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Bladeren

Excuus, dat het zo lang duurde eer
je weer in een exemplaar van Kwartier aan de Amstel kunt bladeren.
Tja, het welbekende virus, ja. Positief of negatief getest, als het aan
ons ligt, kikkert iedereen op van
verhalen in en om het Amstelkwartier.
De Watertoren staat centraal in
deze editie, als middelpunt van het
mooie, nieuwe en vooral rustige de vraag is natuurlijk wanneer heel
Amsterdam onze oase ontdekt park. Sfeervolle foto’s van Marieke,
begeleid door mijmeringen van Karlien, op pagina 8 en 9. En sorry gemeente, dat we het Bella Vistapark
liever Watertorenpark noemen.
Henk heeft de bijzondere foto op
de cover gemaakt. De mooie vogels
zijn in het echt te bewonderen onder het viaduct van de A10, aan het
eind van de Weespertrekvaart. Als iemand weet wie
de graffiti artist is? Graag
een mailtje naar redactie@
kwartieraandeamstel.nl
Spijt zou je kunnen hebben dat je niet meer naar
Café De Omval kunt, de
markante uitspanning op
de kop van de Weespertrekvaart. Na 82 jaar moet De Omval wijken voor oprukkende nieuwbouw. Gelukkig heeft onze nieuwe
verslaggever Dylan op de valreep

Bezorging
Krijg je per ongeluk ongewild
een krant in je bus, mail dan
naar redactie@amstelkwartiermakers.nl

Colofon 

Heel jammer dat Joa, Liv, Max,
Nina en Noor van de kinderredactie niet fysiek op bezoek mochten
bij Qmusic, maar ze hebben toch
een supertof interview gehad met
dj Domien Verschuuren. Over

welk nummer hij het meest heeft
gedraaid, over poepen tijdens de
uitzending en nog veel meer. Je
leest het op de achterpagina.
En tot slot sorry voor Mokum, die
dit keer met gejammer komt. Het
zullen de vallende bladeren wel
zijn.
Ondanks alles, wens de hele redactie je anderhalve meter aan leesplezier, gezondheid en sneeuw! 
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nog een mooi sfeerportret gemaakt
(pag. 12 en 13).
Verder nog een interessant artikel
over woon-werk community The
Fizz van Foppe (op 4 en 5) en een
uitgebreide uitleg van Dein over de
instanties die verantwoordelijk zijn
voor de handhaving op de Amstel (pag. 7). Pardon, dat het zo
ingewikkeld is.
Maar top dat de sportaanbiedingen (pag. 11) uit de maart editie
weer herhaald worden! En tof dat
we een nieuwe rubriek hebben
waarin iemand die hier woont of
werkt zijn of haar Kijk op de wijk
geeft.

Fotografie:
Henk Pouw en Marieke Zomerdijk
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Gejammer
Ik blijf er maar snuffelen, vier
voordeuren verderop. Het ruikt er
nog steeds naar mijn allerliefste
hondenbuurmeisje, maar waar
ze is gebleven? Eén tel denk ik,
als ik maar blijf neuzen, dan is ze
er op een dag vast weer, kan ik
achter haar aan rennen, kunnen
we samen de ganzen bij de Amstel de stuipen op het lijf jagen.
Maar dan haalt mijn baas het
groene balletje uit haar jaszak
tevoorschijn en spurt ik de hoek
van het Tweede Amstelvlietpad
om, het park met de grote toren
in. Als het regent dat het giet,
gaat mijn baas onder dat monsterlijke ijzeren ding achterin de
hoek van het park staan – blijf
ze zelf lekker droog – en slingert
de bal de regen in. Overigens,
hoe vaker ze het kunstwerk ziet,
hoe mooier ze het vindt. Blijkt
maar weer eens dat je uiteindelijk overal aan kunt wennen.
Met mooi weer zit ze te zitten,
op een bankje bij de walnotenboom. Soms duurt het heel lang
voordat ze de bal weer oppakt,
dan staart ze maar voor zich uit.
En vraagt aan mij of honden ook
verdriet kunnen hebben. Wat
een gejammer denk ik, gooi nou
maar gewoon. Vaak mompelt ze
steeds weer hetzelfde lied van
Daniël Lohues:
Wat doen we nou
Ik kom nou op dit moment
echt niet veul verder as
Wat moeten we nou
Nou ik weet het heel goed. Eerst
gooien, dan rennen, dan vangen, terugbrengen en opnieuw
gooien, rennen… tot ik erbij
neerval. En weer opnieuw ga
beginnen. 
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De millennials van The Fizz

Resident manager Moreno Monsanto: ‘De ruimte op
de begane grond is een verlengstuk van je woning’

Wat is dat nou voor gebouw daar op de hoek van
de Spaklerweg en de Welnastraat? De begane
grond lonkt. Is het een koffiebar, een kantoor? Op
de gevel staat The Fizz, maar we kennen het ook
als De Lofts. Om opheldering te krijgen spreken
we af met Moreno Monsanto, resident manager
van The Fizz.
[tekst FJS, foto’s MZ]

Moreno vertelt enthousiast over The Fizz, een nieuw
woon-werk concept voor young professionals. Niet primair voor studenten, zoals buurman Villa Mokum, maar
voor starters tot 30 jaar oud, Millennials dus. The Fizz
heeft als roots studentenhuisvesting en is een commercieel bedrijf met een ideële doelstelling. Het idee is om
een ‘micro living’ te ontwikkelen: meer dan alleen wonen. Er wordt een woon- en werk community gecreëerd.
De ruimte op de begane grond wordt gezien als een
verlengstuk van de woning. Je kunt er werken achter je
laptop, het is een café/koffiebar voor de bewoners en er
wordt het een en ander georganiseerd voor de bewoners. De programmering bestaat bijvoorbeeld uit een
debatavond, een wijncursus of yoga workshop.
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Welkom op uitnodiging
Leuk voor de bewoners van The Fizz, die automatisch
member zijn, maar wat hebben wij als buren eraan?
Helaas, je kunt er alleen maar op de koffie komen of
langskomen voor een borrel op uitnodiging van een bewoner. Dat heeft te maken met de horecavergunning,
de horeca is niet openbaar. Je kunt hier overigens wel
als buitenstaander een coworking plek huren vanaf
€ 100 per maand. Om de hoek aan de Spaklerweg zit een
aantal zakelijke huurders. Die betalen niet de hoofdprijs
en moeten passen bij het concept van The Fizz. Zo zitten er 2 (heel verschillende) yoga clubs, een galerie en
het kantoor van Wundermart. Wundermart is een onbemande mini supermarkt, die 24/7 open is. En er zit zo’n
Wundermart in de community ruimte van The Fizz. Hier
halen de bewoners hun croissantje en cappuccino.

Internationale community
Myrthe, bewoner vanaf de opening vorig jaar juli, zegt
dat The Fizz precies biedt waar zij behoefte aan heeft.
Zij werkt vaak in de community ruimte, maar dat doen
helaas niet zoveel bewoners. Wel zijn er regelmatig borrels (afspreken via de what’s app groep) en woont ze
hier naar haar zin, samen met haar vriend. In de zomer

Ook zakelijke huurders voelen zich
thuis, bijvoorbeeld yogastudio The
Circle Space

Passend binnen het woon-werkconcept
voor de young professionals: galerie
Spaklers

is het genieten op het gemeenschappelijke dakterras!
De appartementen zien er goed uit, maar gelijkenis met
een (New Yorkse) loft is eerlijk gezegd wat ver te zoeken. Je moet het doen met een appartement van 32
tot 40 m2, dat logischerwijs grotendeels uit één ruimte
bestaat. De meeste bewoners zijn stelletjes. En die stelletjes zorgen voor een internationale community. Ongeveer de helft van de huurders is buitenlands. Gemiddeld
wonen ze hier 2 jaar en maximaal 5 jaar.
Ondertussen breidt The Fizz gestaag uit. Er zijn nu 4
vestigingen in Amsterdam en 2 in Rotterdam. Moreno
heeft als ideaal om uiteindelijk de hele life cycle te kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld ook de 55+ generatie.
Mooi plan! 

Het appartement van bewoner Myrthe

Gemeenschappelijk dakterras 

Foto: Mady Smit

Boomyoga
Als je door het Bella Vistapark loopt, kom je vaak bijzondere mensen tegen. Wat dit betreft is het een echt Amsterdams park. Een van de meest opvallende mensen is
de boomyoga man, zoals ik hem duid. Wat bedoeld was
als een kort vraaggesprek werd een bijzondere ontmoeting met levenskunstenaar Alex. Zijn leven in het nu en
liefde voor de natuur uit hij met boomyoga. Een door
hem zelf ontwikkelde vorm van yoga en fitness, waarbij je aan een tuig aan een grote boomtak hangt. Alex
vond een geschikte boom hier in het park. ‘Een heerlijk
park met leuke mensen, die met een open blik in het
leven staan.’ Alex komt oorspronkelijk uit Rusland en
vertelt dat hij over de wereld zwerft. Hij is musicus en
fotograaf, maar vooral een bijzonder mens, die kleur
geeft aan het Amsterdamse leven en aan ons buurtpark.
[tekst en foto FJS]

Wat een aanwinst is het nieuwe park,
je kunt er zelfs boomyoga’en
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Chaos in de aanpak,
overlast op de Amstel
Het was een lange hete zomer. We genoten er allemaal van, maar als buurtbewoners hebben we
ook kunnen ervaren wat overlast is en met name
op het water. Reden om eens te gaan onderzoeken
hoe het gesteld is met de controle op de Amstel.

laas werken deze drie instanties niet goed samen. Bel
je handhaving, dan verwijzen ze je door naar de politie,
bel je de politie, verwijzen zij je door naar Handhaving
en ook de provincie verwijst naar de politie.

Er zijn grofweg drie instanties verantwoordelijk voor het
wel en wee op het water. De gemeente, die handhaving
hierop inzet, de politie die excessen moet tegengaan en
de provincie Noord-Holland Amstel, Gooi en Vechtstreek
die de vaargeul beheert.
Handhaving is vanuit de gemeente verantwoordelijk
voor keurig vaargedrag, net zoals de politie dat is op
onze verkeerswegen. Handhaving op het water (deze
blijkt nu Nautisch Beheer te heten) heeft één bootje in
de haven bij George Marina liggen, maar zij varen enkel
uit als de weersvoorspellingen zeggen dat het warmer
wordt dan 21 graden Celsius. Volgens de website van
de gemeente Amsterdam zijn handhavers bevoegd om
te beboeten bij overtreding van de regels, maar in de
praktijk van afgelopen zomer werd er niet of nauwelijks
beboet, terwijl er toch reden genoeg voor was.
Op het land heb je ook nog de toezichthouders die enkel
mogen registreren en als het uit de hand loopt moeten
zij contact opnemen met Handhaving die dan actie moet
ondernemen. Twee toezichthouders die wij leerden kennen waren oprecht verbaasd over het geluidsgeweld
vanaf het water en maakten daar melding van.
De provincie Noord-Holland Amstel Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de vaargeul, dat is het
deel tussen de boeien, daarbuiten is de gemeentelijke
Handhaving samen met de politie verantwoordelijk. He-

Versterkte muziek op het water is verboden (boete
€ 140, dat staat op alle pijlers van alle bruggen die je
passeert als je de stad in- of uitvaart), maar als je dit
niet handhaaft gebeurt er niets. Toch heeft de politie in
het verleden bewezen dat ze het kunnen, denk aan de
fietsverlichting die zij effectief hebben aangepakt.
Na een tragisch ongeval op het water waarbij een opvarende jongen verdronk, (hij bleek niet te kunnen zwemmen) greep de gemeente aan het einde van de zomer
in. Op het gras rondom Park Somerlust werden hekken
geplaatst en een deel van de Amstel werd afgezet. Dit
alles gebeurde onder het mom van corona, niet vanwege geluidsoverlast of overlast van overmatig alcohol en
drugsgebruik. De hekken leverden wel een 4e partij in
het toezicht houden op, het Crowd Management Team.
En in opdracht van de gemeente (wie oh wie) openden
en sloten zij de hekken op onverklaarbare momenten.
Maar zij waren van alle diensten de meest duidelijke
in hun aanwijzingen: 1,5 meter afstand punt. Via een
buurman hoorde ik dat de provincie en de gemeente
een convenant gaan sluiten waarin het mogelijk wordt
dat alle betrokken partijen kunnen optreden. Dat klinkt
als, we gaan nu eerst de spelregels vastleggen en daarna wellicht handhaven. Laten we hopen dat dit voor het
volgend zomerseizoen geregeld is. 

Nóg een partij

[tekst DS, foto HP]

Vragen om moeilijkheden: vier partijen zijn verantwoordelijk voor toezicht rondom Park Somerlust
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Foto: Stadsarchief Amsterdam

1971 - 49 jaar later - 2020
Foto: Marieke Zomerdijk
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Mijmeringen over ons park

Twee leuke speelplaatsjes, één voor de kleintjes met
veel schaduw van de oude bomen en één voor de groteren, waar ingewikkelder speeltoestellen staan. Ook
staat er een enorme tafel met banken aan weerszijden,
waar je zelfs in coronatijd makkelijk met twaalf mensen
aan kunt zitten.
[tekst KH, foto’s MZ]

De zomerwei des ochtends vroeg
En op een zuchtje wind dat hem droeg
Vliegt een geel vlindertje voorbij
Heer, had het maar zo gelaten
Vasalis

Er zijn maar liefst 40 verschillende soorten bomen geplant, waaronder een aantal noten- en vruchtenbomen,
waar hopelijk veel vogels op af zullen komen.
Oude klinkers van de vroegere wegen van de fabriek zijn
gebruikt om nieuwe paadjes aan te leggen en het park is
zo ontworpen dat er in elk seizoen iets in bloei staat.

Het Bella Vista Park wordt door omwonenden, die mee
hebben kunnen denken over de inrichting van het park,
ook wel liefdevol het Watertorenpark genoemd en terecht, want het park is aangelegd rondom de imposante
oude watertoren van de voormalige Zuidergasfabriek.
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Whether it’s physiotherapy,
personal training or massages,
we will help you to take the next step.
visit www.shape-shifters.nl

WILLEM FENENGASTRAAT 3, 1096 BN AMSTERDAM
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Sportieve aanbiedingen
In het vorige nummer hebben we het er uitgebreid over gehad: fitness, fietsen, yoga, jiu jitsu… In een
straal van een paar honderd meter rondom je huis kun je het allemaal doen. Helaas gooide een niet nader
te noemen virus roet in het eten, dus bij deze alles in de herhaling: sportieve aanbiedingen waar je tot
het eind van dit jaar gebruik van kunt maken.
[tekst IH, illustratie RB]

WattCycling

Uprising Yoga

Fietsen met hoge intensiteit (HIT), veel weerstand
(d’Huez), in lange duurblokken (Tri-Endurance) of
alle drie gecombineerd in één training (Allround), dat
kan bij WattCycling. Het leuke eraan is dat je sterker
wordt, met elkaar traint en de variatie: dan weer train
je op kracht, dan weer op souplesse, dan op klimmen.
Als bewoner kun je een gratis
vrijblijvende introductietraining krijgen van 90
minuten, boek via wattcycling.nl en vermeld code
AMSTELKWARTIER2020

Behalve yoga kun je bij Uprising ook workshops Mindfulness volgen. Daarin leer je o.a. hoe Mindfulness je
helpt gezonder te zijn, minder stressvol te leven, meer
te ontspannen en beter te slapen. Bovendien verbetert
het je relaties met anderen waardoor je je gelukkiger
en tevredener voelt. Bewoners krijgen 10% korting
op de actieprijs. Voor een workshop van twee uur
betaal je maar € 24,75. Alle info en aanmelden via
uprisingyoga.nl/schedule/

Workout Amsterdam
High Intensity en Strength lessen, (samen
Full Body Workout), kickboksen, personal
training, voor iedereen uit het Amstelkwartier. Lessen van 50 minuten die goed zijn
voor je conditie, kracht en vetverbranding.
En veilig uiteraard, zo heeft WA onder andere het nieuwste luchtzuiveringssysteem.
Alle info vind je op workoutamsterdam.nl,
daar kun je je ook inschrijven voor een
gratis proefweek.

Brazilian Jiu Jitsu Academy
Amsterdam
BJJ is een vorm van grondvechten, het lijkt
een beetje op judo en is top voor zelfverdediging en zelfvertrouwen, bovendien is het
een heel gezellige sportschool.
Je bent altijd welkom voor een gratis
proefles, meld je aan via info@bjjaa.nl, dan
ligt er een pak voor je klaar. Meer info vind
je op bjjaa.nl

Trend Fitness Amstelkwartier

Fit & Fast

Met de kou en (hopelijk) sneeuw en ijs in aantocht,
kun je bij Trend Fitness meedoen met een nieuwe
actie: de Winter Challenge. Een sportprogramma van
minimaal 3 maanden voor een lager tarief en
vooral gericht op fit worden door al het thuiswerken
en gezond zijn zodra de wintersporten weer beginnen.
Minimaal 2 keer per week, kort en effectief trainen,
zeer resultaat gericht. Vraag de startinfo op en maak
een afspraak via trendfitness.nl

Meer kracht, meer spieropbouw en een beter figuur
krijg je met EMS-training (Electro Musculaire Stimulatie). Met impulsen train je je spieren met maximale
weerstand. Een beperkt aantal mensen in een ruimte,
dus lekker covid proof.
Als bewoner van het AK betaal je voor een proefles
geen € 20 maar maar € 5, meld je aan via
info@fitenfast.nl en vermeld dat je via Kwartier aan de
Amstel bent. Alle info vind je op fitenfast.nl
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Laatste

Caféleven

Einde aan De Omval
Elke vierkante oevermeter van
de noordelijke Weespertrekvaart is bezet door moderne
hoogbouw en hippe stadsvilla’s.
Élke vierkante meter? Nee, één
driehoekig cafeetje blijft dapper
weerstand bieden aan de oprukkende gentrificatie. Hoelang
nog?
[tekst DvE, foto’s MZ]

Een driehoekig cafeetje? Alfred van
Antwerpen (53), bedrijfsleider van
Café De Omval aan de Weesperzijde, zegt: ‘Nee hoor, dat denken
de mensen maar, omdat we op een
driehoekig punt staan. Het gebouw
van De Omval is zo vierkant als
wat.’
Dat opgehelderd hebbende, snelt
men als bezoeker dezer dagen maar
het best fluks door naar de bar –
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want hoelang kunnen we daaraan
nog een biertje drinken? Daar is Van
Antwerpen minder stellig over. Er is
een in februari jongstleden onherroepelijk geworden bestemmingsplan dat voorziet in sloop van Café
De Omval (en een totale verandering van het gebiedje met loodsjes
en garages onder het spoor ernaast), maar vooralsnog gebeurt er
niets. Eerst moeten er plannen worden ingediend bij de gemeente (dat
kan tot eind dit jaar), dan vindt er
tot april een ‘ontwikkelcompetitie’
plaats, waarna in 2023 moet worden begonnen met de bouw van,
tja, dat weet dus niemand.
Niemand? Nog niet, want de plannen zijn nog niet per se binnen,
noch zijn die geschouwd; vaststaat
al wel dat er ‘laagdrempelige, buurtgerichte horeca’ dient te komen op
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exact de plek waar Café De Omval
zich momenteel bevindt, in – jawel
– een driehoekig gebouw.
Alfred van Antwerpen, een even kalme als fitte figuur, trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Je vraagt je toch af of
De Omval dat al niet is, laagdrempelig en buurtgericht. Onze gasten
hier komen uit het Amsteldorp, de
Watergraafsmeer, het Amstelkwartier ook wel, en tot voor kort uit de
kantoren. Veel buurtgerichter kun
je toch niet zijn.’
Dat lijkt een correcte vaststelling;
ook vandaag komen buurtbewoners
vrolijk aansloffen voor een Aperolspritz of een vaasje Amstel; gemoedelijkheid is troef. Men kijkt eens

wat uit op de Weespertrekvaart,
men bestelt eens een bitterballetje, kaasstengeltje of minifrikadelletje, zucht eens diep, en neemt
nog een slok. Het is van een landerigheid die in de betonnen jungle
aan deze vaarten zelden nog wordt
aangetroffen. Van Antwerpen: ‘Ik
jaag niet al te hard om omzet, dat
past hier niet.’ Een van de drinkers
merkt licht verschrikt op: ‘Wat dan,
in plaats van dit? Nog maar een
George?’
Van Antwerpen: ‘De Omval wordt
al met sloop bedreigd sinds 2006.
Ik ben hier pas sinds 2008, en ik
ken de stand van zaken niet precies, maar volgens mij hebben de
eigenaren van De Omval b.v., het
café dus [de gemeente bezit de
grond en het pand, red.], nog een
zaak tegen de gemeente lopen. Zij
zouden Café De Omval hier graag
willen afbreken en weer opbouwen,
dat is mijn vermoeden.’
Van Antwerpen runt het café met
onder meer de hulp van barman
Siem Jansen, die een breed armgebaar richting het water maakt terwijl er net een scheepje langs tuft,
en dan zegt: ‘Dit is precies zoals

het moet zijn, toch. Ik heb hier tien
jaar lang boven het café gewoond,
in mijn studententijd, het is een
fantastische plek. Nu heb ik eieren
voor mijn geld gekozen, want ik wil
niet wakker worden van een sloopkogel door mijn raam, maar dit is
toch te authentiek, te mooi om neer
te halen?’
Dat mag zo zijn – zelfs aan een
tweede Blooker (het herbouwde
cacaofabriekje even verderop) zal
toch weinig behoefte bestaan –
maar inmiddels klopt er nog een
heel ander probleem aan de poorten van Café De Omval. Van Antwerpen: ‘Alle kantoren zijn leeg,
vanwege de je-weet-wel, dus ze
komen niet lunchen, niet borrelen, niks. En ook de partijtjes die
de mensen hier in de weekeinden
gaven, vaak toch zestig tot tachtig man, zijn opgedroogd. Ondanks
dat de omzet erg onder druk staat
door de maatregelen procederen
de eigenaars toch om De Omval te
kunnen behouden. Maar we draaien
natuurlijk geen top-omzetten zo.’
Een geurig portie vlammetjes wordt
door Siem Jansen richting terras gedragen. Eenmaal terug van

de stamgasten zegt Jansen: ‘Met
die feestjes hier kan echt alles,
we verbouwen desnoods de hele
tent. Komt er weer iemand met
een speech van zes pagina’s, dan
zeggen wij: ‘Dat kan je niet maken
joh,’ en dan doen ze het toch, haha,
en al die fantastische sketches, het
is echt altijd lachen.’
Van Antwerpen grinnikt beamend,
recht zijn rug en zegt: ‘Ik blijf in
elk geval, tot de laatste snik van De
Omval, de gastheer die ik hier altijd
ben geweest.’ 

Bedrijfsleider Alfred van Antwerpen (r) met barman Siem Jansen
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Wist je dat in het Amstelkwartier een
buurtvereniging is?
De AmstelkwartierMakers……
En die makers zijn wij allen: wonend en
werkend in onze wijk!
In 2017 is de vereniging opgericht na een fase van pionieren in dit gloednieuwe woongebied.
Met als doel bewoners en bedrijven zich welkom te laten
voelen, de betrokkenheid onderling te faciliteren, ons te
verbinden door activiteiten en informatie en toegang te geven tot de agenda van de buurt. De vorm van vereniging is
fijn, het is van de leden, wij dus.
En omdat we daardoor een naam en stem hebben bij bijvoorbeeld allerlei afdelingen bij de gemeente. Zo hebben we
naast support van en inspraak bij verschillende gemeentelijke afdelingen, ook van stadsdeel Oost al een aantal jaren
financiële ondersteuning.
Bedrijven en horeca van het eerste uur, ondersteunen ons
bij activiteiten die er met en voor bewoners in de afgelopen
jaren waren. Denk aan de jaarlijkse kerstmarkten, steeds
op een andere plek in de wijk. Zomers een BuurtBBQ aan
lange tafels, Dansen en eten aan de Amstel; een Kunstfestijn met een rode draad dwars door de buurt heen enz.
enz.
In dit jaar heeft Covid 19 in ons gebied de nodige effecten
gehad: zo stond voor juni een groots openingsfeest van het
Bella Vistapark op de agenda: een samenwerking tussen
gemeente en een boel betrokken bewoners. Alles is natuurlijk afgelast en on hold gezet.
Laten we hopen dat we volgend jaar ons feesttekort kunnen
inhalen!!!
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Hoe kunnen we elkaar al wel ontmoeten op dit
moment, er bestaan namelijk al een:
# Facebookgroep Amstelkwartier Vertier
# Facebookgroep Amstelkwartier Marktplaats
# een instagram account Amstelkwartier Makers
# “Kwartier aan de Amstel”, dit fijne huis-aan-huisblad,
3 tot 4 keer per jaar!
# www.amstelkwartiermakers.nl
Voor deze laatste site is de aanzet gemaakt, de plaats waar
we graag alle informatie omtrent ons ‘Kwartier’ willen delen. Het blijkt wel superlastig te zijn om hier steady en
structureel vorm aan te geven. En Covid 19 maakt het niet
eenvoudiger: een belangrijk deel was de agenda in de buurt
‘wat is er te doen in ons gebied’.
In de komende periode gaan er wisselingen plaatsvinden in
en om het bestuur van AKM.
We bestaan nu uit een klein bestuur met een club bewoners
en betrokkenen eromheen die mee vorm geven.
Inmiddels zijn er vele nieuwe bewoners in onze uitdagende
groeiwijk gekomen.
En hen nodigen we ook nadrukkelijk uit om de huidige club
van het eerste en latere uur aan te vullen! Iedereen die op
eea manier geïnteresseerd is in ons of een rol kan ons bereiken via info@amstelkwartiermakers.nl !
Blijf gezond, let op elkaar!
Gauw tot ziens, namens het huidige bestuur Anna, Koh,
Remco, Arjan en Monique.

Van Den Bosch tot 1096
via Eindhoven, Den Bosch, België, weer Den Bosch in precies
hetzelfde huis (!), Rosmalen en Berkel en Rodenrijs
Brabander Wil van Bladel (60),
technisch directeur/hoofdcoach
van het Belgisch Olympisch
zeilteam woont samen met zijn
Zuid-Koreaanse vrouw Hyunghae aan de Amstelbeststraat.
85 dagen per jaar (in jaren zonder corona), de overige dagen
is hij op reis vanwege zijn werk,
geniet hij van het waanzinnige
uitzicht op de rivier.
[tekst IH, foto MZ]

In 1096 sinds…
… de oplevering van dit pand, in juli
2016. Mijn vrouw had een hele grote
wens, verhuizen naar Amsterdam.
Ze komt uit Busan, Zuid-Korea,
daar wonen 4,5 miljoen mensen.
Berkel en Rodenrijs en ook Rotterdam vond ze mini, ze wilde naar de
grootste stad van Nederland.

De wijk, het gebouw
Ik vind het Amstelkwartier een heel
interessante wijk, maar het is nog
geen buurt. Dat komt ook doordat er continu wordt gebouwd, dat
brengt de wijk niet tot rust. Dan
staan de vuilnisbakken weer hier,
dan weer daar, vuilnis zwerft over
de straten…
De bewoners uit het pand waarin we
wonen, vormen een echte community. We hebben een heel levendige
app. Handig ook, als je bijvoorbeeld
gasten krijgt en een parkeerplaats
nodig hebt.

Lievelingsplek
In dit appartement is alles mijn lievelingsplek. In mijn kantoor heb ik
een megaraam en daaruit kijk ik
ook zo weg, schuin over het water. Ik wandel ook graag het rondje
ophaalbruggetje - Utrechtse Brug Berlagebrug. Nee, de drukte hier,
voor aan de Amstel s zomers stoort

‘Omdat er continu wordt
gebouwd, is de wijk nog
niet tot rust gekomen’

me niet, ik hou van mensen, krijg
ik energie van. Ik snap alleen niet
dat het Park Somerlust genoemd
wordt, het zijn gewoon zijn twee
groenstroken bij elkaar.

Jammer, maar helaas
Er is geen bakker, geen slager,
geen supermarkt, precies de plekken waar je een praatje maakt. Wat
bindend voor de wijk is. Ik hoop dat
dat gaat veranderen.

Hoe Brabants ben je in het
Amstelkwartier?
Een Brabander hoeft geen agenda
te trekken om een afspraak met
een vriend te maken. ‘Kom langs
voor een wijntje, eet mee.’ Het is
toch makkelijker dan met mensen
van boven de rivieren. Iets meer
Bourgondisch.

gemeente. Ik geloof in gemeenschap, in respect hebben voor
elkaar. Ik vind het dan ook respectloos van de gemeente om de
ontwikkeling in zo’n nieuwe wijk zo
dramatisch traag te laten verlopen.
We zitten momenteel verwikkeld in
een strijd over uitbouw van een van
onze buren. En de gemeente geeft
toestemming om het welzijn van
een aantal mensen te beschadigen,
ten gunste van de economische belangen van een individu en de gemeente. Onbegrijpelijk.

Zeker weten dat…
… de Olympische Spelen in 2021
wel doorgaan. De OS zijn een nog
veel zwaarder evenement dan de
Formule 1 en de Tour de France. De
sportieve en politieke belangen zijn
zo groot. 

Verhuizen of blijven?
We zijn hier naartoe gekomen met
het idee dat we er tussen zes planken uitgedragen worden. Haha.

Aandacht voor:
Het onbegrijpelijke beleid van de

Wil je ook in deze rubriek om
te vertellen over je roots, stuur
dan een email naar: redactie@
kwartieraandeamstel.nl
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NIEUW: Kijk op de wijk
In deze nieuwe rubriek geeft iemand die in het
Amstelkwartier woont of werkt zijn of haar kijk op
de wijk, zowel in beeld als in woord. Deze keer is
dat Ton de Groot, wonende op de bovenste verdieping van het gebouw achter tHuis aan de Amstel.
[tekst FJS, foto’s HP]

‘Geweldige Mediterrane sfeer van de gevels langs het park’,
aldus Ton

de tweede en derde bouwfase zijn afgerond. De Mediterrane sfeer van de gevels langs het park in combinatie
met de oude Watertoren is geweldig.

Supermarkt?!

Ton de Groot: ‘Gemeente doe wat aan dit braakliggende

Wat Ton stoort is dat sommige dingen zo lang duren.
De veelbesproken supermarkt om de hoek zal nog jaren
duren (3e fase…) en wat denk je van die zelfbouwkavels
midden in de Welnastraat. Al jaren ligt dit terrein braak
en verwordt tot een tochtige, vervuilde hoek. “Gemeente, doe hier wat aan” is zijn oproep. 

terrein’

Op zoek naar een huis in Amsterdam viel Ton en z’n
vrouw meteen de levendige sfeer op aan deze schitterende bocht van de Amstel. Veel jonge mensen, fietsend
en joggend. Ton had een ingenieursbureau in Den Haag
en werd door een projectontwikkelaar gewezen op deze
bijzondere plek, waar hij nu sinds 2016 woont.

Laatste nieuws
Bouwgroep Vrienden aan de Amstel is bezig met een
nieuw appartementencomplex op de laatste zelfbouwkavel aan de Welnastraat. Er komt dus een einde aan
de tochtige hoek!

Hart van de wijk
Ton ziet de wijk steeds meer volwassen worden. Een
van de kwaliteiten van het Amstelkwartier vindt hij de
historische gebouwen tussen de nieuwbouw. Plekken
worden gevuld met hoogwaardige woningbouw en de
publieke ruimte is van hoog niveau. Je ziet de diversiteit die Amsterdam te bieden heeft bijvoorbeeld in het
Bella Vistapark met een yoga man die elke ochtend in
een boom hangt, terwijl iemand anders midden in het
park staat in hogere Zen sferen. Een mooi Amsterdams
buurtpark, dat het hart van de wijk gaat worden als ook
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Heb je een heel andere kijk op de wijk?
Laat het ons weten, een volgende keer horen
we graag jouw verhaal. Ons e-mailadres is
redactie@kwartieraandeamstel.nl.

Thuis in Villa Mokum
De ruimtes zijn hetzelfde, de mensen zijn verschillend. Hoe hebben de bewoners van
hetzelfde appartement een eigen thuis gemaakt? Dat is het thema van de nieuwe rubriek ‘Thuis in Villa Mokum’. Marieke Zomerdijk fotografeert iedere editie verschillende
woonkamers van Villa Mokum vanuit dezelfde hoek. Het idee is onder andere geïnspireerd op June Street door Martin Parr en Daniel Meadows, die in de gelijknamige straat
in Engeland verschillende vergelijkbare woningen hebben vastgelegd.
In dit geval is de insteek om de ruimte vast te leggen zonder de bewoners. En de
ruimte zo te laten zien, zoals deze eruit zou zien wanneer de bewoners bezoek ontvangen. Daarnaast is een persoonlijk detail toegevoegd, iets wat op het moment van
fotograferen belangrijk is voor de betreffende bewoner.

Woon je in Villa
Mokum en wil je
meedoen of eerst
meer weten?
Mail dan Marieke,
mmzomerdijk@
hotmail.com

Manager ict, 26 jaar

Student digital marketing, 25 jaar
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Amstelminuten
Welnastraat werkzaamheden 
Tot eind november wordt de middenberm ingericht met parkeervakken en verkeersdrempels. Daarna
worden er bomen geplant. De
nieuwe fietsdoorsteek Korte Oudekerkerdijk en Welnastraat (naast
Waternet) is in oktober aangelegd
om de verkeerssituatie veiliger te
maken. Fietsers hoeven nu niet
langer over de stoep.

Nog een nieuwe woontoren 
Op de kop van het Bella Vistapark,
naast het monumentale transformatorhuisje zal een 70 meter hoog
gebouw verrijzen. Met ruimte voor
70 middeldure huurwoningen en
74 vrijesectorkoopwoningen, met
commerciële voorzieningen op
de begane grond en een groene
bosachtige wintertuin. De bouw
start volgens planning in het derde
kwartaal van 2021.

Waterton pilot 
De gemeente heeft groen licht
gegeven voor het plaatsen van een
waterton aan een van de regenpijpen in het Tweede Amstelvlietpad
(op de grond mag niet ivm erfpacht). Zo wordt het overtollige
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bouw: zomer van 2021. Meer info
via vriendenaandeamstel@
gmail.com

regenwater opgevangen, komt het
niet allemaal in het riool terecht en
kun je je planten ermee water geven. Alle buren kunnen er gebruik
van maken.

Koffietafelboek 

Mag het licht aan? 

Van architectuur tot natuur, van
begraafplaats tot brug, veerpont
tot vogel… de Amsterdamse reisfotograaf Frank van Paridon heeft
365 prachtige foto’s verzameld in
een mooi document over ‘onze’
rivier. ‘Aan de Amstel, ode aan
een rivier’ te bestellen via www.
amsterdamfotoboeken.nl en ook
verkrijgbaar in My BookStore.

Groenvoorziening naast afvalbakken 
Er loopt een pilot in het centrum
waarin naast afvalcontainers planten worden geplaatst. Dit om het
vele zwerfvuil tegen te gaan. Het
AK heeft Oost gevraagd om ook
hier groen naast de afvalbakken te
plaatsen, zeker op plekken waar je
struikelt over de rotzooi, zoals bij
de containers bij Villa Mokum, The
Fizz en naast Waternet.



Al sinds 2015 wachten we erop: de
verlichting van onze Watertoren. In
de afgelopen jaren is ie een paar
nachten aan geweest, maar verder
hult de toren zich in het duister.
Lieve gemeente, mag alstjeblieft
het licht aan?

Graffiti muralis 
Kunstenaar Tim Rodermans heeft
begin dit jaar muurschilderingen
gemaakt in Nieuw Amstel, het
pand in de Amstelvlietstraat tegenover Villa Mokum. Oude beeldelementen uit de buurt zijn verwerkt
en gecombineerd met oude foto’s
uit de wijk. Kom rustig een kijkje
nemen. Het is inmiddels af.

Verse vis 

Laatste kavel Welnastraat 
Bouwgroep ‘Vrienden aan de Amstel’ is op zoek naar nieuwe leden
voor de bouw van het appartementencomplex met 16 woningen. De
appartementen variëren van 40 tot
117m2, er komt een grote tuin en
een gedeeld terras. Planning start

Lieve buren, de lekkerste vis van
Jan en Jochem Woord uit Urk,
gewoon te koop hier in de buurt!
Verantwoord en supervers. Iedere
vrijdag ophalen in de Amstelvlietstraat. Bestellen via app en betalen
met tikkie; wat wil je nog meer!
Meld je aan: thuis@woordvis.nl



Woordzoeker



Verboden en geboden park 

Woordzoeker

In het nieuwe park is nog geen
verkeersbord te zien, maar hiervoor ligt al langer een verzoek
bij de gemeente. Zodra we meer
weten informeren we jullie op FB
Amstelkwartiervertier.

Amstel

Nieuwbouw Bella Vistastraat 

Krant

Het enige nieuws dat we kunnen
melden is dat eind januari het
nieuwe pand dat tussen de twee
oude panden wordt gebouwd,
wordt opgeleverd.

Kwartier

Kades en brug Duivendrechtsevaart 

Zuidergas

De gemeente vervangt 300 meter
oude kademuur aan de oostkant
van de Duivendrechtsevaart. De
heiwerkzaamheden verlopen in
vier fases, begin 2021 moet alles
afgerond zijn en daarna begint de
bouw van de brug over de Duivendrechtsevaart. Deze nieuwe
brug wordt een van de hoofdingangen van onze wijk en vormt
een verbinding tussen de A2 en de
Joan Muyskenweg en de Spaklerweg. Geschikt voor auto’s, fietsers en voetgangers en wellicht
op termijn OV. Duurzame bouw
uiteraard en er komen ruimten in
waar dieren kunnen schuilen en
nestelen.

Welna

VERVOLG VAN PAGINA 20!!!
Kinderredactie met Domien van
QMusic
Van welke muziek hou jij zelf
het meest?
Ik vind heel veel muziek mooi.
Soms luister ik een hele dag dansliedjes, maar op zondagmiddag ook
naar John Mayer.

Amstelvliet
Bellavista
Buurt
Haut
Kinderen

Redactie
Samen
Somerlust
Thuis

Markon

Draai je wel eens liedjes die je
niet leuk vindt?
Bijna nooit! Dat komt omdat ik
vooral muziek draai voor jou, de
luisteraar. Dat vind ik belangrijk,
dat jij een fijn gevoel krijgt van de
liedjes die ik draai.

Hoe lang werk je op een dag?
Meestal tussen de 6 en 8 uur. Maar
eigenlijk ben je als radiomaker altijd aan het werk! Nadenken over
ideeën, muziek luisteren, ook op
andere radiozenders. Overal kan
inspiratie vandaan komen.

Wie bedenkt “het geluid”?
Een geheime jury die het hele jaar
zoekt naar geluiden die we voor Het
Geluid kunnen gebruiken. Vorig jaar
won Kirsten daarmee €100.000, het
hoogste bedrag dat we ooit hebben
weggeven. Ik krijg er nog kippenvel
van.

Heb je ook pauze?
Nee, niet echt. Maar ik drink wel
vaak een kopje koffie als ik even bij
mijn computer vandaan moet.

Hoe ziet de studio er uit?
Vooral rood, haha! Dat is echt onze
kleur. Er hangen vier microfoons,
heel veel beeldschermen. Ik zit
achter een mengpaneel met wel
honderd knopjes. Gelukkig hoef
ik niet precies te weten wat ieder
knopje doet, hoor!
Werk je vaak samen met iemand?
Ja, mijn team bestaat uit twee andere jongens (Bas en Anton) en
vaak nog een stagiair.

Moet je weleens poepen tijdens
de uitzending?
Hahaha, dit is de beste vraag ooit!
Bijna nooit. Dat moet je gewoon
goed plannen!
Verdien je goed?
Vind ik wel! Maar vooral omdat ik
dit werk nog iedere dag zie als hobby. En hoe gaaf is het om geld te
verdienen met je hobby?
Wat is het eerste dat je doet als
Corona voorbij is?
Naar een feestje! En dan de hele
avond met heel veel mensen dansen. En knuffelen!
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Van de kinderredactie
Joa, Max, Noor en Nina en Liv hebben Domien Verschuuren, radiomaker bij Qmusic per mail, geïnterviewd. Vanwege de corona mochten ze jammer
genoeg niet bij Qmusic naar binnen, maar toch is
het een top interview geworden. Lees zelf maar:



Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt op de
radio?
Oei, moeilijke vraag! Ik vind het heel bijzonder dat ik allerlei artiesten mag interviewen. Ava Max, bijvoorbeeld.
Of 5 Seconds of Summer! Zij waren allemaal bij mij in
de Qmusic-studio. Maar deze week mocht ik ook bellen
met David Guetta. Daar ben ik dan wel een beetje zenuwachtig voor hoor.
Welk nummer heb je het meest gedraaid?
Dan moet ik meteen denken aan Chef’Special - Amigo.
Dat liedje heb ik zoooo vaak gedraaid. Ik ben hem nog
steeds niet zat!
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Foto: Nicky Broos

Domien, wil jij je even voorstellen?
Hoi! Ik ben dus Domien, 32 jaar en ik presenteer iedere dag om 16:00 de middagshow en op vrijdag vanaf
14:00 de Top 40. Ik woon in Utrecht, samen met mijn
poes Decibel!
Hoe is het om jezelf op de radio te horen?
Het leukste dat er is! Niet omdat ik zo graag naar mezelf
luister, maar omdat ik het een magisch idee vind dat
heel Nederland mij op dat moment kan horen.
Hoe lang maak je al radio en hoe lang werk je bij
Qmusic?
Toen ik een jaar of zes was maakte ik mijn eerste radioprogramma, haha. In 2006 begon ik bij 3FM, eerst ‘s
nachts en uiteindelijk de ochtendshow. Sinds 2018 ben
ik iedere dag te horen bij Qmusic.
Waarom ben je radio gaan maken?
Omdat ik gek ben op muziek. Later ontdekte ik ook de
knopjes en alle andere geluiden waarmee je een radioshow maakt. Die combinatie vind ik heel gaaf: je zit
ergens in een kamertje met een mengpaneel en daar
luisteren dan superveel mensen naar.
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Max, Nina en Liv bezig met de vragen voor Domien,
Joa en Noor waren net ff in de speeltuin

Moppentrommel
Een eend komt bij een bar
en vraagt: ‘Heeft u ook pinda’s?’
‘Nee,’ zegt de barman. De
eend gaat weg en komt de
volgende dag weer terug.
‘Heeft u ook pinda’s?’ vraagt
de eend weer.
‘Nee,’ zegt de barman. ‘En
als je nog een keer komt om
te vragen of we pinda’s hebben dan plak ik je snavel met

plakband aan de bar vast.’
De eend gaat weg en komt
de volgende dag weer terug.
‘Heeft u plakband?’
‘Nee,’ zegt de barman. ‘Mooi!
Heeft u dan wel pinda’s?’

