is om de 
moed erin te houden, betrokken te 
zijn en goed op elkaar te letten. Ook 
voor ons is deze situatie volstrekt 
nieuw. We proberen nu inzicht te 
krijgen in de gevolgen die dit allemaal 
heeft. En dan nog kan de situatie mor-
gen weer anders zijn. 

Deze bijzondere tijd vraagt dus veel 
van ons allemaal. We moeten hier 
samen doorheen. Maar we zijn heel 
trots op onze bouwers die zich, juist 
nu dat zo noodzakelijk is, van hun 
beste kant laten zien.’

Redactie, Amsterdam Zuidas

Bouw van de Nieuwe Rechtbank aan de Parnassusweg
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