
voor Buitenveldert/Zuidas & Prinses Irenebuurt • een uitgave van het Huis van de Wijk Buitenveldert jaargang 35. mei 2021 nr.5

Afscheid  

Ze zat op het bankje voor de supermarkt. 

Het was juni middenin de eerste lock-

down en ernstig stil op het GP. ‘Hoe gaat 

het?’ vroeg ik. 

‘Nou, niet zo best eigenlijk.’ 

Ze draaide haar gezicht weg naar links 

waar een stil gat gaapte. 

‘Wat is er dan?’ wilde ik weten en zakte 

naast haar neer. 

‘Ik bel al sinds gisteren met mijn ouders, 

maar zij nemen niet op.’

‘Dat is zorgelijk, je moet naar ze toe. Wo-

nen ze ver weg?’

‘In Den Haag.’

‘Dan moet je er naartoe.’

‘Ik ga nu,’ zei ze resoluut en stapte op. 

Maanden gingen voorbij. We gingen 

van lockdown naar vrijheid weer in 

lockdown. Zo af en toe dacht ik aan haar 

en vroeg me af hoe het met haar en haar 

ouders was. Op een dag in maart zat ze 

weer op het bankje voor de supermarkt 

tussen massa’s mensen. Ze leek gekrom-

pen, gerimpelder, haar gezicht donkerder 

en haar anders levendige ogen keken in 

een verre verte. 

‘Ha,’ riep ik, ‘hoe gaat het met je ouders?’

Wazig keek ze mij aan: ‘Zij zijn allang 

dood ‘

‘Dood?’ riep ik verbijsterd.

‘Ja. ‘ hernam ze, ‘allang, zo af en toe weet 

ik het niet meer zo goed.’ In haar ogen las 

ik dat ze probeerde door het floers in haar 

geheugen te breken. 

Ze leek altijd zo jong. Met haar Aziatisch 

uiterlijk bleef ze jeugdig net zoals de Bir-

mese Aung San Suu Kyi die er ook uitziet 

alsof ze eeuwig veertig is. 

Ik nam afscheid, ze hoorde het niet, ze 

draaide haar gezicht naar links waar het 

druk was. 

Julia

COLUMN

Voor het programma van:

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

Buurtteam: ‘we puzzelen met u mee’

Janneke Wattel is lid van het 
Buurtteam Buitenveldert. Ik praat 
met haar over de start van dit team.

Op 1 april is het Buurtteam van Bui-
tenveldert gestart. Door corona is dat 
helaas zonder enig feestgedruis ge-
gaan. Voor de bewoners, de cliënten, 
verandert er niet veel. De mensen die 
het werk doen en de manier waarop 
je hen kan bereiken veranderen niet.
De client blijft dezelfde gezichten zien 
met dezelfde telefoonnummers. Wat 
het Buurtteam doet, kost de client 
niets en er is geen verwijzing nodig. 
Het Buurtteam is heel laagdrempelig 
en puzzelt met de client mee om tot 
een oplossing te komen. Dat hoeft 
niet iets heel groots of zwaars te zijn.
Het team krijgt een vraag en levert 
maatwerk. ‘We doen het met iemand 
en niet voor iemand want dat is geen 
duurzame oplossing’, zegt Janneke.

Duidelijker
In elke buurt in Amsterdam kan je 
naar het Buurtteam, voor alle vragen 
die er zijn. Het team heeft een adres 
in de wijk met een telefoonnummer.
Het team biedt zorg zonder dat een 
indicatie nodig is. Het succes staat en 
valt met hoe het Buurtteam met alle 

partijen in de wijk samenwerkt. Denk 
aan de huisarts, de wijkverpleegkun-
dige, geestelijke gezondheidszorg, 
het Wijkontmoetingscentrum, de Al-
gemene Hulpdienst,  enz. Dat werkte 
voorheen ook al zo maar nu wordt het 
duidelijker. Je zit goed als je met je 

Hans Wamsteeker

vraag bij het Buurtteam komt. Ook al 
heeft het Buurtteam niet meteen het 
antwoord, het zorgt er voor dat het 
antwoord er komt. Het kan informa-
tie, advies en ondersteuning zijn. Ook 
problemen die op wat langere termijn 
spelen. ‘Bij twijfel vooral langskomen 
of bellen’, zegt Janneke.  Het Buurt-
team is te bereiken via 020 235 91 20 
of info@buurtteamamsterdamzuid.nl

Voorbeelden van vragen
Je kunt bij het Buurtteam terecht met 
vragen op het gebied van zorg (v.b. 
huishoudelijke hulp), wonen (de 
woningnood), meedoen (geïsoleerd 
raken), veiligheid (v.b. huiselijk ge-
weld), geld (schuldproblemen), werk 
(talentondersteuning en participa-
tie), gezondheid (gezonde leefstijl). 

Mensen kunnen informatie vragen.  
Bijvoorbeeld: als ik oud wordt en het 
niet meer redt, wat kan ik nu dan re-
gelen? Wat voor zorg is er dan? Ie-
mand wil overstappen naar een ande-
re huisarts. Ik word volgende maand 
geopereerd en hoe krijg ik dan thuis 
de nodige zorg? De woningnood 
heeft een heel grote invloed op alles 
in je leven. Het Buurtteam heeft geen 
oplossing maar kan wel informatie en 
advies geven. In het Buurtteam zitten 
ook ervaringsdeskundigen. Een voor-
beeld: iemand die verslaafd is geweest 
legt makkelijker contact met een ver-
slaafde. Een statushouder die nieuw 
is in de wijk kan steun krijgen van ie-
mand met dezelfde achtergrond.

www.buurtteamamsterdam.nl

In elke buurt in Amsterdam kan je naar het Buurtteam, zoals bijvoorbeeld in het Huis van de Wijk Buitenveldert

De VVD, bij monde van Kune Bur-
gers, lid van de stadsdeelcommis-
sie Zuid, vindt dat Amstelscheg 
geen goede locatie is voor grote 
windturbines van 150 meter hoog. 

Amstelscheg is een uitgestrekt wei-
degebied waar veel beschermde 
weidevogels broeden. Zo zijn we bij-
voorbeeld benaderd door de Vogel-
werkgroep Amsterdam die zich grote 
zorgen maken. Veel mensen recreëren 
daar in de vrije natuur. Het gebied is 

Geen windmolens in de Amstelscheg

gelegen vlakbij de Rivierenbuurt en 
Buitenveldert. Ik heb de laatste tijd 
behoorlijk wat bewoners van Bui-
tenveldert gesproken. Zij maken zich 
zorgen over hun gezondheid en zijn 
bang voor geluidsoverlast en lage 
bromtonen die voor slaapproblemen 
en stressklachten zouden kunnen 
zorgen. 

Ik wil benadrukken dat wij de kli-
maatdoelen wel steunen, maar de 
locaties voor windmolens moeten wel 
goed doordacht zijn. Voor ons gel-
den twee belangrijke randvoorwaar-
den voor de bouw van windmolens:  

1) bouw geen windmolens in het 
groen en 2) bouw geen windmolens 
in een straal van 600 meter rondom 
woningen. Het handhaven van de 600 
meter grens betekent dat in onze op-
tiek weidegebied Amstelscheg afvalt. 

De wethouder heeft haar plannen 
recent gewijzigd. Daaruit blijkt dat 
Amstelscheg een ‘rood gebied’ is 
geworden. Dat betekent dat de ge-
meente naar dit gebied gaat kijken 
als er in de ‘groene’ gebieden niet 
genoeg elektriciteit kan worden op-
gewekt. Amstelscheg is dus niet vei-
lig helaas.

Kune Burgers
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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 25 mei 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
7 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 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.

Mondkapje

Herkenbaar de column van Julia. Ook 
bij de grootgrutter op het Gelderland-
plein loopt niet iedere klant met een 
mondkapje meer op.  Ik denk dat het 
een kwestie van tijd is en dat ieder-
een niet alleen corona moe maar ook 
mondkapjes moe is. Gaan mensen in 
de zomer nog mondkapjes dragen? Ik 
zie het niet gebeuren.

Met vriendelijke groet, 
Marjanne de Hont

Ingezonden bericht

Het is dit jaar een eeuw geleden 
dat de grens tussen Amsterdam 
en Amstelveen voor het laatst ver-
schoof, voor de zoveelste keer naar 
het zuiden. De kaarsrechte lijn ver-
raadt het handwerk van landme-
ters, maar gelukkig staan er geen 
slagbomen. We vieren het met een 
fietstocht langs de buren, met de 
grens als hoofdroute. 

We beginnen op de kruising Amstel-
veenseweg / Kalfjeslaan en fietsen 
langs de Sint Augustinuskerk in oos-
telijke richting door een parkachtig 
landschap, genaamd het Ecolint. Af-
stappen en links het wandelpad op, 
dan rechts. Op het eiland in de Kleine 
Wetering staat een ooievaarsnest, dit 
voorjaar bewoond. Hier even rechtsaf 
een lus maken door Randwijck, een 
buurt rijtjeshuizen om de sfeer te 
proeven van de vroeg 20e eeuw. Terug 
op de route onder het viaduct door 
van de Beneluxbaan een tweede lus 
maken, deze keer naar de Campus 
Uilenstede, het studentenkwartier van 
de VU, voorzien van een sportcen-
trum, winkels, horeca en een theater. 

Even verderop slaan we rechtsaf de 
brug over naar de Laan van Kro-
nenburg, een stille kantoorwijk die 
begint met een omheind stuk grond 
dat lijkt op een park, maar geen in-
gang heeft. Het lijkt te worden on-
derhouden, toch eens uitzoeken hoe 
dat zit. Aan de professor E.M. Me-
ijerlaan ligt een restaurant. Voor wie 
echt nieuwsgierig is zelf het Am-
monite Hotel vinden, verscholen in 

Hoe ziet het eruit bij de buren?

een heerlijk rustige omgeving, bijna 
zeker gericht op zakelijke reizigers. 
Het enige wat buiten beweegt zijn 
reclamevlaggen. Die rust is echter 
tijdelijk, want de hele strook ten zui-
den van de Kalfjeslaan ligt onder de 
aanvliegroute van de Buitenveldert-
baan, reden waarom hier niet mag 
worden gewoond, uitgezonderd stu-
denten en hotelgasten.
Terug naar de Kalfjeslaan. We passe-
ren rechts sportpark ’t Loopveld, waar 
zelfs golf kan worden gespeeld. Links 
de Aemstelschooltuin, waar onder 
meer honing wordt geproduceerd, te 
koop in de Kastelenstraat. Voor zover 
bekend is dit het enige voedsel dat in 
Buitenveldert wordt geproduceerd én 
verkocht. Het opvallende toegangs-
hek vraagt bijna om gefotografeerd te 
worden.

Ertegenover, bij de kruising met de 
Kostverlorenweg, een voetgangers-
brug over het water waar de Kalfje-
slaan langs loopt. Van bewerkt hout 

en met een vierkante uitstulping. 
In de vorige Wijkkrant ( april 2021 ) 
hebben we er een foto van geplaatst 
(Ik zie…, Ik zie…). Van bovenaf, een 
beetje raadselachtig. Waarom dat uit-
steeksel? Omdat de waterloop op die 
plaats onderbroken wordt. Het wa-
terschap laat het water via een buis 
onder de weg door lopen, in vak-
termen een duiker. Om te voorko-
men dat riet en andere troep de buis 
verstopt, moet men er met een zui-
ger bij kunnen. Met de huidige con-
structie is dat gewaarborgd: de brug 
iets van de weg af en een hekje om 
de duiker heen.De zuidgrens eindigt 
bij de drukke T-kruising aan de Am-
stel, met op de hoek restaurant Klein 
Kalfje en iets noordelijker een pontje. 
Oppassen met oversteken! Volgende 
rit: april 2121, waarschijnlijk door ie-
mand anders.    

Met dank aan Margot Taal van de Wijk-
krant en Aiko van der Laan van het wa-
terschap Amstel, Gooi en Vechtstreek.                         

Ferry Wienneke  
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Voetgangersbrug bij de Kalfjeslaan

Ook in Buitenveldert is niet alles wat 
het lijkt. Tijdens een (coronair) om-
metje door de buurt stuitte de redactie 
op …? Tja, wat is dat eigenlijk en waar 
kwamen we het tegen? Wie het weet, 
mag het zeggen. Uw oplossing van het 
raadsel graag, uiterlijk 11 mei, naar de 
redactie van de Wijkkrant: Wijkkrantre-
dactie@gmail.com of A.J. Ernststr. 112, 
1082 LP Amsterdam.

We verloten een ‘Buitenveldert kwar-
tetspel’ onder de goede inzendingen. 

In de meivakantie, van 3 tot 7 mei 
van 9.00 tot 17.00 uur, kunnen kin-
deren van 6 tot 12 jaar meedoen 
aan het ART CAMP van de stichting 
ARTZUID. De hele week komen zij 
samen om lekker te knutselen en van 
alles te leren over kunst. 

Bij kringgesprekken, spelletjes en 
wandelingen in het park doen ze in-
spiratie op om mee aan de slag te 

Het is ontworpen en in productie ge-
bracht door grafisch ondernemer Ton 
Huisman. Als ode aan de wijk waarin 
hij al dertig jaar met plezier woont. Af-
gelopen april plaatsten we in deze ru-
briek een bovenaanzicht van een hek-
werk rond een ‘duiker’ die het water 
vanaf de Kalfjeslaan onder de Kostver-
lorenweg door leidt. Meer erover leest 
u in Hoe ziet het eruit bij de buren (F. 
Wieneke) in dit nummer. Het Buiten-
veldert kwartetspel gaat naar de goede 
inzender: Mineke van Sloten

gaan. Met verschillende materialen en 
technieken ontwikkelen zij hun eigen 
vaardigheden en maken de mooiste 
kunstwerken. 

Zie voor informatie voor alle school-
vakanties: www.artzuid.nl/artcamp 
Voor aanmelden en informatie: 
communicatie@artzuid.nl

Ik zie, ik zie …

Art Camp
kunst door kinderen

Gelderland-
plein
50 jaar ambacht op Gelderlandplein

Het Gelderlandplein is rijk aan fami-
liebedrijven. Lokale speciaalzaken en 
delicatessenwinkels die al jarenlang 
in het winkelcentrum te vinden zijn. 
Ruim vijftig jaar geleden opende Gel-
derlandplein haar deuren. Diverse 
ondernemers die toen hun winkel ves-
tigden in het winkelcentrum zijn er nu 
nog steeds. In een nieuwe campagne 
van Gelderlandplein komen de lokale 
helden in de schijnwerpers. Bij diverse 
ondernemers gaat de winkel al meer-
dere generaties terug. 

Sena Chung van Shilla Japanese & 
Korean Food Market: “Mijn moeder 
heeft de winkel ruim 27 jaar geleden 
geopend op Gelderlandplein omdat ze 
de producten van thuis miste. Inmid-
dels is de Aziatische keuken niet meer 
weg te denken in Nederland. Mijn 
broer en ik halen de producten nog 
steeds rechtstreeks uit Korea en Japan.”
Dit bedrijf is niet het enige familie-
bedrijf. “Mijn wieg stond letterlijk in 
de kleermakerij. Mijn vader startte op 
Gelderlandplein en zijn diepgewor-
telde visie zie je nog steeds terug in 
onze winkel. Aandacht, dat zorgt er-
voor dat klanten al jaren terugkomen” 
vertelt Rick Moorman van House of 
Men. Bij La Fourchette is men kritisch 
op de inkoop. Alleen het beste is goed 
genoeg. In de open keuken op Gel-
derlandplein wordt gekookt met pure 
producten, zonder toevoegingen. We 
zorgen echt een beetje voor ze.” De 
campagne toont het kwalitatieve, am-
bachtelijke en servicegerichte karakter 
van Gelderlandplein en zet een aantal 
van haar ondernemers in het zonnetje. 
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Wilt u wandelmaatje zijn?

Wij, van Woonzorgcentrum Buitenvel-
dert, zijn op zoek naar maatjes voor 
onze ouderen die niet meer goed ter 
been zijn. Om af en toe eens met ze te 
wandelen in het mooie eco-lint park, 
dat zich naast ons bevindt. U kunt zelf 
bepalen wanneer en hoe lang u hier-
aan wilt besteden. Elk kwartiertje is al 
meer dan welkom. Mocht u zin heb-
ben, neemt u dan contact op met Jose 
Schmidt op tel.nr. 06 1153 1843.

Geert Groote College Amsterdam 
ontvangt Rookvrije Generatie Award 
Met de Rookvrije Generatie Awards 
worden initiatieven beloond die er-
voor zorgen dat kinderen rookvrij kun-
nen opgroeien. Al vanaf augustus 2018 
mag er op het Geert Groote College 
niet meer gerookt worden. Omdat het 
schoolplein grenst aan het schoolplein 
van een lagere school, zagen de leerlin-
gen de middelbare scholieren dagelijks 
roken. Dit gaf een slecht voorbeeld en 
veel rookoverlast. Inmiddels is ook in 
samenwerking met Stadsdeel Zuid ‘de 
rookvrije straat’ geopend wat past bin-
nen de ambitie van Zuid om aan een 
rookvrij stadsdeel te werken. Verder is er 
een ‘Rookvrij promoteam’ actief met als 
credo ‘Smell flowers, not smoke’. 

De Algemene Hulpdienst 

ZOEKT U EEN ZINVOLLE TIJDSBE-
STEDING? WORDT VRIJWILLIGER! 
De Algemene Hulpdienst is al 49 jaar 
dé buurthulpdienst van Buitenveldert. 
Boodschappen, een klusje, vervoer 
naar een afspraak of op bezoek gaan 
bij buurtgenoten die weinig contacten 
hebben. Vele handen maken het werk 
lichter en daarom zijn we op zoek naar 
vrijwilligers voor:
1. Wandelen: nu het weer beter wordt 

vinden veel mensen het fijn om lek-
ker naar buiten te gaan. Niet ieder-
een kan dit zelfstandig. Wilt u gezel-
lig wandelen met een buurtgenoot, 
eventueel in een rolstoel?

2. Er is ook vraag naar handige vrijwil-
ligers die af en toe willen helpen met 
kleine klusjes in en om het huis. 

HEEFT U ZELF HULP NODIG? 
Bel ons op werkdagen tussen 9.30 – 
12.30 uur, dan zoeken wij een passende 
vrijwilliger voor u.
TELEFOONCIRKEL OF -STER
Vindt u het een geruststellend idee om 
iedere dag op een vast moment even te-
lefonisch contact te hebben? Meldt u aan.
Algemene Hulpdienst Buitenveldert    
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam
Tel: 020-6444044
Of mail: 
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 

medisch pedicure en voetreflexoloogKoen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za  08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za  08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak
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Hans Wamsteeker

In gesprek met twee jongeren Kaz 
en Stijn over hun leven in tijden 
van Corona. Beiden hebben naast 
hun studie een bijbaan in Buiten-
veldert als wacht in een gebouwen-
complex voor 55+-ers.

Voor Kaz voelt de avondklok als ‘het 
einde van zijn leven’, hij probeert het 
leven dragelijk te maken door aller-
lei omwegen te verzinnen, vrienden 
uit te nodigen die blijven  slapen bij-
voorbeeld. Hij vindt het tragisch dat 
mensen hun collega’s alleen nog via 
Zoom spreken. Stijn vindt het verve-
lend dat de horeca dicht is en er geen 
evenementen meer zijn. Hij bewoont 
een studio en nodigt niemand uit 
vanwege besmettingsgevaar. Als ou-
derejaars heeft hij het minder zwaar 
dan beginners. Zij hebben geen ken-
nis kunnen maken met medestuden-
ten en zitten eenzaam achter hun lap-
top te Zoomen.

Wat studeer je? Vind je het zinvol in 
deze Coronatijd te studeren? 
Kaz, 27 jaar, na een studie tot thea-
terregisseur te hebben afgerond ging 
hij in het theater werken. Hij werkte 
vooral als regisseur en acteur onder 
andere in het Bostheater. De corona-
maatregelen maakten daar een einde 
aan. Hij switchte naar journalistiek 
waar corona minder invloed op heeft. 
In het begin was hij gemotiveerd en 

Waar voetballers van AFC nu nog 
een balletje trappen staat in 2025 
een eyecatcher met zo’n 70 middel-
dure gezinswoningen. 

Momenteel kunnen geïnteresseerde 
bouwers op dit project, Kavel A, in-
schrijven. De eerste stap in de reali-
satie van woonbuurt Ravel in Zuidas.
Ravel wordt een autoluwe, groene 
en gemengde woonbuurt in het hart 
van Zuidas, waarbij het accent ligt op 
woningen voor gezinnen. Verblijven, 
ontmoeten, bewegen en spelen staan 
centraal in Ravel en auto’s zijn daar-

We staan in de wachtstand 

Ravel: de eerste stap

vond Zoomen nog leuk en vooral 
nieuw wanneer een docent iets bij-
zonders voorstelde. Helaas is de aan-
wezigheid bij Zoom niet verplicht. 
Hij vraagt zich af hoe dat zit en of 
dat overal zo is. Stijn, 24 jaar, gaat in 
september een master bedrijfskunde 
doen. Zonder inmenging van het vi-
rus had hij een  tussenjaar  genomen 
om stage te lopen bij ABN/AMRO.

Hoe is het met de motivatie?
Kaz is afgelopen september begon-
nen met de eerste fysieke bijeen-
komst van zijn studie journalistiek, 

er stonden acht bijeenkomsten ge-
pland. Helaas werden ze alle acht 
van de ene op de andere dag gecan-
celd door de zware lockdown, Zoom 
is het alternatief maar dat is saai en 
zonder interactie. Stijn heeft op de 
pauzeknop van zijn studie gedrukt 
en studeert nu Nederlands Recht 
aan de Open Universiteit als tweede 
bachelor; strategische bedrijfskunde 
blijft zijn voorkeur houden.

Is je werk als wacht goed te combi-
neren met de studie?
Kaz vindt het prettig werken op Zuid-
wende. Het is fijn om twee tot drie-
maal per week een doel te hebben 

om niet toegestaan in de openbare 
ruimte. De eerste woontoren moet 
eruit springen. Het gebouw mag niet 
hoger dan 50 meter worden. Er moe-
ten circa 70 woningen komen met 
een afmeting van gemiddeld 80 m2. 
De doelgroep is gezinnen met een 
middeninkomen. 

De huurprijs zal tussen de 752 en 1029 
euro bedragen. Op de begane grond 
komen horeca en een maatschappe-
lijke of commerciële voorziening en 
een gezamenlijke fietsenstalling. Ma-
terialen moeten herbruikbaar zijn en 
de ruimtes moeten flexibel ingedeeld 
kunnen worden.

om naar toe te gaan en gesprekken 
te kunnen voeren met mensen. Het 
voelt als een tweede thuis. Mensen 
die klaar zijn met hun studie willen 
reizen. Helaas is dat nu niet moge-
lijk, daarom werkt hij al een tijdje als 
wacht, want wat anders?
Voor Stijn is  het werk goed te com-
bineren met de studie: de ideale stu-
dentenbijbaan. Hij heeft aanspraak en 
verveelt zich nooit, als het stil is leest 
hij een boek of studeert. 

Heb je nieuwe hobby’s ontdekt in 
deze periode?
Kaz ging hardlopen, daar is hij weer 
mee gestopt. Hij kijkt veel films maar 
heeft niet een bepaald genre. Zo af en 
toe kan een ‘film noir’ hem boeien 
Stijn heeft het koken ontdekt, hij 
zoekt naar lekkere recepten. Een  
gunstige bijzaak is dat hij minder al-
cohol drinkt en meer sport. 

Hoe zie jij je toekomst?
Kaz hoopt dat alles snel weer terug 
naar normaal gaat, hij een carrière kan 
opbouwen en een prettige werkplek 
vindt, maar hij kan de tijd nog wel 
voor zich uit schuiven, erger is het voor 
mensen die hun collega’s nog slechts 
via Zoom ontmoeten en dan ook nog 
saai kantoorwerk moeten verrichten.
Stijn denkt dat op de lange termijn 
onderschat wordt wat de effecten zijn 
van de coronamaatregelen op jongeren 
die uiteindelijk de dupe zullen zijn. Het 
lijkt alsof alles in de wachtstand is ge-
zet alsof de tijd stilstaat.

Naar verwachting start de bouw in 
2023 en is de woontoren halverwege 
2025 een feit. Het gebouw komt naast 
de nieuwe Kindercampus, die na de 
zomer van 2024 klaar zal zijn. De ge-
zinnen kunnen meteen van de nieu-
we school profiteren.

In totaal komen in Ravel 1.350 wo-
ningen, waarvan 40% uit sociale huur 
bestaat, 40% uit middeldure huur en 
20% uit vrije sector koop- en huurwo-
ningen. Daarnaast is er aan de randen 
van de buurt ruimte voor kantoren en 
verschillende commerciële en maat-
schappelijke voorzieningen. ‘De laat-
ste woningen en kantoren worden 
opgeleverd rond 2035.

Stijn

Kaz

KORTAF

Kavel A
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Cantemus Dominum, het 100-jari-
ge koor van de St. Augustinuskerk 
Amsterdam-Buitenveldert, orga-
niseert jaarlijks een 4 mei herden-
kingsconcert. 

Het koor bestaat uit ongeveer 40 zan-
gers en staat onder leiding van Frank 
de Ruyter. Organist is Chris Bossano.
Dit jaar brengen we het concert met 
de titel ‘DE LAATSTE BRIEF’ bij u 
thuis. De opname is vanaf 4 mei on-
line te beluisteren en bekijken.

Door middel van klassieke koormu-
ziek en gedichten wordt stilgestaan 
bij de slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog. Uitgevoerd worden o.a. de 
volgende werken: Pater Noster van A. 
de Klerk, Ave verum corpus van E. El-
gar, Lux aeterna van E. Elgar, (bew. C. 
Bossano), Thou knowest Lord van H. 
Purcell. De muziek wordt afgewisseld 
met enkele gedichten waaronder ‘De 
laatste brief’ van Bertus Aafjes.

U ziet en hoort het koor zingen in 
de St. Augustinuskerk, bij oorlogs-

‘De laatste brief’ Puur Natuur  

monumenten en speciale plekken in 
onze omgeving. Kinderen van groep 
acht van Basisschool St. Jozef aan de 
Kalfjeslaan leveren ook dit jaar weer 
hun bijdrage aan het concert. Hun 
creatieve uitingen over de tweede we-
reldoorlog krijgen een speciale plek in 
de beelden bij het concert. Indien sa-
men herdenken wordt toegestaan zal 
de opname in de kerk op een groot 
scherm worden getoond. 

De St. Augustinuskerk zal dan vanaf 
19.30 uur worden opengesteld om 
bezoekers de gelegenheid te geven 
stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. 
De Nationale Herdenking op de Dam 
kan voorafgaand aan het concert op 
een groot scherm in de kerk worden 
gevolgd.

Het concert wordt u gratis aangebo-
den, maar uw bijdrage is van harte 
welkom. U kunt een donatie storten 
op: NL 37 INGB 0003 6755 57 t.n.v. 
RK Kerkkoor Cantemus Dominum
www.augustinusparochie.nl/
herdenkingsconcert2021.html

4 mei herdenkingsconcert 

“DE LAATSTE BRIEF”
online vanuit de Augustinuskerk, Amsterdam-Buitenveldert 

LPK Cantemus Dominum
Frank de Ruyter (dirigent)

Chris Bossano (orgel)

Muziek van o.a.: De Klerk, Elgar en Purcell.
De muziek wordt afgewisseld met gedichten waaronder 

“De laatste brief ” van Bertus Aafjes

Het concert wordt u gratis aangeboden maar uw vrijwillige bijdrage 
is van harte welkom.

U kunt een donatie storten op NL 37 INGB 0003 6755 57 
t.n.v. RK Kerkkoor Cantemus Dominum

Het herdenkingsconcert is vanaf 4 mei te bekijken en te beluisteren via: 
https://augustinusparochie.nl/herdenkingsconcert2021.html

Met dank aan onze sponsoren: 
Prins Bernard Cultuurfonds NH - Slijterij Wijnhandel d’Amstelhoek
Slijterij La Champagne - Stichting Max maakt mogelijk Doneer uw bedrag via 

QR-code

In Buitenveldert bevindt zich een 
bijzondere sportclub. Een van de 
vaste bespelers van Tennispark Bui-
tenveldert is Maccabi, de enige jood-
se tennisvereniging in Nederland. 

Sinds de oprichting in 1948 heeft het 
sociale karakter altijd een voorname 
rol gespeeld. Lange tijd was gezellig-
heid voor een groot deel van de leden 
reden om naar Van der Boechorst-
straat te togen. Voor een drankje en 
een praatje met anderen uit de joodse 
gemeenschap. De huidige 150 leden 
van Maccabi Tennis denken er anders 
over.

Volgens bestuurslid Daniëlla Coro-
nel zijn de tijden veranderd. Tegen-
woordig is er bij Maccabi Nederland, 
de overkoepelende organisatie waar 
ruim twintig sporten zijn onderge-
bracht, zo veel keus dat men na een 
partijtje tennis minder snel blijft han-
gen. Ook de invloed van internet en 
computerspelletjes zorgt voor een 

Joodse tennisclub Maccabi uniek in Nederland                                                         

andere dynamiek. Daniëlla, 49, is al 
haar hele leven lid. “Vroeger ging je 
met het hele gezin, vooral op zondag. 

Er heerste een soort familiegevoel. 
Het was één van de weinige plekken 
waar Joden samen konden komen. Je 
ging ook vanuit school met vriendin-
nen naar Maccabi. Om een balletje te 
slaan, wat te eten, te kletsen”. 

Laag pitje
In de glorietijd van Maccabi, midden 
jaren 80, had de tennisvereniging 500 
leden. Naast tennistoernooien werd 
van alles georganiseerd. Autorally’s, 
barbecues. Tijdens de coronacrisis 
staat alles op een laag pitje. “Er kon 
al die tijd buiten gespeeld worden 
maar door alle beperkingen hebben 
we het jaarlijkse openingstoernooi, 
voor alle leeftijden, moeten verplaat-
sen naar september. Daarvoor in de 
plaats organiseerden wij bij de ope-
ning van het seizoen een kleinscha-
lig toernooi voor alleen de jeugd. Zij 
zijn onze grootste groep. Voor de 
kleintjes was een ballonnen-training. 
Daarnaast is onze seniorenochtend 
populair”, zegt Coronel. 

Maccabi is een internationale sport-
koepel met joodse leden in ruim 60 

Hoe belangrijk de natuur is heb-
ben we ons allemaal gerealiseerd 
in het afgelopen jaar. 

Het thema van de tentoonstelling van 
kunstenaarsvereniging Kunstgroep 
Buitenveldert Puur Natuur was al 
meer dan een jaar geleden vastge-
steld. Exposities werden afgezegd of 
opgeschoven, terwijl het thema steeds 
actueler werd. Tot 25 mei zijn in de 
gangen en in de etalages aan de A.J. 
Ernststraat een groot aantal kunst-
werken, zoals beelden, schilderijen, 
zeefdrukken, etsen enz. te zien. 

Voor de kunstenaars betekent de na-
tuur niet alleen een inspiratiebron 
voor het uitbeelden van mooie land-
schappen of bomen en bloemen, maar 
een noodzaak voor het leven zelf. In 
de natuur vinden we rust, ruimte en 
vrijheid, we vinden er de mogelijkheid 
voor ontsnapping aan en verwerking 
van onze situatie. De verschillende 
kunstenaars vertolken hun persoon-
lijke indrukken en gevoelens in de 
werken die hier te zien zijn. Door het 

UW ADVERTENTIE STEUNT DE 
WIJKKRANT
Uw vertrouwde wijkkrant voor Buiten-
veldert/Zuidas & Prinses Irenebuurt 
valt 10 keer per jaar in uw brievenbus. 
Zo blijft u op de hoogte van belang-
rijk en interessant nieuws uit de wijk. 
Ook adverteren is mogelijk. Daarmee 
attendeert u onze wijk op uw bericht. 
Een advertentie is al mogelijk vanaf 60 
euro. Daarmee steunt u bovendien de 
Wijkkrant in de stijgende kosten. Meer 
weten over adverteren?  Lees dan de 
informatie via onze online pagina op 
www.hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant/

Lex Sternfeld

Ziya Akman, zeefdruk
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landen op vijf continenten. De naam 
Maccabi staat synoniem voor joodse 
vrijheidsstrijders. Het gaat terug naar 
de Syrisch/Griekse bezetting van het 
land. De tennistak van Maccabi Ne-
derland heeft niet altijd op dezelfde 
locatie gezeten. Men speelde tien-
tallen jaren elders in Buitenveldert: 
aan de Zuidelijke Wandelweg. De 
talenten van de club zijn toen en nu 
afgevaardigd naar de Maccabiade, de 
joodse Olympische Spelen die elke 
vier jaar worden gehouden in Israël. 
Er is ook een Europese variant van dit 
sportfestijn. 

De andere vereniging op Sportpark 
Buitenveldert is ALTC Buitenveldert. 
Met de aanwezige Tennisschool Bui-
tenveldert vormt Maccabi, dat soms 
spelers tekort komt, competitieteams. 
In totaal beschikt het terrein over vijf-
tien buitenbanen, waarvan Maccabi 
er gemiddeld twee in gebruik heeft. Er 
zijn ook binnenbanen. Om van Mac-
cabi lid te kunnen worden moet je 
één Joodse grootouder hebben of een 
Joodse partner. 

gemeenschappelijk thema passen de 
werken heel goed bij elkaar, ondanks 
of misschien dankzij de verschillende 
disciplines en ideeën, die met elkaar 
in dialoog gaan en elkaar op bijzon-
dere wijze versterken.

www.kunstgroepbuitenveldert.nl 

Zone2source
Workshop Kijk Dichterbij voor kin-
deren en (groot)ouders

In onze nieuwe -gratis- workshop ‘Kijk 
dichterbij’ ontwerpen kinderen sámen 
met hun (groot)ouders een zelfbedacht 
wezen met materiaal uit het Amstel-
park. Ga onder begeleiding van onze 
educatiemedewerker Renée samen aan 
de slag! De workshop is gratis en kan 
nog op 28 april en 5 mei om 10:30 - 
13:00 of om 14:00 - 16:30 worden ge-
volg. Meer informatie en opgeven via 
https://zone2source.net/kijkdichterbij

Re:Tune, in april te zien bij Zo-
ne2Source in Amstelpark
In en om het Glazen Huis van Zo-
ne2Source is nog tot eind mei Re:Tune 
te zien, een tentoonstelling over hoe we 
kunnen afstemmen op niet-menselijke 
vormen van leven. In een grote instal-
latie brengt  kunstenaar Saša Spacal uit 
Slovenië met haar eigen bloed, zweet en 
tranen het landschap in kaart dat ont-
staat in de uitwisseling met schimmels. 
Ook horen we het geluid van het nieu-
we organisme. Pei-Ying Lin en Yi-Fei 
Chen uit Taiwan verbeelden samen met 
deelnemers in alternatieve verhalen en 
objecten over onze ontmoetingen met 
virussen. Voor de deur staat Sound Cry-
stal van Anton Kats, een kristalvormig, 
interactief instrument waarmee bezoe-
kers kunnen componeren met geluiden 
uit het park.
Zone2Source is open na het maken van 
een privé-afspraak op maandag en don-
derdag en is weer open in het weekend 
zodra de coronamaatregelen van de 
overheid worden versoepeld. Meer in-
formatie zone2source.net/retune. 

PIT, nieuw werk van Karin van Dam
Tussen de rode brug en het Glazen Huis 
staat sinds half april een zwart, steke-
lig object. Kunstenaar Karin van Dam 
plaatste haar werk PIT samen met Zo-
ne2Source in het kader van ons plan om 
het Amstelpark te ontwikkelen tot park 
voor kunst en ecologie. PIT is een ode aan 
zaden. In het kleinste zaadje huist in haar 
idee een heel universum en in PIT maakt 
zij voelbaar dat wij – mensen – daar on-
derdeel van uitmaken. Je kunt het werk 
letterlijk betreden, je omhuld voelen door 
de zachte stekeligheid en vanuit deze 
‘schuilplaats’ de wereld bezien.
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afkomstig zijn uit Buitenveldert. 
Hierdoor gaat u, al wandelend meer 
van uw wijk ontdekken. Een aantal 
punten op de routes zijn op de plat-
tegrond gemarkeerd, dat zijn verwij-
zingen naar het kwartet. De wandel-
tochten staan open voor iedereen, u 
hoeft zich niet vooraf aan te melden 
en er zijn aan de deelname geen kos-
ten verbonden.

Bij de start wordt u een kopje koffie 
of thee aangeboden. Het geheel wordt 
georganiseerd door het Huis van de 
Wijk, waarmee wij eindelijk weer de 
mogelijkheid hebben om een leuke 
buitenactiviteit aan te kunnen bieden. 
Het wandelen wordt natuurlijk nog 
gezelliger als u een buur, een vriend 
of vriendin uitnodigt met u mee te 
lopen.

Vertrekpunt:
U kunt vertrekken van 10:30 tot 14:00 
uur bij het Huis van de Wijk. Uiter-
aard worden de dan geldende corona 
maatregelen in acht genomen. Vrij-
willigers zullen u via de deuren links 
van de hoofdingang van het Huis 
van de Wijk voorzien van koffie/thee, 
een wandelkaart en het Buitenveldert 
kwartet (zolang de voorraad strekt).

5

Op dagen als 4 en 5 mei ervaren we 
eens te meer hoe lang ons ‘normale’ 
leven al in de ban is van de pandemie. 
Net als een jaar geleden zullen we ie-
der voor onszelf moeten stilstaan bij 
de bezetting en de bevrijding. 

Er is één klein lichtpuntje. Het Joods 
Cultureel Kwartier en een aantal co-
mités hebben een wandelkaart ge-
maakt met circa 200 gemarkeerde 
monumenten. U kunt deze herden-
kingsplekken wandelend bezoeken 
op 4 mei, in eigen tijd en ruimte. Tij-
dens de wandeling kunnen circa 20 
podcasts worden beluisterd. 

De kaart verschijnt als bijlage in Het 
Parool, waarschijnlijk bij de zaterda-
geditie op 1 mei en in de gemeente-
krant van Amsterdam. 

Met het unieke Buitenveldert kwartet

Het duurt nog eventjes, maar vrijdag 
21 mei 2021, moet u in uw agenda 
vast afblokken voor een verrassende 
wandeling door het groen van Buiten-
veldert. Start en eindpunt is het Huis 
van de Wijk, A.J. Ernststraat 112. U 
heeft de keuze uit twee wandelingen, 
de eerste gaat door het Amstelpark en 
het Gijsbrecht van Aemstelpark en de 
tweede door het Amstelpark en via de 
Kalfjeslaan terug. 

Bij het vertrek ontvangt u een route-
beschrijving met plattegrond en een 
cadeau in de vorm van het Buiten-
veldert kwartet, waarop alle foto’s 

Geen herdenking 
en viering op 4 en 5 mei 

Verrassende wandelingen 
door Buitenveldert

  in Buitenveldert

Nieuw Rozenoord Monument, 
een indringende herdenkingsplaats

Van de herdenkingsmonumenten die 
Buitenveldert rijk is, raakt het Nieu-
we Rozenoord monument mij het 
meest. Elke lege stoel is een monu-
ment voor een vermoorde vrijheids-/
verzetsstrijder uit de Tweede Wereld-
oorlog. Van 34 mensen zijn de namen 
nog niet bekend, voor hen is de pla-
quette in het midden. In 2015 werd 
nog een 9e fusilladedatum ontdekt 
van 6 personen, hun namen werden 
in september 2018 op plaquettes on-
der nieuwe stoelen geplaatst, er staan 
er nu 106. 

De stoelen staan ogenschijnlijk door 
elkaar, maar zijn ingedeeld naar de 
10 data van de moorden. Aan de rand 
van het monument staat een bord met 
een plattegrond met verklaring. Vanaf 
2017 is deze locatie een formele 4 mei 
herdenkingsplaats. Het monument 
bevindt zich niet meer op de oor-
spronkelijke plaats, in verband met 
de uitbreiding van de A10 werd het 
verplaatst naar het Amstelpark, bij de 
middelste ingang aan de Amstel.

Gerdi Wind

Ton Huisman

Jonge mensen
Het monument herdenkt de 140 
mannen die tijdens de Tweede We-
reldoorlog werden vermoord op fusil-
ladeplaats Rozenoord. In de nadagen 
van de oorlog werden de veelal jonge 
mannen nog net op de valreep ver-
moord. De drie soorten stoelen staan 
voor de leeftijden van de mannen, 
jongeren (jonger dan 29 jaar) krijgen 
een rechte stoel, dan rechte stoelen 
met leuningen (30-39 jaar) en de oud-
sten (boven 40 jaar) een achterover 
hellende stoel met armleuningen. De 
oudsten zijn dan nog steeds mannen 
in het begin van hun veertiger jaren. 
Vermoord omdat zij het opnamen te-
gen de bezetter, de oorlog, de wreed-
heden, de Jodenvervolging, voor vrij-
heid en rechtvaardigheid. Onder de 
stoelen staan hun namen en levens-
data. Ik sta naast de stoel van een jon-
ge man, een jongen van pas 19 jaar, 
het vervult mij met verdriet, dank-
baarheid en groot respect. 

De lege stoel 
Het kunstwerk (dit noemt men een 
“installatie”) is gemaakt door kun-
stenaar Ram Katzir (Tel Aviv, 1969). 
Katzir studeerde op de Cooper Uni-
on School of Art (New York) en op 
de Gerrit Rietveld Academie (Am-Het Nieuwe Rozenoord monument in het Amstelpark

Gratis Buitenveldert kwartet

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

sterdam), een geëngageerd kunste-
naar, die veel kunst voor de openbare 
ruimte maakt. Het monument is een 
bijzonder, treffend en indringend 
kunstwerk, omdat het zo direct en 
persoonlijk is. Het treft precies dat 
iemands afwezigheid het meest pijn-
lijk wordt weergegeven door de stoel 
die altijd leeg zal blijven. De beteke-
nis van een lege stoel is universeel en 
van alle tijden en roept bij iedereen 
eigen herinneringen op. Ook nu ja-
ren na de oorlog laat ieder verlies of 
het nu door dood of ziekte, oorlog of 
pandemie, verdwijning of detentie 
een lege plek, een lege stoel achter. 
Het kunstwerk trekt het hele jaar 
door veel bezoekers, familie, maar 
ook wandelaars, die even stil blijven 
staan en de betekenis op zich in laten 
werken.

Een gezamenlijke herdenking op 4 
mei zal dit jaar door de covid restric-
ties wederom niet plaats vinden. Dit 
monument zal ieder voor zich naar 
zijn eigen herinneringen en gevoelens 
brengen. Of dat nu de tweede wereld-
oorlog betreft of actueler en persoon-
lijker her- en ge- en nadenken. 

Zie ook: monument-rozenoord.nl 
en www.ramkatzir.com
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Vanuit het comité 4 en 5 mei Buiten-
veldert zal op het Ontmoetingseiland 
de vlag gehesen worden, zonder de 
gebruikelijke ceremonie. Zodat we 
toch onze traditie in ere houden. Zie 
hierboven de foto van 4 mei 2020.

Liggende vrouw 
Levensboom 
Arena 

Polderfiets 

Kunst
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Vanaf dat Buitenveldert werd ge-
bouwd (rond 1960) kwamen er jon-
ge gezinnen wonen. 

Voor de kinderen die de nieuwbouw-
wijk al snel bevolkten waren talrijke 
plekken om te spelen. Nu is Buiten-
veldert weliswaar vergrijsd -zowat 
een derde is 65+- maar tegelijk ver-
jongt de wijk weer. Eén op de zes 
wijkbewoners is al jonger dan 17 jaar, 
straks worden het er meer. Kan onze 
hedendaagse jeugd prettig spelen in 
de wijk? 

Evenwichtig spelaanbod
In Buitenveldert worden altijd wel 
initiatieven ontplooid door ouders. Ze 
laten de gemeente weten wat ze wil-
len met de speelplek van hun kinde-
ren. Een toestel moet vervangen wor-
den, er moet er eentje bij, iets voor de 
kleintjes of juist voor hun grote broer 
of zus. Wat de gemeente dikwijls ho-
noreert. Maar alleen ouderinitiatieven 
-hoezeer ook gewaardeerd- leveren 
geen gebalanceerd aanbod op voor 
een hele wijk. Is men in een bepaalde 
buurt wat minder mondig, dan komt 
die er bekaaid vanaf. Vandaar dat 
een programmateam ‘Spelen in Zuid’ 
door het stadsdeel (Zuid) is ingesteld 
voor het buitenspelen en bewegen in 

Spelen in Buitenveldert                                                                                 

de hele wijk. De Zuidas valt er in dit 
geval niet onder, die heeft daarvoor 
een eigen wijkorgaan. 

Nut en noodzaak
Spelen in Zuid werkt vanuit een vi-
sie op wat er belangrijk is aan spelen 
en bewegen en hoe je dat bevordert 
in een wijk. Namens het team staat 
projectleider, planoloog Linda Riet-
dijk mij te woord. Er valt altijd wat te 

leren en te oefenen, zegt ze. Zo doet 
een grote schommel waar je samen in 
zit, een beroep op samenwerking. Een 
glijbaan, skatebaan met beperkte ca-
paciteit noodzaakt tot beurtnemen en 
je beurt afwachten. Takken en zand 
vergen creativiteit, kinderen kunnen 
er verhalen bij verzinnen. Met schom-
melen en klimmen oefenen ze hun 
spieren, en ook wat veilig is en niet. 
Voor het aanbod binnen een speel-
buurt hanteert het team een inde-
ling van klein naar groot. Voor de 
allerkleinsten zijn wipkip, glijbaan of 
een zandbak om de hoek vaak al vol-
doende. Maar na een aantal jaren zijn 
ze erop uitgekeken. Dan ontstaat be-
hoefte aan wat groters met meer vari-
atie in de buurt of, ruimer nog, de wijk 
(‘wijktotems’). Daar kunnen klas- en 
clubgenoten en hun ouders uit de wij-
dere omgeving elkaar ontmoeten. 

Inventaris
Adviesbureau Speelplan heeft de 
speelruimtes in de wijk in kaart ge-
bracht, toestellen en groen, veiligheid 
en variatie, voor de allerkleinsten, 
basisscholieren en tieners. Behalve 
toestellen inventariseerden ze ook 
sportvelden en schoolplaatsen, ver-

Margot Taal
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stopplekken, groene perken en brede 
stoepen om te steppen, te krijten en 
te hinkelen. In het onderzoeksrap-
port Speelruimte van de gemeente 
Amsterdam staat nu op gedetailleerde 
plattegronden waar en hoe er in Bui-
tenveldert te spelen valt.

Inspraak
Wanneer het programmateam veran-
deringen overweegt op een van die 
speelplekken betrekken ze de buurt 
erbij, vertelt Linda Rietdijk. Dat ge-
beurt via een website (Speleninzuid.
amsterdam.nl), waarop ze wijkbewo-
ners via brieven attenderen. Met vra-
gen als: kent u deze speelplek, komt 
u er regelmatig? Heeft u misschien 
ideeën over de inrichting? Niet al-
leen met het oog op de kinderen en 
tieners, maar ook voor ouderen. Men-
sen kunnen stemmen over speeltoe-
stellen, inrichting, alternatieven, over 
uitbreiding en vervanging. De meeste 
stemmen gelden.
Zo ook Goudestein. Veel ouderen 
daar zouden graag in contact komen 
met andere generaties. Het speelplein 
leent zich door zijn ligging en om-
vang goed voor ontmoeting van jong 
en oud bij spelen en bewegen. Op de 
gemeentelijke site zette Linda en haar 
collega’s schetsen voor de herinrich-
ting van het plein. Met groenvoorzie-
ningen, speelplekken voor kleine en 
grotere kinderen, fitness apparaten, 

een jeu de boulesbaan, voetbalveld 
en zitjes. Bewoners konden er hun 
mening over kwijt en op- en aanmer-
kingen. Ook dat vindt u in het onder-
zoeksrapport Speelruimte. Misschien 
wonen niet alle kleintjes die in Bui-
tenveldert spelen zelf in de wijk, mis-
schien spelen ze een dagje bij opa en 
oma, misschien komen ze daar elke 
week. Gelukkig dat ze in de wijk veel 
buiten kunnen spelen, ravotten en 
bewegen, en zo gevarieerd. Daar heb-
ben veel bewoners over meegedacht.

Linda Rietdijk
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Legenda

Beoordeling speelbuurten

Type:

spelen

Bereik:

Relevante voorzieningen:

Barrières:

wijktotem

buurtspeelplek

blokspeelplek

speelbuurt scoort zwak (1 uit 5)

speelbuurt scoort ma�g (2 uit 5)

speelbuurt scoort voldoende (3 uit 5)

speelbuurt scoort goed (4 uit 5)

speelbuurt scoort sterk (5 uit 5)

Vraag en aanbod

vraag is hoger dan het aanbod

vraag en aanbod lijken in balans

vraag is lager dan het aanbod

Type speelbuurt

kleine speelbuurt (< 10 ha.)

kleine speelbuurt / hoge bevolkingsdichtheid

grote speelbuurt (> 10 ha.)

Beoordeling speelbuurten

urgen�e normaal: buurt oppakken 
in 2022-2025

urgen�e hoog: buurt oppakken 
in 2021-2022

in deze speelbuurt ontbreekt een 
(of meerdere) buurtspeelplek(ken)

Be
oo

rd
el

in
g 

st
ed

el
ijk

e 
to

te
m

s

to
te

m
 fu

nc
�o

ne
er

t o
nv

ol
do

en
de

ve
rb

et
er

in
g 

no
od

za
ke

lij
k

to
te

m
 fu

nc
�o

ne
er

t r
ed

el
ijk

ve
rb

et
er

in
g 

w
en

se
lij

k

to
te

m
 fu

nc
�o

ne
er

t g
oe

d
aa

nt
re

kk
el

ijk
 p

le
k

Beoordeling speelbuurten

urgen�e normaal: buurt oppakken 
in 2022-2025

urgen�e hoog: buurt oppakken 
in 2021-2022

in deze speelbuurt ontbreekt een 
(of meerdere) buurtspeelplek(ken)

zoekloca�e voor verbetering
speelaanbod

basisschoolplein

point of interest (belangrijke plek)

drukke (auto)weg
spoor- of tramlijn
watergang

TV VV sportclub (niet openbaar)

park (stads)moestuin

nr. niet volwaardige speelplek

voormalige speelplek

Beterspelenkaart
Type A - ingreep
verbetervoorstel gekoppeld aan
een bestaande speel- of sportplek

Type B - ingreep
verbetervoorstel buiten de 
bestaande speel- en sportplekken

urgen�e hoog (2021-2022)

urgen�e normaal (2022-2025)

urgen�e laag (na 2025)

geen concreet verbetervoorstel
voor speelplek

A

B

B

Buurtspeelplek
- Groter dan 2.000 m2

- Doelgroep: voor de speelbuurt
- Ac�eradius: 400-500 meter
- Invulling: spelen en sporten

Blokspeelplek
- Kleiner dan 2.000 m2

- Doelgroep: voor direct omwonenden
- Ac�eradius: 100-200 meter
- Invulling: spelen

Wijktotem
- Groter dan 3.000 m2, onderscheidend
- Doelgroep: omliggende speelbuurten
- Ac�eradius: 400-500 meter
- Invulling: spelen, sporten, ontmoeten

Openbaar schoolplein
Poten�ële buurtpleinen

nr. sporten

voetbal basketbal

skatentafeltennis

?

Stedelijke totem
- park of groot plein, duidelijke iden�teit
- Doelgroep: Amsterdammers en bezoekers
- Invulling: verzameling totems/plekken

BSBS

spelen op
straat

spelen in 
het groen

sporten

nummer speelbuurt

spelen

ac�viteiten

1.
2.
3.

4.

5.
POI

6

B1

Buitenveldert kan worden opgedeeld in 23 speelbuurten. Dit zijn de buurten met een woonfunc�e en, 
daarop aanvullend, het VU-kwar�er omdat hier zowel een grote sportplek is als ook een belangrijke 
beweegvraag ligt. Grote parken, zoals het Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark vallen buiten 
een speelbuurt omdat deze ruimte op zichzelf staat en onderdeel zijn van de hoofdstructuur van het 
gebied zelf. Ditzelfde geldt (al zij het in veel mindere mate) ook voor een plek als Opveld. 

In de onderstaande kaart zijn naast de speelbuurten, ook alle formele speel- en sportplekken van 
Buitenveldert weergegeven. Daarnaast is in de kaart ook andere relevante informa�e in de kaart 
opgenomen, zoals barrières (voor kinderen tot 10-12 jaar), sportverenigingen, parken en schoolpleinen. 
Ook zijn, voor de herkenbaarheid in het gebied, enkele belangrijke plekken (POI’s) aangegeven. 

Speelbuurten

Speelbuurten in Buitenveldert                                                                                 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

AGENDA MEI

 

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: Renee Adelmeijer: 06-12097336  

of r.adelmeijer@actenz.nl.

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.

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,  

basiajedska@gmail.com.

 
Zondag
Geen activiteiten gepland.

ELKE WEEKDAG op openingstijden 
 

UITGELICHT   
Puur Natuur – expositie Kunstgroep Buitenveldert   

tot 25 mei

Genieten van de rust van schilderijen, zeefdrukken, lino’s, foto’s en 

tekeningen met dit thema van deze kleurrijke groep kunstenaars. 

Deze kunstenaarsvereniging wil zich inzetten om kunst en buurt te 

verbinden, de wijk te verlevendigen en de drempel naar kunst te 

verlagen. Zie ook www.kunstgroepbuitenveldert.nl

 

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.



mei 20218 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 

Lex Sternfeld

Voetbalcoach Maxime Kreekel, vrijwilliger bij Sc Buitenveldert

Met z’n tweeën een voetbalteam 
leiden en dat ook nog eens met je 
vader doen. Een dergelijke com-
binatie komt sporadisch voor in 
de sportwereld. Maxime Kreekel 
voelt zich bevoorrecht met haar 
vrijwilligersbaan als trainer/coach 
van de meisjes onder 17, MO17-
1, van Sc Buitenveldert. Nadat zij 
door blessures noodgedwongen 
moest stoppen met sporten is dit 
voor haar het beste alternatief om 
in het voetbal actief te blijven. Kan 
er veel energie in kwijt. Ook al 
had ze als voetbalster graag willen 
doorgroeien. 

De 26-jarige Amsterdamse bege-
leidt al zes jaar diverse meisjes-
teams bij Sc Buitenveldert, dat 1200 
leden telt waarvan 30% vrouwen. 

De samenwerking met vader Frans 
levert wel eens discussie op maar 
Maxime vindt dat er chemie is, zij 
elkaar goed aanvullen. Er is een 
tekort aan trainers. De clubleiding 
wil hen het liefst van elkaar los-
weken. Vader en dochter voelen er 
niets voor. “Met mij praten ze over 
meiden-dingen zoals jongens. Met 
pa meer over het spel”.

Groepsproces
Maxime zit vaak achter haar lap-
top om trainingen uit te werken, 
voert data van de speelsters in. Het 
vrijwilligerswerk kost haar veel tijd 
maar ze heeft het er voor over. Ook 
al is de Amsterdamse net aan een 
nieuwe fulltime baan begonnen. 
Als trainer/coach vindt Maxime 
het groepsproces en ontwikke-
ling van de speelsters interessant. 
“ Wat speelt er in hun hoofd, wat 
is de weerslag op hun voetbalspel 

en hoe kan ik dit beïnvloeden”. Zij 
is meer een streber, schakelt wat 
sneller dan Frans, neemt eerder 
initiatief om speelsters tijdens een 
wedstrijd te wisselen. 

Bekende oom
Haar oom André Ooijer heeft on-
der andere bij Ajax en in het Ne-
derlands elftal gevoetbald. Is nu 
assistent-coach bij PSV. Af en toe 
raadpleegt Maxime hem. “Als ik 
een meningsverschil met mijn va-
der heb en wij er niet uitkomen. En 
soms als ik extra oefenstof zoek”.  
Maxime Kreekel verandert regel-
matig van team. Vindt het gezond 
om haar selectie na een tijdje over 
te dragen. “Bij een andere trainer 
leren ze nieuwe dingen. Is beter 
voor hun groei dan jaren bij ons 
te blijven. Voor mij is een nieuwe 
groep ook weer een uitdaging”. 

In Beeld

Zouden we binnenkort weer voor (en 
met) een prikkie op pad kunnen met 
de Minibus? We weten het niet, maar 
u kunt ervan op aan dat we, zodra het 
mogelijk is, weer gaan rijden! En heeft 

(Nog steeds niet) 
op stap met de Minibus

Bereikbaarheid van Zuidas  

u een wens waar u dan als eerste naar 
toe zou willen, laat het ons weten.
Belt u met uw tip naar Pauline Kol-
steeg: 06 151 660 36. Wij staan te po-
pelen om weer te beginnen!

In het Paasweekend is hard gewerkt 
aan de toekomstige Brittenpassage 
op Zuidas. De foto’s die op de web-
site van Zuidas staan zijn heel infor-
matief.   

Op 1 april werd, door bouwcombina-
tie Zuidplus, begonnen met de werk-
zaamheden die vooral bestonden uit 
de aanleg van de fundering van de 
twee nieuwe dakdelen voor de Britten-
passage die in augustus op hun plaats 
gelegd kunnen worden.  Voor het dak 
van deze passage die in het verlengde 
van de Brittenstraat komt te liggen en 
de Schönberglaan aan de zuidzijde 
gaat verbinden met de Eduard van Bei-
numstraat aan de noordzijde zijn liefst 

zeven dakdelen nodig. Maar er is ook 
iets gedaan voor de huidige reizigers 
van Station Zuid. Door de treinrails 
van het spoor richting Schiphol in een 
flauwe bocht te leggen kon het perron 
van sporen drie  en vier verbreed wor-
den. Dat geeft wat meer ruimte. 

Halte voor de Amsteltram
Voor de bereikbaarheid van de trein 
en de metro’s wordt de beginhalte van 
lijn 25, de Amsteltram, verlegd. De be-
doeling is dat deze tramhalte aan de 
Zuidzijde van het Station zou komen. 
Maar dat kan alleen als het Zuidasdok 
aangelegd is. Omdat dat nog lang gaat 
duren moest er een oplossing komen 
voor deze regiotram. Op dit moment 
is de beginhalte op de Strawinskylaan 
waar ook lijn vijf een halte heeft. Er 
komt een tijdelijke begin- en eind-

halte in de Eduard van Beinumstraat. 
Na het opruimen van het bouwmate-
riaal wordt de tramrails aangelegd. De 
verhuizing van de tramhalte wordt wel 
2022. Het voordeel van deze oplos-
sing is dat de afstand voor de overstap 
van en naar trein en metro aanzienlijk 
korter wordt. En als de Brittenpassage 
klaar is ligt de tramhalte nog dichter 
bij de ingang van het Station.  Tijdelijk 
betekent in dit verband overigens wel 

dat het vele jaren zal duren voordat de 
tram naar de Zuidkant kan verhuizen. 
Het nieuwe tramstation komt op het 
dak van de zuidelijke tunnel van het 
Zuidasdok en dat kan op zijn vroegst 
in 2028 gereedkomen. 

Regio
Amsterdam maakt deel uit van de Me-
tropoolregio Amsterdam. Dat is het 
informele samenwerkingsverband van 

32 gemeenten, de provincies Noord-
Holland en Flevoland en de Vervoerre-
gio Amsterdam. Gezamenlijk worden 
plannen gemaakt voor onder anderen 
wonen en bereikbaarheid. Zuidas, 
Haarlem, Schiphol, Almere-Amster-
dam, Amsterdam Zuidoost en de regio 
IJmond zijn de grootste knelpunten in 
het wegennetwerk. Geprobeerd wordt 
een programma te ontwikkelen met 
maatwerk per gebied, waarin de com-
binatie thuiswerken en slim reizen de 
belangrijkste componenten zijn.  

Er wordt geprobeerd fietsen en open-
baar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken om het autogebruik af te 
remmen en het reisgedrag duurza-
mer te maken. Ook wordt gedacht 
aan combinaties in het vervoer zoals 
de combinatie fiets-ov, auto-fiets en 
auto-ov. Daarvoor is het nodig de si-
tuatie in de knooppunten zoals Station 
Lelylaan te verbeteren. Waar we als be-
woners vooral op moeten blijven letten 
is het fijnmazige openbaar vervoer, dat 
noodzakelijk is om Zuidas en knoop-
punten te bereiken!

www.bewonersplatformzuidas.nl 

foto: Thea Seinen

Voetbalcoach Maxime Kreekel

Toekomstige Brittenpassage op Zuidas (artist impression)

Cisca Griffioen   
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