
November 2019     Oplage ruim 56.000     www.wijkkrantzuid.nl

Ivan Cremer over
de magie van
het beeldhouwen
Pag.2

Een troostend
requiem in het
Concertgebouw
Pag.7

Buurt en bestuur
over herinrichting
Heemstedestraat
Pag.9



Een autoluw en in sommige de-
len autovrij centrum; het is – als 
ik de berichten mag geloven – dé 
droomwens van de bestuurders 
in de Stopera. En daar kan ik me 
voor een groot deel wel in vin-
den. Wie regelmatig binnen de 
ring komt, kan niet ontkennen 
dat Amsterdam verstikt door de 
toenemende verkeersdrukte, die 
een verlammende werking heeft 
op de doorstroming. De tijd dat 
het verkeer alleen tijdens de spits 
moeizaam door de stad vloeide, 
ligt ver achter ons. Door de veelal 
smalle straten raakt de stad bijna 
24/7 verstopt door de toenemen-
de verkeersdrukte.

Beroepshalve, in het dagelijks le-
ven en in recreatief opzicht komt 
dat de leefbaarheid van de stad 
niet ten goede. Oké, Amster-
dam moet bruisen. Daar is het 
Amsterdam voor. En dat hoort 
ook bij De hoofdstad en zijn rijke 
historie. En natuurlijk heeft dat 
bruisen verschillende gradaties, 
maar god verhoede dat Mokum 
afzakt naar een dorps niveau als 
dat van Schubbekutteveen. Als je 
de dorpse vredigheid en rust om 
je heen wilt, moet je ook in een 
dorpse omgeving gaan wonen. 
Een stad, en zeker een stad als 
Amsterdam, moet leven en leven 
brengt van alles met zich mee.

Maar voor dat leven moet je wel 
de ruimte hebben, de leefbaarheid 
komt in het gedrang als die ruimte 
wordt verstikt door een overvloed 
aan… tja, en daar kan alles worden 
ingevuld. Er is ergens een spreek-
woord dat zegt: alles is goed, als 
je het maar met mate doet. Met 
andere woorden, overal waar te 
voor staat is verkeerd. En op dit 
moment is er te veel autoverkeer 
binnen de ring. Bijkomend voor-
deel: autoluw maken verbetert 
niet alleen de leefbaarheid, maar 
zorgt ook nog eens voor wat rust 
en minder uitstoot.

En de oplossing is niet zo moei-
lijk. Of liever gezegd, hoeft niet zo 
moeilijk te zijn als we niet allemaal 
tegen beren aan gaan lopen op 
de weg. Het belangrijkste is, doe 
wat. Onderneem actie. Stel geen 
geldverslindende en tijdvretende 
commissies samen, die na maan-
den van onderzoek met conclu-
sies komen die alle inwoners van 
Amsterdam je nu al kunnen vertel-
len. Houdt een degelijk en repre-
sentatief onderzoek onder al die 
hoofdstedelingen, en je zult ver-
steld staan. Waarschijnlijk komen 
ze zelfs nog met de beste oplos-
singen ook, tenslotte leven zij er 
middenin.

En niet geheel onbelangrijk, durf 
ook onconventionele beslissin-
gen te nemen, door sommige de-
len niet alleen autoluw, maar ook 
écht autovrij te maken. Creëer 
parkeerpleinen aan de rand van 
het centrum of misschien wel aan 
de stadsgrens, maar zorg dan ook 
voor sluitend en betaalbaar open-
baar vervoer. Stop in ieder geval 
met er alleen maar over te lullen, 
maar doe er wat aan. 

Nol de Vries

Column

Autoluw

Doe maar een voorstel, zei 
Cintha van Heeswijck, di-
recteur van de hoofdste-
delijke kunstmanifestatie, 

nadat Cremer contact met haar had 
gezocht. En Cremer kwam met een 
voorstel, nadat hij de plek had be-
zocht, geanalyseerd én een passend 
thema had bedacht.

De kunstenaar werkte in die fase 
met het thema ballerina’s en dan-
seressen. Dat paste perfect in het 
thema van Art Zuid: figuratieve 
kunst. En dan was daar die naam, 
Apollolaan. In de visie van Cremer 
vormt Plan Zuid het hart van het 
hoofdstedelijke culturele centrum 
met als slagader de Apollolaan. Na-
der onderzoek bracht hem in con-
tact met de mythe van Apollo. “Het 
leerde over de geboorte van Apollo. 
“Dat sprak me enorm aan, want de 
geboorte van Apollo vertaal ik als de 
geboorte van de kunst.”

Voor Cremer was het een geweldi-
ge uitdaging, al is in zijn ogen elk 
kunstwerk waaraan hij begint een 
uitdaging. “Mijn eerste grote beeld 
in de publieke ruimte. Toen ik dan 
ook hoorde dat mijn voorstel was 
geaccepteerd en ik een plek kreeg 
op Art Zuid, was mijn eerste ge-
dachte ‘wooow, dat is fantastisch. 
Een werk van mij in de publieke 
ruimte, waar zo veel mensen op af-

komen. Een geweldige kans om mijn 
werk te laten zien.”

Hij was, al ver voordat zeker was 
dat het op Art Zuid kwam te staan, 
al aan het werk begonnen. Omdat 
hij in die fase veel experimenteerde 
met staal en hout, was de materi-
aalkeuze niet zo moeilijk. Maar dat 
was dan ook het enige dat vast-

stond. “Of ik wist hoe het eruit zou 
komen te zien? Nee, dat weet ik pas 
als het af is. Dat is het mooie aan 
beeldhouwen, dat is het magische 
gedeelte van het proces.”

“Et stonden op dat moment al een 
aantal dingen vast. Ik wilde een cho-
reografie van beelden maken. En 
daarbij waren de muzen en Apollo 
dé hoofdpersonen. Maar hoe moest 
ik dat verhaal vertellen”, vervolgt 
Cremer dan. En toeval of niet, hij 
stuitte op Stravinsky’s Apollon Mu-
sagète, een ballet gebaseerd op de 
mythe van Apollo en zijn muzen. 
Cremer bekeek de balletuitvoering, 

die hem inspireerde. Fragmenten 
uit het ballet zijn dan ook terug te 
vinden in het beeld. “Alleen werkte 
Stravinsky met drie muzen. Ik wil-
de de mythe trouw blijven en heb 
er negen rond Apollo geplaatst. De 
posities en houdingen heb ik uit de 
choreografie gehaald.” Tijdens zijn 
werkwijze werkte hij constant aan 
het complete beeld, niet muze voor 

muze, maar dan weer aan de een en 
dan weer aan de ander. “Dat brengt 
harmonie en een sterke relatie tus-
sen methode en het materiaal.”

Luisterend naar de kunstenaar, voel 
je steeds meer zijn liefde voor het 
vak. Zeker als je samen met een 
passionele Ivan Cremer praat over 
zijn Geboorte van Apollo; een werk 
met in het centrum de god Apollo, 
omringt door negen dansende mu-
zen. Enerzijds brengen de muzen 
Apollo tot leven, anderzijds worden 
de muzen door Apollo de wijde we-
reld in geprojecteerd. Een vloeibaar 
ballet vertaald naar een stilstaand 

Een microseconde die 
een eeuwigheid duurt
Ga met een kunstenaar op een bankje zitten met zicht op zijn kunst-
werk, vraag hem over de totstandkoming hiervan en met glunderende 
ogen stort hij enthousiasmerend een spraakwaterval over je uit. Zo 
gebeurde op een bankje aan de Apollolaan in gesprek met Ivan Cre-
mer over zijn kunstwerk Birth of Apollo, vier maanden lang onderdeel 
van Art Zuid.

stuk, een beweging omgezet naar 
een fractie uit het leven. “Het beeld 
is een momentopname van het le-
ven van Apollo en tegelijkertijd een 
representatie van de kern van de 
mythe van Apollo dat in een enkel 
moment wordt weergegeven, zoals 
ik dat zie.” Het is een microseconde, 
die een eeuwigheid duurt.

Hij verhaalt meeslepend over het 
proces dat een kunstenaar door-
maakt tijdens de voltooiing van een 
werk. Het creatieve proces en de 
ontwikkeling tijdens de vorming van 
het werk, geeft hem de voldoening 
die hij miste tijdens zijn werk als 
architect. “Ik ben architect gewor-
den om te bouwen, maar in dit vak 
raakte ik geen baksteen, spijker of 
hamer aan. Ik wilde in contact staan 
met het materiaal, en ben daarom 
terug gegaan naar de kern van mijn 
drang om te maken, en die vrijheid 
heb ik in de beeldhouwkunst kun-
nen vinden.”

Zijn Birth of Apollo heeft de naar de 
god vernoemde laan in Amsterdam 
Zuid inmiddels verlaten. Een pijnlijk 
afscheid? Ja en nee, lacht Cremer.  
“Het is voor een bepaalde periode 
(namelijk vier maanden) gemaakt. 
Het was een geweldig project. Als 
ik opnieuw moest beginnen zou ik 
hetzelfde maken. Ik was ook erg 
tevreden met het eindresultaat. 
Morgen is het weg en dan kan ik als 
kunstenaar genieten van het hele 
proces dat hieraan is voorafgegaan. 
Zo’n project is een hoofdstuk en dat 
kan niet losstaan van de rest van het 
boek. Dat boek met al die kunstpro-
jecten is mijn leven, nu volgt het 
volgende hoofdstuk dat door de op-
gedane ervaringen – je leert van elk 
kunstwerk – weer anders is.”

Dan: “Als ik nu kijk naar Birth of 
Apollo. Het is mooi geweest, het 
mag nu de wijde wereld.” Waar die 
plek in de wijde wereld is, is nog 
onbekend. Het beeld zoekt nog 
een plek. “Waar maakt me niet zo-
veel uit. Ergens aan de Apollolaan 
zou natuurlijk geweldig zijn, als het 
maar op een plek komt waar het kan 
worden gezien en waar het mensen 
inspireert.”

Toen mijn voorstel werd toe-
gelaten tot Art Zuid dacht ik: 

wooow, fantastisch, een werk 
van mij in de publieke ruimte
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Het begin is er, de eerste paal 
zit in de grond. Begin ok-
tober heeft Kroonenberg 

Groep samen met alle betrokken 
partners de eerste paal geslagen 
van de ontwikkeling van het woon-
complex aan de Buitenveldertse-
laan in Amsterdam. Met het slaan 
van de eerste paal is ook de naam 
van het wooncomplex onthuld:  
Q Residences.
 
Q Residences bestaat uit twee 
woongebouwen. De noordelijke 
high-rise Quartz is een landmark; 
een iconisch ontwerp van het in-
ternationaal hoogstaande architec-
tenbureau Studio Gang. De zuidelijk 
gelegen low-rise Qube maakt het 
beeld compleet: Q Residences com-
bineert een perfecte ligging met 
hoogwaardige architectuur.

Lesley Bamberger: “Het is een bij-
zonder moment om deze eerste 
paal te slaan, waarmee de bouw 
officieel start. Met alle partners die 
hier nauw bij betrokken zijn, kijken 
wij er erg naar uit dat hier over 2,5 
jaar een nieuw icoon van de stad 
staat”, zegt Lesley Bamberger, direc-
teur van Kroonenberg Groep.

Hij verrichte de officiële handeling 

Eerste paal Q Residences zit in de grond

van de eerste paal samen met Jean-
ne Gang van architectenbureau Stu-
dio Gang, Frederik Vermeesch van 
architectenbureau Rijnboutt; San-
der van Oss van mede-ontwikkelaar 
NEOO; Ton Vaags van aannemer J.P. 
van Eesteren en Sebastiaan Capel 
namens de Gemeente Amsterdam.

Capel, voorzitter bestuurscommis-
sie Zuid: “Ik ben enorm blij dat hier 
zo’n mooi project van de grond is ge-

komen: 248 woningen, waarvan 99 
middenhuur, voor honderden nieu-
we bewoners van Amsterdam-Zuid. 
Dankzij de wil van Kroonenberg 
Groep om te investeren in de stad 
en de goede samenwerking met 
hen is er een prachtig plan. Ik kijk 
uit naar het verwelkomen van de 
bewoners als het gerealiseerd is.” 
Voor Studio Gang is Q Residences 
het eerste gebouw in Europa, aldus 
Jeanne Gang. 
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De A6 hoort thuis in het seg-
ment van de grote ruime sta-
tions samen met de BMW 5 

en de Mercedes-Benz E-klasse. Het 
deel van de automarkt dat bevolkt 
wordt door auto’s voor het hogere 
management en zelfstandigen. Kilo-
metervreters ook. De A6 voelt zich 
daar meer dan thuis. Op de snelweg 
is de auto een oase van rust. De 
auto is zo gebouwd dat het enige 
geluid wat binnenin waarneembaar 
is veroorzaakt wordt door de rijwind 
en de banden op het asfalt. Door de 
configuratie van de DSG-versnel-
lingsbak nodigt de A6 uit tot rustig 
en beheerst rijden. De wegligging is 
van een zeer hoog niveau. Dit merk 
je onder andere wanneer je een op-
rit of afrit van de A10 vlot neemt, 
de auto kleeft dan als het ware aan 
het wegdek vast. Iedere versie van 
de A6 beschikt standaard over een 
MHEV motor, een milde hybride die 
veel energie terug weet te winnen 
tijdens het remmen. De nieuwe  
generatie DSG-automaten staat 
borg voor soepel schakelen. Door-
dat er een paar flippers naast het 
stuur geplaatst zijn kun je ook zeer 
sportief rijden met de A6. 

De nieuwe A6 is van binnen flink 
ruimer dan zijn voorganger en heeft 

De nieuwe Audi A6 Avant
Met enige regelmaat mogen wij rijden met hele fijne auto’s. En iedere 
keer leveren we de wagens weer braaf af bij de dealer, echter deze 
keer hadden we daar meer moeite mee dan normaal. Tijdens het tes-
ten van de Audi A6 Avant zijn we een beetje verliefd geworden op 
deze wagen.

een riante kofferbak van maar liefst 
1.680 liter. Ondanks zijn formaat laat 
deze grote wagen zich makkelijk en 
vlot door het stadsverkeer manoeu-
vreren. Tel daarbij op dat de wagen 

fantastisch lijnenspel. Zowel van 
buiten als van binnen hebben de in-
genieurs uit Ingolstadt prachtwerk 
afgeleverd. En dat complete plaat-
je, de prestaties, de rijervaring, de 
afwerking en de vormgeving recht-
vaardigen de prijs ruimschoots. 
De door ons gereden versie kost  
€ 74.450,- De Audi Avant A6 is  
leverbaar vanaf € 62.050, -. 

Voor meer informatie ga naar 
www.a-point.nl/audi  

Kennismaken met eten en 
drinken – en dus heel veel 
verschillende smaken – van 

over de hele wereld? Dan is het 
aan te raden om in ieder geval za-
terdag 9 november een bezoek 
te brengen aan het Gelderland-

Foodfestival op het Gelderlandplein

Column  

‘Verbinding’ staat 
altijd centraal

Of het nu gaat om de 
verbinding tussen onze 
klanten en de winkel; de 

verbinding tussen onze boeren 
en telers of lokale producenten 
met de winkel, voor ons staat 
‘verbinding’ altijd centraal. Wij 
geloven erin dat er in samen-
werking met elkaar veel meer 
bereikt kan worden dan alleen.  
Wij halen waar het kan dagelijks 
onze groenten en fruit bij lokale 
boeren en telers vandaan.  Wij 
proberen hierbij een straal van 
maximaal 40 km om Amsterdam 
aan te houden. Zo komen onze 
appelen bijvoorbeeld van Boer 
Erik uit Loenen a/d Vecht; onze 
aardbeien van Jan Scholman uit 
Lopikerkapel en onze bloemkool 
van Ton Slagter uit Andijk. Mo-
menteel werken wij met ca. 100 
kleinschalige leveranciers. Hier 
zijn wij super trots op en de tel-
ler stijgt nog steeds! Kom gerust 
langs bij Stadsmarkt de Pijp om 
al dat lekkers te proeven.

is volgehangen met actieve veilig-
heidssystemen om de inzittenden en 
het omringende verkeer te bescher-
men. Je kunt dus met een gerust hart 
het drukste stadsverkeer aan. Toch 

is dit alles niet de reden waarom 
we ons hart verloren hebben aan 
de A6, dat komt namelijk door het 
design. De A6 heeft een natuurlij-
ke en ingetogen schoonheid, een 

plein. In het kader van het 50-jarig  
bestaan wordt die dag een groots 
foodfestival gehouden.
 
Alle horeca, de supermarkten en 
food-winkels van Gelderlandplein 
presenteren het winkelend publiek 

ken. Een pianobar omlijst het geheel 
met mooie muziek, die ongetwijfeld 
zal bijdragen aan een gezellige sfeer.

Het foodfestival staat die zater-
dag de 9de november gepland van 
12:00 tot 17:00 uur.

Deelnemende winkels/restaurants: 
Albert Heijn, Alexanderhoeve, Bistro 
G.P. by George, Coffee Company,  
Element Hotel (Gordal), Grizzl, Gusto di 
Casto, Hema, Huize van Wely, Jamin,  
La Fourchette, Le Pain Quotidien, Marqt, 
Mr. Crab, Multi Vlaai, Oliodiolivo, Thai 
Curry House, Vishandel Kroon, Stadsbak-
ker Jongejans, ‘t Hakblok, Ruby Oriental 
Restaurant, Saigon Càphê, Japans & Ko-
reaans Supermarkt Shilla,  Izakaya Tanuki.

hun beste producten en lekkerste 
gerechten; van Aziatisch, Italiaans 
tot Frans, heerlijk vlees, verse vis en 
de mooiste groenten. Op verschil-
lende locaties in het winkelcentrum 
zullen uitnodigende geuren lokkend 
het publiek richting het eten trek-
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Gemengd oratoriumkoor KCOV brengt
troostend requiem in Concertgebouw

Het Concertgebouw vol krijgen, doe je niet zomaar. Toch lukt dat het KCOV  
Amsterdam regelmatig. Het koor, dat zijn hand niet omdraait – of beter gezegd 
zijn mond niet houdt – voor welk stuk dan ook, brengt zaterdag 16 november 
Brahms’ Ein Deutches Requiem (door velen geïnterpreteerd als een requiem voor 
de levenden) onder leiding van de vaste dirigent Frank Hameleers. De kans dat 
de muziektempel opnieuw volloopt, is groot.

De Koninklijke Christelij-
ke Oratorium Vereniging 
Amsterdam, kortweg 
KCOV; het is een mond 

vol, maar dat mag ook wel. Met de 
respectabele leeftijd van 114 jaar 
(het koor is opgericht in 1905) en 
meer dan honderd zingende leden 
die twee keer per jaar liefhebbers 
in groten getale naar het hoofd-
stedelijke Concertgebouw krijgen, 
verdien je ook een vorstelijke titel. 
“Een derde vrouw, twee derde man”, 
weet dirigent Hameleers, die zelf nu 
dertien jaar aan het koor verbonden 
is. Met een lichte oververtegen-
woordiging van ouderen, vult voor-
zitter Gerdjan Rapati aan. “Gelukkig 
is leeftijd niet het criterium, de stem 
is bepalend “, voegt Hameleers nog 
toe. “Als mensen het fysiek nog 
aankunnen, is veel mogelijk.” 

Twee keer naar het Concertgebouw 
is een duur grapje, zoals Rapati het 
verwoord. “We huren het Concert-
gebouw af, moeten het orkest dat 
ons wil begeleiden en de solisten 
betalen die met ons meezingen. Dat 
komt elke keer neer op zo’n 45.000 
euro dat we met de kaartverkoop 
bij elkaar moeten harken. Gelukkig 
gaat dat vaak en weten we de zaal 
vol te krijgen.”

Dan heb je het toch gauw over 
1600 tot 1800 betalende bezoe-
kers. Hameleers: “Met 1800 is het 
voor ons stijf uitverkocht. Er kun-
nen meer mensen in de zaal, want 
bij een orkest kunnen er nog men-
sen achter het podium zitten. In ons 
geval zit daar een deel van het koor 
dat regelmatig moet staan.” Daaren-
tegen gebeurt het ook wel eens dat 
er ‘slechts 1200 tot 1300 mensen 
door de deuren van het Concertge-
bouw komen. “Doorgaans bij min-
der bekende werken”, is de ervaring 
van Rapati, die zelf in 2001 bij het 
koor kwam. “Maar laten we eerlijk 
zijn, dat is nog steeds een behoor-
lijke bezetting.”

Avondje uit
Waarom dan niet een kleinere zaal, 

die sneller vol zit en mogelijk ook 
minder duur is dan het Concertge-
bouw? “Omdat we de mensen een 
avond uit willen geven”, verklaart 
Rapati. “De Westerkerk bijvoor-
beeld is een prachtig gebouw voor 
een optreden met het koor, maar 
dan sta je in de pauze toch met een 
plastic bekertje koffie aan de zijkant. 
Dat is geen avond uit en dat bieden 
we in de entourage van het Con-
certgebouw met mooie muziek in 
onze ogen wel. En de kosten maak 

je toch, orkest en solisten moeten 
sowieso worden betaald.”

Twee keer per jaar biedt de KCOV 
Amsterdam zo’n avondje uit, in het 
voorjaar en het najaar. Een speci-
ale commissie kiest daarvoor de 
werken uit, in overleg met dirigent 
Hameleers. “Het is elke keer een 
min of meer nieuw stuk. We herha-
len om de zoveel jaar, maar hebben 
geen vast project dat elk jaar terug-
keert wat bij veel oratoriumkoren 
gebeurt. Een speciale commissie 
overlegt over de werken en op een 
gegeven moment komt er iets uitrol-
len. Dan is het de vraag, is het niet 
te modern of juist te oud. We doen 
geen kinderachtige muziekstukken 
nee, maar voor mij is het wel van 
belang dat het koor het aankan. Ik 
moet er wel in geloven.”

En Hameleers gelooft in het werk 
dat op 16 november door het koor 
wordt opgevoerd: het Ein Deut-
sches Requiem van Brahms. “Een 
ander requiem dan gemiddeld, zoals 
uit een katholieke liturgie. Brahms 
gooit het over een heel andere 
boeg. Hij gebruikt wel bijbelteksten, 
maar maakt er geen religieus stuk 
van. Het is ook nooit bedoeld voor 

Wijkkrant ZUID! mag voor het concert van de KCOV Amster-
dam, Brahms Ein Deutsches Requiem op zaterdag 16 november, 
twee kaarten weggeven. Wilt u kans maken op twee kaarten 
voor het concert, stuur dan voor 5 november een e-mail naar  
info@solidsalesandmarketing.nl en geef in twee zinnen aan waarom 
juist u die kaarten verdient. Vergeet niet uw naam en adresgegevens  
te vermelden.

Nieuwe leden altijd welkom

De Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging Amsterdam 
kan altijd nieuwe leden gebruiken. Sopranen, alten, tenoren 
en bassen; iedereen kan zich aanmelden. “Met name de hoge 

tenoren en de lage sopranen zijn zeldzaam”, zegt voorzitter Gerdjan 
Rapati. “Maar we zijn een gemengd koor, dus iedereen is welkom. Er 
lopen op straat ongetwijfeld gouden keeltjes rond met de mooiste 
zangstemmen, dus ik zeg: kom maar langs.”

Het koor repeteert elke donderdagavond in de Pelgrimskerk aan de 
Van Boshuizenstraat in Amsterdam-Buitenveldert. Potentiele nieu-
we leden wordt wel een stemtest afgenomen, want ook al zing je 
in een koor: iedere stem is van belang. “Ook in een koor geldt: de 
ketting is zo sterk als de zwakste schakel”, stelt dirigent Frank Hame-
leers nuchter vast. Daarnaast wordt er ook ‘huiswerk’ meegegeven 
en wordt van de koorleden wel inzet verwacht. 

Wijkkrant ZUID! mag
kaarten weggeven

in de kerk, maar voor in de concert-
zaal. Het zit ‘m ook in het verschil 
hoe de protestanten met de dood 
omgaan. Katholieken willen zo snel 
mogelijk naar het paradijs. De pro-
testanten bieden troost aan de ach-
terblijvers.” Rapati: “Een werk dat 
troost geeft.”

Het stuk mag dan in 1869 in pre-
mière zijn gegaan, de dirigent van 
de KCOV noemt het nog steeds 
modern en kakelvers. “Het is hoog-
romantisch. Een prachtig stuk met 
schitterende solo’s en mooie koor-
partijen. Voor het koor is het ook 
een hele uitdaging, want er wordt in 
alle zeven delen gezongen; en dan 
ook van zachte passages tot flink 

zingen. Er wordt veel van het koor 
gevraagd.”

Hameleers en Rapati hopen op-
nieuw op een volle zaal. “Het is 
natuurlijk geweldig dat het op een 
zaterdagavond is”, zegt Rapati, “een 
voordeel van onze band met het 
Concertgebouw, omdat we altijd 
voor het Concertgebouw kiezen. 
Door onze anciënniteit met ze en 
dankzij onze reputatie als koor, 
worden we niet weggestopt als het 
ware. Professionele orkesten krij-
gen soms voorrang, maar over het 
algemeen wordt er ook wel reke-
ning met ons gehouden. Een door-
deweekse avond als een dinsdag is 
toch moeilijker te verkopen.”
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Het heeft even geduurd – de 
eerste plannen stammen al 
uit 2014 – maar eind 2019 

lijkt het er toch van te komen. Be-
gin volgend jaar wordt er een start 
gemaakt met het kappen van de 
bomen tussen het Hoofddorpplein 
en Westlandgracht. En dat is het 
begin van de herinrichting van de 
Heemstedestraat. Verantwoordelijk 
stadsdeelbestuurder Rocco Piers 
(GroenLinks) over de uitvoer van de 
plannen.

Ook Rocco Piers betreurt het, dat 
het zo lang heeft moeten duren. 
“Interne organisatorische tegenslag 

Rocco Piers: Insteek is
de verkeersveiligheid

Heemstedestraat; bestuur en
buurt willen hetzelfde, toch?
Het vergroten van de verkeersveiligheid. Dat vormt de vol-
gens het stadsdeelbestuur de basis voor de herinrichting van 
de Heemstedestraat. En met dat doel zijn zowel omwonen-
den en ondernemers als het stadsdeelbestuur het met elkaar 
eens. Toch zijn er in de buurt vraagtekens ontstaan over de 
uitvoering en het mogelijke eindresultaat.

“Verbetert het plan de 
verkeersveiligheid wel? 
En wat is er uitgekomen 

van de Nota van Uitgangspunten? 
Het GVB lijkt zijn zin te krijgen; de 
bomen, en de buurt het nakijken?” 
Ondernemers Roland van Dinten 
(restaurant Drovers Dog) en Auke 
Wiersma (A.W, Sabel makelaardij 
o.g.) hebben zo hun bedenkingen. 
“In maart is inderdaad ‘verkeersvei-
ligheid én een betere doorstroming 
van het verkeer’ als thema gebruikt 
bij de presentatie van het plan”, ver-
telt Van Dinten. “In mijn ogen is dat 
een paradox, althans in  de Heem-
stedestraat.”

Met name het oversteken is levens-
gevaarlijk, oordeelt Van Dinten. “De 
kans op zgn. flankongevallen neemt 
in het plan niet af ten opzichte van 
de huidige situatie, aangezien au-
to’s vanuit de zijstraten zich op 
het fietspad moeten opstellen om 
zicht te hebben op het verkeer in 
de Heemstedestraat en het zicht 
op verkeer in de Heemstedestraat 
onverminderd slecht blijft.  Tijdens 
de spits is het juist met oversteken 
enorm druk. Je hebt het over zo’n 
tweeënhalve meter bakfiets en 
daarmee moet je straks twee drukke 
fietspaden, twee drukke weghelften 
en een trambaan oversteken. Stel 
je voor, eerste anderhalve meter 

bak met een kind erin, dan de rest 
en mogelijk nog een uk die ernaast 
fietst. Ik wil er niet aan denken wat 
er kan gebeuren.”

Volgens Wiersma worden de uitsla-
gen van een cvc-verkeersonderzoek 
verkeerd gebruikt. “De uitkomst liet 
zien dat 80 procent van de auto-
mobilisten niet afwijkend hard rijdt. 

Klopt, het is een klein aantal hard-
rijders die de veiligheid in gevaar 
brengt, maar de straat laat dit toe. 
Als je uitgaat van de 80 procent is 
het een veilige straat, die overi-
gens bekendstaat als de ‘kortste 
racebaan van Amsterdam’ en aan-
voerder van de lijst ‘Meest gevaar-
lijke straten in Noord-Holland’. Ik 
snap best dat geen enkel plan 100 

procent garantie geeft dat er geen 
ongelukken gebeuren, maar je kunt 
wel proberen dat zoveel mogelijk te 
benaderen door het toepassen van 
snelheid beperkende maatregelen.” 

Het is nodig en er moet wat gebeu-
ren, erkent Wiersma. “Persoonlijk 
denk ik ook dat het tegenhouden 
van het plan niet correct is.” Van 
Dinten onderschrijft de mening 
dat “geen zinnig mens tegen een 
verbetering is”. Toch heeft hij een 
bezwaarschrift ingediend. “Ik heb 
verzocht om een opschorting van 
de voorgenomen werkzaamheden 
zodat alle relevante feiten opnieuw 

worden onderzocht, belangen wor-
den afgewogen om vervolgens een 
nieuw besluit te nemen.”

“Wat al snel duidelijk werd is dat 
met het ontwikkelen van de plan-
nen voornamelijk ingegaan is op 
de wensen van het GVB, dat straks 
wel ‘mooi’ 17 seconden tijdswinst 
boekt. Verbetering van de verkeers-
veiligheid is natuurlijk afgewogen, 
en kreeg gelukkig een hogere prio-
riteit na verschrikkelijke ongevallen 
en doordat buurtbewoners hun gro-
te zorgen uitspraken”, oordeelt Van 
Dinten verder.

Volgens hem heeft allemaal erg 
lang geduurd. En is er in eerste in-
stantie beroerd gecommuniceerd. 

Hij beseft dat niet aan elke wens 
van omwonenden en ondernemers 
kan worden voldaan. Van Dinten: 
“Maar er gebeurt nu iets dat echt 
niet goed is. Dit gedeelte van de 
Heemstedestraat is een belangrijk 
winkelgebied. De aantrekkelijkheid 
wordt niet alleen bepaald door de 
verkeersfunctie, maar ook door de 
aanwezigheid van groen, ruimte 
voor de voetganger en leefbaarheid. 
Op al deze punten is het nu voorlig-
gende ontwerp een achteruitgang 
ten opzichte van de huidige situatie. 
Ja nieuwe bomen zullen worden ge-
plant. Maar het zal vele jaren duren 
voordat hetzelfde straatbeeld weer 

is ‘teruggegroeid’. Bomen opofferen 
is triest en onomkeerbaar. Daarom 
móet het plan in één keer goed zijn.” 
Ik had graag gezien dat er nage-
dacht was over hoe we samen een 
plek kunnen creëren om een hechte 
gemeenschap te vormen waar we 
elkaar als gebruikers, bewoners en 
omwonende kunnen ontmoetten 
om een buurt te hebben waar we 
allemaal trots op kunnen zijn.”

Beargumenteren dat hier een goed 
inclusief plan ligt, kan het stads-
deelbestuur met de uitvoerders op 
29 oktober doen, als omwonenden 
en ondernemers uit de buurt wor-
den uitgenodigd voor een nieuwe 
informatieavond. Wiersma en Van 
Dinten zullen er zeker zijn.  

Een betere doorstroming
én verkeersveiligheid: in
mijn ogen een paradox

Ondernemer Roland van Dinten

is daar debet aan. Maar zoals het 
er nu naar uitziet, wordt in januari 
2020 begonnen met het kappen 
van de bomen. “Ik snap dat niet 
iedereen hier blij mee is, maar dat 
is altijd zo met dit soort projecten. 
Voor het verbeteren van de ver-
keersveiligheid moeten de bomen 
verdwijnen, maar er komen natuur-
lijk wel bomen voor terug.”

Het vergroten van de verkeersvei-
ligheid. Dat vormt de basis voor de 
herinrichting van de Heemstede-
straat.  “Er is zorgvuldig gekeken 
naar welk plan leidt tot een betere 
verkeersveiligheid. Je hebt altijd 

met een beperkte ruimte te maken, 
waarin je stoep, fietspaden, autorij-
banen, tramspoor en parkeren moet 
verwerken. Daarbij moeten keuzes 
worden gemaakt en die moeten 
hier en daar soms worden aange-
past om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Door de gescheiden rij-
banen en zelfstandige fietspaden is 
dit al het geval. Stad ingaand wordt 
er ook een verkeersdrempel aan-
gelegd en ter hoogte van de West-
landgracht komt er bij de oversteek 
een vluchtheuvel, zodat je in twee 
keer de straat kunt oversteken. 
Daar komt bij dat door de herinrich-
ting de straat optisch versmald en 

dat werkt altijd snelheidsremmend.”

Een zebrapad ter hoogte van de 
Westlandgracht of Woestduinstraat 
is volgens de stadsdeelbestuurder 
geen optie omdat deze dan tussen 
twee tramhaltes komt te liggen. 
“Het is een regel om een trambaan 
liever niet met een zebrapad te on-
derbreken. Het geeft een voetgan-
ger het recht om over te steken, 
maar is die wel in staat om de snel-
heid van een aanstormende tram 

goed in te schatten en te bepalen of 
deze nog wel snel genoeg kan rem-
men. Met een zebrapad creëer je in 
dit geval schijnveiligheid en wordt 
de situatie er juist gevaarlijker van.” 

Het stadsdeel en de uitvoerders 
houden 29 oktober nog een infor-
matieavond. Dan zullen er ook te-
keningen worden opgehangen die 
laten zien wat er gaat gebeuren. 
Omwonenden en ondernemers 
kunnen die avond nog hun zegje 
doen en mogen er, zo zegt Piers, 
vragen worden gesteld. “We zul-
len alle opmerkingen ook serieus 
bekijken en meenemen.” Hij bena-
drukt  wel dat tot dusver het over-
leg tussen stadsdeelbestuur, uit-
voerders en ondernemers intensief 
is en goed verloopt. “En dat willen 
we zo houden. We zullen ook met 
de ondernemers overleggen hoe 
ze verder tijdens het project willen 
worden geïnformeerd.”
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De zin en onzin 
van de prijs per  
vierkante meter

Met enige regelmaat wor-
den er rapporten en 
artikelen geproduceerd 

over de stand van de woning-
markt. Steevast wordt dan ge-
sproken over de prijsontwikke-
ling van koophuizen, daarnaast 
wordt ook vaak regionaal een 
koppeling gemaakt naar de prijs 
per vierkante meter. Om alge-
hele trends te vergelijken is dit 
een nuttig vergelijkingsmiddel, 
echter als het gaat om de waar-
debepaling van een huis dan is 
het veel minder relevant. Wat 
bijvoorbeeld als twee huizen met 
dezelfde woonoppervlakte een 
totaal andere ligging hebben? 
Of als de een veel eigen grond 
heeft en het andere huis een bo-
venwoning is? U voelt het al aan, 
dan is de prijs per vierkante me-
ter opeens veel minder relevant. 
Ons advies is daarom dan ook: 
laat u adviseren! 

Het wordt wel gezien als de 
officieuze opening van het 
Amsterdamse kerstseizoen 

en vanaf 1 november is het weer 
zover: de Winterfair bij tuincentrum 
Osdorp.

Op deze avond is het inspirerend 
kerstshoppen. Tijdens de Winter-
fair komen de bezoekers de nieuw-
ste kerst- en interieurtrends tegen. 
Naast de gezelligste kerstmarkt van 
Amsterdam zijn er diverse creatie-
ve kerstworkshops en het grootste  
Lemax kerstdorp van Nederland.

De avond is exclusief toegankelijk 
voor voordeelkaarthouders, maar 
deze kan ter plekke worden aange-
vraagd bij de balie.

Met de racefiets aan de hand 
stapten begin oktober acht 

deelnemers de werkruimte van 
Bro-Shop Amsterdam binnen. 
Vol goede zin om daar een work-
shop te volgen, waarbij Joost en 
Jornt uitleg gaven over een vei-
ligheidscheck (altijd doen voor je 
op de fiets stapt), en een tech-
nische workshop (bandje  plak-
ken).

Bro-cycle Amsterdam is op-
gericht door vier vrienden die 
helemaal weg zijn van vintage 
racefietsen. Sinds maart 2019 
is er een fysieke winkel in de 
Ruysdaelstraat. Achterin de zaak 
is een grote werkruimte,  waar 
aan de fietsen wordt geklust en 
workshops worden gegeven.
 
De workshop was in ieder geval 
een succes, en… voor herhaling 
vatbaar.

Een ontspannen en gemoede-
lijk sfeer dat zijn oorsprong 
vindt in de aandacht en de 

tijd die voor iedereen wordt geno-
men. Dat is dé omschrijving die van 
toepassing is op tandartspraktijk 
Boogaard aan de Churchilllaan 162.

Het is nu ruim negen maanden ge-
leden dat Maarten Boogaard de 
praktijk van tandarts Eric Becht 
overnam. Een overname, waarbij 
voor de patiënten nauwelijks iets 
is veranderd. Aandacht en de tijd 
nemen voor de patiënten stond en 
staat nog steeds hoog in het vaan-
del en dat heeft – merken tandarts 
Maarten en mondhygiëniste Saskia 
– zijn weerslag op de patiënten. 
Met name jonge kinderen en men-
sen met angst voor de tandarts rea-
geren hier heel goed op. 

Zonder angst in de 
tandartsstoel

Winterfair bij 
tuincentrum Osdorp

Geslaagde 
workshop 
‘bandje plakken’Over medicinale cannabis is 

al veel gezegd en geschre-
ven. Het niet psychoac-

tieve deel CBD (cannabidiol) van 
cannabis verandert in razend tem-
po het debat over het gebruik van 
hennep, cannabis of wiet als medi-
cijn en voedingssupplement. Naast 
de bekende druppels zijn nu allerlei 
sport supplementen, crèmes, en 
zelfs koffie en water verkrijgbaar. 

Van CBD is bekend dat het kan 
helpen bij pijn en ontstekingen, de 
slaap kan verbeteren, de bot-groei 
bevordert en ontspannende wer-

CBD als wondermiddel voor sporters
king op spieren en pezen kan heb-
ben. Sporters profiteren van al die 
voordelen van CBD. Intensieve trai-
ning kan pijn doen als gevolg van 
microscopische schade aan spier-
vezels. Meer en meer professione-
le en amateur sporters ontdekken 
de voordelen van CBD die cruciaal 
zijn voor pijn- en letsel-beheersing, 
spierherstel en uithoudingsvermo-
gen. Door sneller te herstellen kan 
een sporter zijn trainingsintensiteit 
verhogen, of gewoon vaker zonder 
pijn en met veel plezier sporten.

“CBD helpt mij bij het herstel na 

zware trainingsarbeid. Ik slaap be-
ter en ervaar minder pijn in spieren 
en gewrichten”, zegt Puk Kooiman, 
Master CrossFit atlete, voedings-
deskundige en personal trainer. 
“CBD crème gebruik ik vooral bij 
lokale pijn. Het voorkomt zwelling 
en ontsteking en vermindert de 
pijn enorm. CBD staat niet meer 
op de verboden substanties lijst 
van de doping autoriteit en daar 
ben ik erg blij mee. Geen vervelen-
de pijnstillers meer voor mij, maar 
een natuurlijk middel zonder nare  
bijwerkingen.”

Dankzij de brede opleiding die bei-
den hebben gevolgd en is er nau-
welijks noodzaak om patiënten 
door te verwijzen naar specialisten 
en dat geeft de patiënten een ver-
trouwd gevoel. Wilt u zelf ervaren 
hoe het er hier aan toe gaat? Er is 
echter nog wel ruimte voor nieuwe 
patiënten. Voor meer informatie:  
www.tandartsboogaard.nl




