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Onze buurt (postcode 1018 en 1011) 
verandert. Ietsje groener, straten 
en pleinen met andere inrichting, 

binnenkort een stadhuis met winkels 
en cultuur op de begane grond. Onder-
wijsinstellingen en musea bundelen een 
cultureel en historisch programma voor 
de stad. Bewoners vechten voor minder 
doorgaand verkeer en een stadsstraat die 
niet doorsnijdt maar verbindt. Een voor-
proefje gaf de coronaperiode. Veel mensen 
vonden het prettig, minder autoverkeer, 
rustiger en veiliger, meer buurtgevoel.

Door corona zagen we voor- en nade-
len. Hoe vind je een middenweg tussen 
verschillende meningen? Of moet je niet 
een middenweg zoeken maar juist an-
dere ideeën over stadmaken? Is de stad 
van iedereen of hebben bewoners meer 
spreekrecht dan passanten, studenten, 
pakketbezorgers of automobilisten die 
dwars door de stad willen rijden, Wie 
geven we meer ruimte: voetgangers, fiet-
sers, spelende kinderen, auto's, openbaar 
vervoer, sportende bewoners? Vragen die 
sterk leven in onze buurten. 

Deze buurtkrant geeft verschillende 
meningen. We hebben politieke partijen 
gevraagd hoe zij denken over Amsterdam 

Observatie van een bewoner

Zaterdag 
Twee leuke buurtactiviteiten op de Val-
kenburgerstraat en Weesperstraat. We 
begonnen op de Valkenburgerstraat met 
een groen-bijeenkomst over planten en 
zaden en biologe Wies Tepe vertelde over 
het thema ‘Urban Green’- inheems groen. 
We moesten heel hard praten en goed 
luisteren vanwege de verkeersherrie en 
na afloop voelden we allemaal onze keel. 
Vervolgens naar de World Clean-Up Day 
op de Weesperstraat. Samen met studen-
ten van de HvA en de Knowledge Mile 
Bizz gingen we de buurt schoonmaken. 

Daar moesten we nóg harder praten 
en handen bij de oren houden om elkaar 
te verstaan. Motoren, soms wel 10-20 

Autoluw en 30km/u. Gaat het 
om straten waar je snel doorheen 
rijdt of waar je graag op een terrasje 
zit. Thalia Verkade (journalist bij De 
Correspondent) toont het ver-
schil van interactie van bewo-
ners in een drukke of een au-
toluwe straat. Marijke Storm 
wandelt met Hans Karssenberg 
(publiek ontwik-
kelaar) door de 
Weesperstraat, 
op zoek naar aantrekkelij-
ke plinten voor een boeiende stadsstraat. 
Zef Hemel schrijft over de aanleg van 
de IJtunnel en de enorme invloed op de 
oostelijke binnen stad. We kijken naar 
toekomstbeelden Amsterdam 2050 en 
geven voorbeelden uit Europese steden, 
we schetsen het belang van verlichting 
en de overlast van motorlawaai. De krant 
geeft perspectieven om over na te denken 
en op te reageren.

Veel leesplezier!

stuks, opgevoerde auto's en vrachtwa-
gens scheurden langs, meestal harder 
dan de 50 km op de groene golf. Al deze 
herrie staat haaks op een prettige leef- 
en verblijfs omgeving en ontmoedigt zelfs 
ontmoetingen en buurtcohesie. 

Zondag 
Eindelijk rust ivm afsluiting voor opening 
Namenmonument! Aardig wat bewoners 
gingen kijken en zie, er werd gezellig ge-
kletst, honden uitgelaten, de tentoonstel-
ling op het J.D. Meijerplein bekeken en er 
werd gesport. Dit is wat waar we als buurt 
naar toe willen, wat goed is voor de stad!

Maandag 
Het Namenmonument is open voor pu-
bliek. Het staat pal langs de weg. Verkeers-
herrie bij een imposant monument draagt 
niet bij tot reflectie. We hopen daarom dat 
de Weesperstraat tweebaans en 30 km/u 
wordt. Of uiteindelijk een knip. 

Amsterdam in 
de toekomst

VISIE VAN DE REDACTIE

In juli 2021 heeft de gemeenteraad de “Omgevingsvisie Amster-
dam 2050, een menselijke metropool” vastgesteld. Een vooruitblik 
naar een gewenste toekomst, een fors verhaal over ruimtelijke 
ontwikkelingen, 129 pagina’s, maar het leest als een trein. Een trein 
om in te stappen. Vanwege het totale verhaal, maar vooral ook 
vanwege de ideeën over Weesperstraat en Valkenburgerstraat als 
stadsstraten en met een knip in de Weesperstraat. Ook voor onze 
buurten een meer menselijke invulling! 

Veel succesvolle steden kijken naar 
de toekomst vanuit ideeën over 
vergroening en duurzaamheid. 

Prioriteit hebben aantrekkelijke woon-
buurten waar bewoners zich thuis voe-
len, een openbare ruimte die uitnodigt tot 
ontmoeting en bewegen, en aandacht voor 
de historie. Ook verminderen van overlast 
door het toerisme en zorgen voor woon-
mogelijkheden voor meerdere bevolkings-
groepen staan op het wensenlijstje van 
zulke steden. Zij worden minder gedre-
ven door commercie en 
het streven naar winst en 
meer door de wens de so-
ciale samenhang te bevor-
deren. Net als andere Eu-
ropese steden die zuchten 
onder bezoekersstromen, 
vastgoedbeleggers en be-
woners die vervreemd ra-
ken van hun binnenstad 
(Barcelona, Venetië, Pa-
rijs), zoekt Amsterdam naar een toekomst 
als menselijke stad. De corona crisis heeft 
dit denken nog versterkt.

Wat kan deze ontwikkeling voor onze 
buurten betekenen? De Omgevingsvisie 
schetst een patroon van stadsstraten en 
stadslanen als vanzelfsprekende verbin-
dingen tussen buurten met ieder een eigen 

karakter. Stadsstraten hebben ruimte voor 
voorzieningen en ontmoetingen op de 
stoep, een goede verblijfskwaliteit en af-
wisselende functies in de gebouw plinten. 
De Weesperstraat staat in de Omgevings-
visie te boek als een stadsstraat. Zien wij 
daarmee in gedachten de Weesperstraat 
zoals we die nu al zouden wensen?

Citaat uit de Omgevingsvisie: “In de 
hele binnenstad komen voetgangers en 
fietsers op de eerste plaats. Hierdoor 
ontstaat meer ruimte voor verblijven 

en groen in de openbare 
ruimte. Een knip in de 
Weesperstraat, onderdeel 
van de Agenda Autoluw, 
vergroot in de oostelijke 
binnenstad de leefbaar-
heid en kwaliteit van de 
openbare ruimte”.

De Omgevingsvisie 
geeft de richting aan, de 

uitvoering en initiatieven moeten uit de 
samenleving komen. Bewonersgroepen 
uit de buurten rondom Weesperstraat en 
Valkenburgerstraat willen het vergezicht 
snel en dynamisch oppakken en naar 
 voren halen. Samen Stad Maken! Met 
ongeduld zelfs. Hoe eerder de ideeën 
werkelijkheid worden, hoe beter. 

De omgevingsvisie 
geeft de richting 

aan, de uitvoering 
en initiatieven 
moeten uit de 
samenleving 

komen 

Kansen 
voor de 
Weesperstraat

Autoluw
in het
buitenland
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Weesperstraat: nieuwe 
kansen, actieve stadsstraat

STEDENBOUWKUNDIG GEZIEN MARIJKE STORM

We lopen door de Weesperstraat en verkennen hoe het aanvoelt op straatniveau. Hans Karssenberg, 
publiek ontwikkelaar met als specialisaties ” stad op ooghoogte” en “placemaking”, en buurtbewoon-
ster Marijke Storm, planoloog en stadsactivist. Wat zijn mogelijkheden voor een omslag, een veran-
dering naar een stadsstraat met grootstedelijke gebouwen en een mix van functies, een straat waar 
bewoners, bezoekers en studenten graag komen?

Al enkele jaren werken onderwijs-
instellingen, bedrijven en culture-
le organisaties onder de paraplu 

“Knowledge Mile” aan nieuw élan voor 
een gezonde en duurzame stadsstraat met 
horeca en groene daken. 

Nu lopen we rond als voetganger. Hoe 
voelt dat, wat betekenen inrichting en 
profiel van de autoweg voor beleving en 
geluidsniveau. Kan een onderwijscampus 
versmelten met een boeiende stadsstraat, 
een middelpunt voor de wijken eromheen. 
Kunnen we het stadsschoon, de sfeer en 
de parels in de dwarsroutes, het Unesco 
Werelderfgoed, beter verbinden met de 
ruwe doorgangsroute Weesperstraat? 

Co-creatie samen met gebruikers
Publieke ontwikkelaars werken aan open-
bare ruimten die bijdragen aan goed wo-
nen, werken en leven. In co-creatie wor-
den mogelijkheden voor de menselijke 
maat en sociaal leven en kansen voor een 
gebied opgehaald. Ongeveer acht jaar ge-
leden heeft Karssenberg op verzoek van 
stadsdeel Centrum Visies voor Weesper-
straat en Plantagebuurt opgesteld. Samen 
met bewoners, ondernemers, vastgoed-
eigenaren, onderwijsinstellingen en ge-
meente werden toekomstmogelijkheden 
uitgewerkt. 

Zomer 2021 kijken we hoe de Weesper-
straat en directe omgeving meer een plek 
voor mensen kan worden in plaats van 
een plek voor auto’s. Wat kunnen we ge-
zamenlijk oppakken. Daarbij gaat het ook 
om de functies achter de gevels en hoe we 
de plinten ervaren. De begane grond van 
gebouwen, de plint, vormt maar 10% van 
een gebouw maar zorgt voor 90 % van de 
beleving. Wat er op straat gebeurt bepaalt 
de attractiviteit en het verblijfsklimaat. 

Een plein zonder deuren
Op het Mr. Visserplein staren we naar de 
enorme verkeersruimtes. Het kost moeite 
je te realiseren dat je tussen monumen-
ten met een eeuwenlange Amsterdamse 
geschiedenis staat. Het middendeel met 
bankjes en olijfbomen verzacht de mens-
onvriendeiijke ruimte enigszins, maar is 

alleen bereikbaar via brede wegen. Hier 
zie je het enorme gat in het stedelijk ge-
bied. Waarom dubbele rijbanen op het 
plein? Vanuit de Valkenburgerstraat is één 
rijbaan in elke richting logischer; daardoor 
krijgt het plein meer verblijfskwaliteit. Er 
zijn wel wat prettige verblijfsplekken: bij 
de Nieuwe Amstelstraat, de Mozes en 
Aaronkerk, de Portugese Synagoge, maar 
deze liggen ver uit elkaar. Asfaltvlaktes en 
stoplichten overheersen. Aan de rand van 
het Mr. Visserplein wordt de Waterloo-
pleinmarkt heringericht en op de begane 
grond van de Stopera komen nieuwe pu-
bliekstrekkers. Aan de overkant is de ver-
binding met de groene Plantage bijzonder, 
een ontmoeting van de historische en de 
19e -eeuwse stad. 

Karssenberg benoemt belangrijke as-
pecten voor een goed plein. Er moet voe-
ding zijn vanuit functies in de omgeving, 
mensen die komen en gaan. Maar wat is 
het voornaamste kenmerk 
van dit plein? “Het is een 
plein zonder deuren, zon-
der ingangen van gebou-
wen. Aan drie kanten zien 
we geen enkele deur: Film-
academie, zijkant Mozes en 
Aaron, zijkant Academie 
van Bouwkunst. Alleen de 
entree van de Portugese Sy-
nagoge heeft een deur, de 
enige op het plein. Er is ner-
gens een plek waar je een 
ijsje kan halen of een kopje 
koffie kan drinken. Deze 
centrale plek in de stad, 
vlak bij waar Rembrandt 
woonde, is nu een plein be-
dolven onder autolawaai. 
Door de verkeersruimte te 
verkleinen kan er op het plein 
een gebouw komen met functies die de 
omgeving voeden”.

Elementen om op voort te bouwen
Het ‘snel wegwezen’ gevoel dat de Wees-
perstraat oproept kan wel veranderen.  
Er zijn elementen om op voort te bou-
wen: het Jonas Daniël Meijerplein, de 

herdenkingsplek met de Dokwerker, de 
doorkijk naar de Hortus, de dwarsstraten 
en -grachten, de Limickhof bij de Diaco-
nie (hoewel de entree daarvan nu groten-
deels wordt afgesloten door het Namen-
monument). Door de versmalling naar 
één rijbaan bij het monument ontstaan 
hier mogelijkheden voor contemplatie met 
groen en bankjes. 

De functies in de straat bieden mo-
gelijkheden: het cultureel kwartier aan 
de noordkant van de Weesperstraat, de 
maatschappelijke functies rondom de Dia-
conie, het Weesperplein als plek voor ont-
moeting, studentenleven en het nieuwe 
werken. Er zijn ankers voor een nieuwe 
Amsterdamse stadsstraat: mode, theater, 
geschiedenis, studentenvoorzieningen, 
film, kunst. De creativiteit vanuit de op-
leidingen wordt al ingezet voor kansen en 
mogelijkheden.

Essentieel: afwisse-
ling op begane grond 
De meeste winst is te be-
halen met afwisselende en 
uitnodigende plinten van de 
gebouwen, goede looprou-
tes en minder ruimte voor 
autoverkeer. Wat is er op 
korte termijn mogelijk? De 
begane grond van de gebou-
wen moet anders. Nu zijn er 
veel galerijen, deze geven de 
straat een ‘doods' aanzien. 
Winkels en functies liggen 
niet aan de straat, maar zijn 
verscholen, uit het zicht, de 
grote units verbergen wat 
achter de gevel zit. Zelfs bij 
de bijzondere studentenflat 
van Herzberger kijk je in 

donkere spelonken. 
De oplossing? De gevels naar voren 

brengen met nieuwe eenheden voor win-
kels en andere voorzieningen. Karssen-
berg: “Zorg voor afwisseling op de begane 
grond. Je kunt plinten naar voren halen, 
open maken en vullen met kleinschalige 
publieksfuncties”. 
Zo ontstaat er een wisselwerking met 

 voorbijgangers en voeding 
voor het openbare leven, 
een interessante overgang 
van privé naar publiek ter-
rein. Dan draagt de begane 
grond bij aan een dialoog 
tussen gebouw en stad. 
Extra vierkante meters 
genereren ook inkomsten. 

Bij versmalling van de 
rijbanen blijft er bovendien 
genoeg ruimte voor terras-
sen en groenstroken voor 
de gebouwen. 

Dichtgeplakte ramen
Vooral bij het Metropool-
gebouw (tussen Nieuwe 
Keizersgracht en Nieu-
we Prinsengracht) liggen 
kansen voor meer mense-
lijke maat. Nu zien we veel 

dichtgeplakte ramen tegen de inkijk. Kan-
toorfuncties blijven belangrijk, er zitten 
veel gemeentelijke diensten in de gebou-
wen. Op straatniveau hebben deze kan-
toren vaak het karakter van rest ruimte. 
Maar vergaderzalen en archieven kunnen 
naar bovenétages. Als gebouw eigenaren 
en gemeente Amsterdam samen werken 
rond het uitbouwen van de plinten met 
meer deuren en toegangen dan is op korte 

Marijke Storm en Hans Karssenberg. ' Nu zien we onder de galerijen vooral dichtgeplakte ramen tegen inkijk.'

termijn in veel opzichten winst te behalen. 
Dit pleit voor Plintmanagement! 

Het karakter van de straat geeft een 
specifiek bezoekersritme. Karssenberg: 
"De straat trekt meer bezoekers dan be-
woners, dit betekent een maandag- tot 
vrijdagdrukte. Het motief van de bezoe-
kers is vooral werken of studeren. Een wat 
gevarieerder gebruiksritme moet begin-
nen op straat. Her en der ontstaan al kof-
fiewinkeltjes en terrasjes en worden plan-
ten neergezet. Maar de Weesperstraat is 
nog verre van een actieve stadsstraat”.

Minder verkeerslawaai
Overal overheerst verkeerslawaai. Bij de 
Nieuwe Prinsengracht is de klankkast van 
autogeluid het sterkst. Asfalt en vlakke 
wanden zorgen dat niets het geluid dempt. 
Uit interviews blijkt dat veel mensen zo 
snel mogelijk de straat uitwillen. Op 
de grachten en in de zijstraatjes voelen 
ze zich thuis, in de Weesperstraat niet.  
Met afwisseling op de begane grond, be-
tere oversteekmogelijkheden en geluids-
beheersing ontstaat een ander verblijfs-
klimaat, ook doordat veel mogelijk is met 
vergroening (zie Masterplan Knowledge 
Mile Park). Planten en bomen kunnen 
langs de gevels komen en tussen fietspad 
en rijbaan. “Vraag geluidsexperts advies 
over verminderen van verkeersgeluid, 
bijvoorbeeld door bamboehagen of met 
middelen om geluid te spreiden. Maar de 
belangrijkste manier om het verkeers-
lawaai te beperken is een teruggang naar 
2x1 of maximaal 3 rijstroken en naar la-
gere snelheden om het aantal auto’s op de 
Weesperstraat terug te dringen “.

We steken over naar de Diamantbeurs, 
een beeldbepalend gebouw met een mooie 
dakopbouw. Het is een centrum voor cre-
atieve bedrijven, met workshops en ten-
toonstellingen. En met een terras. Zelfs 
op deze wat kille zomerdag, aan de scha-
duwkant, zitten hier mensen. 

Het kan, de straat kan een levendige 
stadsstraat worden, een middelpunt voor 
buurten eromheen en voor een studen-
tencampus waar studenten ook later in 
hun leven met plezier aan terugdenken. 

Lunchroom Eerlijk aan de Weesperstraat is een mooi 
voorbeeld van hoe je sfeer kan brengen in een straat.

Mr Visserplein: 
nergens een 
plek waar je 
een ijsje kan 
halen, kopje 

koffie drinken. 
Deze centrale 

plek in de stad, 
vlak bij waar 
Rembrandt 
woonde, is 

nu een ‘plein’ 
bedolven onder 

autolawaai. 
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Openbare verlichting 
in onze buurt

VERKEER ARAM HARTSUYKER COLUMN ROB ZWETSLOOT

Tijdens de donkere uren zorgt de openbare verlichting voor verkeers- én 
 sociale veiligheid. Licht heeft ook invloed op de sfeer op straat en op de weg-
gebruikers. Op de Wibaut-as zijn vele verschillende gebieden, de Wibautstraat, 
Weesperstraat en de Valkenburgerstraat, pleinen en belangrijke kruispunten. 
Deze gebieden vragen om een goed uitgekiende visie op verlichting.

KennisKilometer, dat is toch veel beter, was de eerste 
gedachte die bij me opkwam toen ik las dat besloten was 
om de Wibautstraat/Weesperstraat, een racebaan vol 
gevaren, lawaai en slechte lucht, de bijnaam Knowledge 
Mile te geven. Een idee de straat een nieuw imago te 
geven. Jong, fris, hip en eigentijds.

Zelden zag ik een zo zwakke, zinloze en zielloze zegs-
wijze. Niet frivool of fruitig maar volstrekt fantasieloos. 
Echt een heel slecht idee. Want waarom moet dat zo nodig 
weer in het Engels? Sinds de Brexit is dat echt een brug 
te ver. En dan ook nog zulke lelijke woorden in een toch 
al lelijke taal! Ergens moet er een knurft geweest zijn die 
als eerste deze kwalijke term uit zijn of haar mond liet 
rollen. Waarschijnlijk tijdens een saaie, langdurige ver-
gadering waarbij de helft van de aanwezigen langzaam 
zat weg te dommelen of te lamlendig of te sloom was 
om dit op te merken. Het is een nieuw bewijs voor de 
zelfhaat van onze vaderlandse cultuurdragers die bijkans 
endemisch is. Waarom in Godsnaam een lelijke Engelse 
term gebruiken? Is dat de vooruitgang en de glanzende 
toekomst van de stad? Lelijkheid in woord, geschrift en 
daarna lelijke daden?

Waarom niet in onze moedertaal, het Nederlands, 
tenslotte een van de mooiste en rijkste talen ter wereld? 
Waarom de inwoners van de hoofdstad wederom schoffe-
ren en het gevoel geven dat er weer een stukje van de stad 
ten prooi valt aan het internationale speculantenkapitaal?

Knowledge Mile, de term roept beelden op van snelle 
jongens met snelle pakken en snelle stropdassen in snelle 
auto die snel geld willen verdienen. En na hen de zond-
vloed. Zo wordt de stad stukje bij beetje kapot gemaakt.

Je zou er moedeloos van worden. Is er dan niks te doen 
tegen deze verloedering?

Delft onze prachtige Nederlandse taal het onderspit 
tegen het PR-geweld van de rampzalige kongsi van over-
heid - die toch ons erfgoed zou moeten beschermen - en 
op winst beluste internationale maatpakmaffia?

Daarom pleit ik voor actie. Laten we dat afschuwelijke 
Knowledge Mile niet meer gebruiken.

Want de maat is vol. Genoeg is genoeg. Tot hier en niet 
verder. Laten we gewoon de prachtige term KennisKilo-
meter gebruiken. KennisKilometer, dat is toch veel beter.

KennisKilometer, 
dat is toch veel beter

En dan zijn er nog de belangrijke aspecten energiever-
bruik en lichtvervuiling. Het moge duidelijk zijn dat een 
duurzame verlichting een laag systeemvermogen heeft 

en geen lichtvervuiling veroorzaakt. Van-
daag de dag is veel techniek ter beschik-
king om de verlichting te vormen en te 
sturen. Dit brengt ook met zich mee dat 
er veel kennis nodig is om tot een goede 
verlichting te komen. 

Maar wat houdt een goede verlichting 
in? Verlichting is geen wetenschap met 
absolute uitkomsten, een te groot deel 
wat de verlichting vormt is afhankelijk 
van betrekkelijk ongrijpbare factoren. Het 
organiseren van verlichting vereist een 
integrale aanpak, een werkwijze waarbij 
verschillende zaken tegelijkertijd overwo-
gen en afgewogen worden. Verlichting van 

de openbare ruimte dient dus te zijn ontworpen door 
ervaren deskundigen die zowel de techniek als het soci-
ale aspect en esthetiek goed verstaan. 's Avonds de stad 
binnenrijden via de IJ-tunnel geeft nu een verwarrende 
boodschap. Weliswaar is aan het begin van de tunnel aan 
de noordzijde aangeven dat men hier maximaal 50km/u 
mag rijden, echter, de ambiance in de tunnel (of juist de 
afwezigheid hiervan) geeft het signaal dat men zich op 
een snelweg bevindt. Het gevolg hiervan is dat er over 

het algemeen in de tunnel veel te hard ge-
reden wordt en men de Valkenburgerstraat 
in scheurt. 

Het zou de moeite waard zijn om te on-
derzoeken wat een betere verlichting voor 
de IJ-tunnel, de Valkenburgerstraat en de 
rest van de Wibaut-as zou zijn. Een op deze 
situatie toegesneden verlichting zal zeker 
bijdragen aan de sfeer, de leefbaarheid en 
een ander rijgedrag stimuleren. 

Aram Hartsuyker is Oud buurtbewoner en Lichtspecialist in 
de openbare ruimte.

STRAATLEVEN LOUISE KOOPMAN

Groen doet (het) goed
Ze stonden er al een tijdje, maar er gebeurde niks met de 
vijf grote plantenbakken in de Valkenburgerstraat. Ik, niet 
behept met een overdreven groengevoel (toen nog niet), 
reed of liep er dagelijks langs en dacht er niet zoveel bij. Ik 
weet niet wat ervoor zorgde dat er iets ‘klikte’, maar ineens 
daagde het me: die bakken, daar hoorden planten in. 

Ik maakte een paar foto’s en stuurde die in juli 2019 naar de ge-
meente met de vraag of ik de bakken zou mogen beheren. Niet 
per ommegaande maar wel vrij snel kreeg ik groen licht (letter-
lijk en figuurlijk). Op 30 oktober 2019 tekenden mijn buurvrouw 
en ik een contract dat ons tot de officiële beheerders van vijf 
bakken bij mij in de straat maakte. Op 30 maart 2020 ging het 
echt beginnen: de geadopteerde bloembakken werden gevuld 
met nieuwe aarde, en onder de bezielende leiding van Frans 
van Hoekelen, hovenier bij Donkergroen die het groen in de 
gemeente Amsterdam beheert, plantten we in elke bak tien 
lavendelstruiken en één vlinderstruik. 

Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar verder. Ik heb ge-
snoeid, nieuwe planten bijgeplant, een paar planten hebben 
het niet gehaald en er zijn een paar lavendelplanten gestolen. 
Een enorme up in de lente werd gevolgd door een down waarin 
zonnebloemen afstierven, de Siberische edelweiss het moei-
lijk had en de vlinderstruiken er wat flets bij stonden. In mijn 
plantenboek houd ik het bij. Niet alleen de ‘officiële’ planten: 
ook het onkruid koester ik. Groen is groen, en wat je merkt: 
groen doet goed. 

Bekijk Louises groenbakken aan de Valkenburgerstraat.

Voor de verlichting van de openbare ruimte gelden 
in heel Nederland richtlijnen. Aan de hand van 
lichtberekeningen en simulaties kan een lichtont-

werper onderzoeken wat in de gegeven 
situatie de beste balans is tussen verlich-
tings aspecten intensiteit, gelijkmatigheid 
en verblinding.

 Evenwel is er nog zoiets als “beleving”, 
hoe ervaar je de openbare ruimte tijdens 
de donkere uren, hoe is de sfeer? Hier ko-
men heel andere aspecten van verlichting 
bij kijken: lichtverdeling, lichtkleur, accen-
ten, dynamiek. Dit zijn zaken die – in te-
genstelling tot intensiteit, gelijkmatigheid 
en verblinding – zich lastig in getallen laten 
vangen. Hier is kennis en ervaring bij de 
lichtontwerper van groot belang.

 Licht, en dus verlichting, heeft een 
hoog Pavlov gehalte. Een prikkabel met gekleurde lamp-
jes: gezellig! Een hel witte verlichtte ruimte: tandarts! 
Een brugboog met amber gekleurde lampjes: feeëriek! 
Oranje licht op hele hoge masten: scheuren! Door dit 
Pavlov effect kan de openbare verlichting bijdragen aan 
de sturing van het gedrag van mensen. Zo kan de open-
bare verlichting aangeven op wat voor een soort weg 
men rijdt; bijvoorbeeld, een wijkontsluitingsweg vraagt 
om een andere verlichting dan straat van een woonerf.

De onmogelijke 
knip

VERKEER ZEF HEMEL

In maart 2021 zou er dan eindelijk een knip wor-
den gelegd in de Weesperstraat. Ruim vijftig 
jaar na de opening van de tunnel onder het IJ 
tussen Amsterdam Noord en de Valkenburger-
straat leek er een einde te worden gemaakt 
aan het naoorlogse fenomeen van een heuse 
autosnelweg dwars door de stad.

In een ingezonden brief in Het Parool noemde oud-me-
dewerker van de Milieudienst Frans Nauta dit ‘het 
herstel van een oude fout’. Hij doelde op de opening 

van de Zeeburgertunnel in 1990, die het IJtunneltracé in 
één klap overbodig maakte. Vanaf dat moment kon alle 
doorgaande autoverkeer om Amsterdam heen. Maar in 
plaats van de IJtunnel buiten werking te stellen of het 
tracé in de binnenstad terug te brengen naar twee rijstro-
ken zoals de Milieudienst voorstelde, hield de gemeente 
de vierbaanssnelweg gewoon in stand. Een jaar later was 
ze alweer volgestroomd met auto’s. De vraag waarom er 
überhaupt een IJtunnel en een IJtunneltracé zijn gemaakt, 
stelt Nauta echter niet.

Het begon namelijk zo. In oktober 1968 werd de IJ-
tunnel feestelijk geopend. Die was na jarenlange politieke 
strijd uiteindelijk helemaal door de gemeente zelf betaald. 
Het Rijk vond de tunnel namelijk overbodig – die gaf de 

voorkeur aan de Coentunnel in het westen en aan de Zee-
burgerbrug in het oosten. Hardnekkig hield Amsterdam 
echter vast aan haar voorkeurstracé, ook al moest ze daar-
voor een groot deel van de oostelijke binnenstad slopen.  
In 1952 besloot ze tot de aanleg en startte ze de onderhan-
delingen met het Rijk over de financiering. Tien jaar Haags 
gesteggel en politiek geharrewar volgden. Ondertussen 
begon de stad alvast met de sloop van de Weesperstraat. 
Haar redenering was: Amsterdam loopt leeg, de mensen 
vertrekken, we moeten iets doen. Met andere woorden, 
zo’n zwaar bevochten en zelf betaalde tunnel en alles wat 
erbij hoort geef je toch niet zomaar weer prijs? Uiteindelijk 
moest ze dus alles zelf betalen.

Het verbaasde me dan ook niet dat het besluit van de 
knip door een opvolger van de dappere wethouder kort na 
het verschijnen van Nauta’s brief alweer ongedaan werd 
gemaakt. In plaats daarvan gaf de nieuwe wethouder aan 
in de hele stad de maximumsnelheid te willen verlagen naar 
dertig km/u. Dat voornemen zal zeker niet gaan gelden 
voor het gemeentelijke IJtunneltracé, dat qua profiel uitno-
digt tot stevig doorrijden. Dertig kilometer op de Weesper-
straat ter hoogte van het nieuwe Namenmonument door 
een beperkte wegversmalling, meer zit er niet in. Voor de 
Valkenburgerstraat biedt dat echter geen oplossing en het 
zal ook geen einde maken aan het vele autoverkeer dwars 
door de stad. Amsterdam zal in de toekomst met een half-
slachtig compromis moeten leven. Een pijnlijke wond uit 
een tijd dat iedereen de stad had opgegeven blijft als een 
litteken achter in een stad die inmiddels tot de begeerlijkste 
op aarde wordt gerekend. Arm Amsterdam.

Zef Hemel is hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken (Wibaut Chair) aan de 
UVA.

De verlichting in de Weesperstraat 's nachts. Foto: Paul Busker

Op het Mr. 
Visserplein staat 
een lichtmast, die 

in mijn keuken 
schijnt, 150 meter 
verderop. Dat is 
zoveel licht dat 

ik er de krant bij 
kan lezen.
-Bewoner-
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WAAROM KEN JIJ JE OVERBUREN NIET (OF WEL)?

Ben jij mijn 
overbuurman?

VERKEER THALIA VERKADE

Dat stedelingen vaak hun overburen niet kennen, 
hoeft niet te betekenen dat stedelingen asociale 
mensen zijn. De kans is groot dat ze last hebben van 
een Berlijnse muur van snel, doorgaand en daarmee 
gevaarlijk verkeer. Dit is mijn favoriete grafiek over 
straatleven en mobiliteit omdat je er goed aan kunt 
aflezen hoezeer het sociale leven in een straat afhan-
kelijk is van de hoeveelheid verkeer.

In de bovenste straat, met veel verkeer, hebben mensen drie keer zo weinig vrienden 
als in de onderste straat. Ik heb dit precies zo ervaren toen wij onze eigen straat drie 
weken lang openstelden voor de bewoners en afsloten voor doorgaand verkeer. Ik 

ken nu meer buren, ik ken buren beter en andere buren kennen hun buren beter. Maar 
nu de straat weer ‘gewoon’ een verkeersstraat is, zijn er weer veel minder spontane 
ontmoetingen: er is eenvoudigweg geen ruimte voor.

De Brits-Amerikaanse stedenbouwkundige Donald Appleyard maakte deze grafiek 
op basis van onderzoek in drie verschillende straten in San Francisco. Het werd een 
belangrijke pijler van zijn boek Livable Streets uit 1981. Een jaar later werd Appleyard 
doodgereden door een dronken automobilist. Hij werd 54 jaar oud. Zijn zoon Bruce zet 
zijn werk nu voort, met het onlangs verschenen boek Livable Streets 2.0.

Thalia Verkade is journalist verkeer en mobiliteit bij de Correspondent. 

In een straat met veel verkeer hebben mensen drie keer zo weinig vrienden als in een straat 
met weinig verkeer.

Oproep aan de 
burgemeester

COLUMN JEROEN ROBBERTSEN

Ik ben opgegroeid tussen stad en platte-
land. De stad won terrein en het weiland 
voor ons huis veranderde in bergen opge-
spoten bouwzand. Voor een 8-jarig jon-
getje was dit bouwterrein een ideale plek 
om te spelen en vooral te crossen. Met 
vriendjes hadden we een circuit aangelegd 
waar we met afgedankte fietsjes duize-
lingwekkende afdalingen en huizenhoge 
sprongen maakten. ‘De bergjes’ noemden 
we het. 

Beste burgemeester, u bent ongeveer 
van mijn leeftijd, dus u kunt zich vast 
nog wel herinneren dat op een gegeven 
moment de BMX-crossfiets in de mode 
kwam. Zo’n crossfietsje met een hoog 
stuur met daartussen een stang waarom-
heen een schuimrubberen kussentje met 
het BMX-logo erop. Ik was een van de 
eerste jongetjes met zo’n fiets, een knal-
blauwe. Ik was natuurlijk gelijk de held 
van ‘de bergjes’. Al mijn vriendjes waren 
jaloers en wilden ook zo’n crossfiets. Zelfs 
de meisjes uit mijn klas kwamen naar ‘de 
bergjes’ om mij in actie te zien. Dit duurde 
niet lang. Binnen een maand hadden alle 
jongetjes in de buurt een BMX en mijn 
heldenstatus was als sneeuw voor de zon 
verdwenen.  

Dat liet ik niet zomaar over mijn 
kant gaan. Zo’n mooie 
merkcross fiets en niemand 
die het zag! Dus bedacht ik 
iets. Ik vroeg aan mijn moe-
der een lege yoghurtbeker 
van stevig plastic. Met een 
schaar knipte ik er een flin-
ke reep af. Deze reep plastic 
zette ik met een wasknijper 
vast aan het frame van mijn fiets. En wel 
zo dat de reep plastic een flink stuk tussen 
de spaken stak. Bij het wegfietsen maakte 
dit zo’n oorverdovend ratelend geluid dat 
iedereen in de buurt geschrokken opzij 
sprong als ik keihard langs croste. Nou 

moeten ze wel naar mijn stoere crossfiets 
kijken! Mijn moeder maakte er snel een 
einde aan. ‘Stop met dit kinderachtige ge-
doe, of ik pak je crossfiets af’.

Wanneer er voor de zoveelste keer een 
motor met veel kabaal en te hard door de 
Weesperstraat scheurt, moet ik meteen 
weer aan die tijd uit mijn jeugd denken. 
De reep plastic tussen de spaken is een 
illegale uitlaat geworden. De motorrijder, 
een volwassen man, is nog steeds het 
8-jarige jongetje dat smeekt om aandacht 
van zijn vriendjes. Een dure motor valt 
niet meer op, aangezien Jan en alleman 
tegenwoordig motor rijdt. Maar met een 
illegale uitlaat die net zoveel geluid maakt 
als een straaljager, ja dan moet je wel 
opvallen. Het ondraaglijke motorlawaai 
weerkaatst tussen de hoge gebouwen en 
komt versterkt mijn woonkamer binnen. 
Het is alsof je buurman een gat in de muur 
boort met een hamerslagboor. Een paar 
keer op een zaterdagmiddag is ok, maar 
elke dag, elk uur, ook ’s avonds en zelfs ’s 
nachts? Dat is echt niet ok. Na veel klagen, 
een petitie en eindeloze smeekbedes naar 
de gemeente gaat er iets gebeuren. TNO 
gaat geluidmetingen doen op drie punten 
in de stad. Overigens zonder consequen-
ties voor de motorrijders. Ze willen alleen 
meten hoe hard het geluid is en waar(!) 
het vandaan komt. Zo’n duur onderzoek 
(50.000 euro) is helemaal niet nodig. Ga 
zelf op een mooie zonnige dag rond een 
uur of vier langs de Weesperstraat staan 
en je snapt direct waarom dit ergernis 

nummer 1 is bij Amster-
dammers.

Beste burgemeester, 
moeder der Amsterdam-
mers en baas van de poli-
tie. Doe alsjeblieft iets aan 
dit infantiele gedrag. Geef 
de politie opdracht steek-
proefsgewijs motoren te 

controleren en de berijders aan te spreken 
op hun gedrag. Desnoods pak je ze hun 
speeltje af. Kinderachtig gedrag vraagt om 
kinderachtige maatregelen. Daar heb je 
geen TNO of dure akoestische geluids-
palen voor nodig. 

KORT NIEUWS REDACTIE

Eind september is er een bijeenkomst 
geweest van ambtenaren en centrum-
bewoners om te praten over hoe een 
co-creatie ruimte in het centrum eruit 
moet gaan zien. De gemeente wil name-
lijk op de  begane grond van de Stopera, 
naast Bagel & Beans een ruimte inrichten 
waar bewoners, politici en ambtenaren 
kunnen samenkomen. Het moet een mooi 
ingerichte, comfortabele en vooral laag-
drempelige ruimte worden. 

Co-Creatie 
ruimte Centrum

In deze ruimte kunnen bewoners samen 
met medewerkers van de gemeente, plan-
nenmakers en onderzoekers werken aan 
slimme en creatieve oplossingen voor de 
buurt. Er zijn er nu vijf, verspreid over de 
stad, maar voor het centrum ontbreekt 
nog zo'n ruimte.

Co-creatie is een beetje een vaag woord 
maar het kan breed worden opgevat. De 
ruimte kan gebruikt worden voor lezin-
gen, vergaderingen en presentaties. Maar 
ook om informeel onder het genot van 
een kopje koffie met een ambtenaar of 
bestuurder af te spreken. De gemeente 
streeft ernaar om de ruimte voor het einde 
van dit jaar klaar te hebben.

Getekend door: Jurrian Voets

De motorrijder, 
een volwassen 

man, is nog 
steeds het 

8-jarige jongetje
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Voorbeelden uit 
andere steden

INSPIRATIE BIJ DE BUREN

Vergelijken van andere benaderingen levert inzicht in praktische 
oplossingen die ook hier in Amsterdam goed zouden kunnen werken. 
Het college had voor de Agenda Autoluw een 'reisgids' gemaakt met 
een vergelijk van 13 steden in Nederland en daarbuiten. Hieronder vier 
opmerkelijke projecten uit het buitenland

Stockholm heeft mobiliteit gerelateerde doelen opgenomen 
in een visie genaamd: ‘Vision 2040, a Stockholm for everyo-
ne’. Met deze visie beoogt Stockholm te bereiken dat publie-
ke voorzieningen vanaf elke plek in de stad goed bereikbaar 
zijn. Eén van de onderdelen is ‘Eco-smart Stockholm’ waarin 
zij een ‘climatesmart city’ beogen te zijn waar de nadruk ligt 
op fietsen, lopen en OV. Hierbij willen zij inzetten op efficiën-
te, klimaatvriendelijke transportsystemen die voor een groter 
gedeelte draaien op hernieuwbare energie. 

De aanleiding voor deze visie is het vergroten van de 
leefbaarheid in een groeiende stad en het verbeteren van 
de luchtkwaliteit. Met als doel het creëren van een ‘walka-
ble city’ waar de noodzaak voor het gebruik van de auto is 
geminimaliseerd. Daarnaast streeft Stockholm ernaar een 
stad te worden vrij van fossiele brandstof.

Een stad waar men kan ademen, dat is de inzet van Burge-
meester Anne Hidalgo. Niet de auto centraal, maar leven 
in een gezonde omgeving, met een openbare ruimte die 
uitnodigt tot bewegen. Parijs wordt de stad van nabijheid, 
met voorzieningen in de buurten op maximaal 15 minuten 
afstand.   

Na 2014 zijn autowegen langs de Seine veranderd in 
 wandelgebieden, meer dan 10 km nieuwe recreatiemoge-
lijk heden, een groot succes (Rives de Seine en Paris Pla-
ge}. Weghalen van de doorgaande route dwars door de 
stad betekende nauwelijks extra verkeersdruk eromheen.  
Vanaf eind augustus 2021 geldt in de hele stad 30 km/u,  
zonder probleem ingevoerd, het merendeel van de bewo-
ners wenste dit. Parijs kent autovrije dagen: elk jaar in sep-
tember voor de hele stad; elke zondag en feestdag in meer 
dan 20 wijken (Paris Respire). De coronaperiode is aange-
grepen om autostraten te veranderen in fietsroutes (Rue de 
Rivoli). In 2022 worden 6 wijken hartje Parijs autovrij, geen 
doorgaand verkeer, alleen bestemmingsverkeer. 

Naast de toenemende bevolkingspopulatie en het toene-
mende gebrek aan ruimte in de openbare ruimte was de 
milieuzorg genoeg aanleiding om maatregelen te treffen en
autoluw op de politieke agenda te zetten.

Vanaf 1970 werden auto’s minder bediend en ging de 
aandacht meer naar het aanbieden van kwaliteit in de open-
bare ruimte voor bewoners en recreatie. Vanaf 1980 werd 
het verkeer teruggedrongen en het OV meer gestimuleerd 
en gepromoot. 

Zo werd de S-bahn (metropolitische treinverbinding) 
aangelegd. De OV-frequentie werd opgevoerd en het net-
werk uitgebreid. Er werd meer ruimte gemaakt op straat voor 
voetgangers en het OV werd geprioriteerd boven auto’s. 
Zo kreeg het OV voorrang bij kruispunten en stoplichten en 
moesten automobilisten langer wachten. En dankzij tellus-
sen in het wegdek werd een kleinere hoeveelheid auto’s in 
de stad toegelaten. Nu ligt de focus voornamelijk op het OV, 
de fiets en de voetganger.

In 1989 werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van een 
compact stadscentrum dat minder afhankelijk zou zijn van 
de auto en meer ruimte zou bieden voor maatschappelijke 
ontwikkelingen. In de jaren negentig zijn er tunnels aange-
legd en werden tolwegen geïntroduceerd. De tol levert elk 
jaar 400 miljoen euro op. Dat geld wordt gebruikt om te 
investeren in openbaar vervoer. In 2019 is Oslo EU Green 
Capital. De bevolking van Oslo groeit. 

Het bestuur wil dat Oslo een levendige stad wordt, zoals 
veel andere Europese hoofdsteden dat zijn. Door het klimaat 
en de introverte cultuur heeft het leven op straat zich weinig 
ontwikkeld in de afgelopen decennia. De binnensteden van 
Parijs of Amsterdam zijn in het weekend druk bezocht door 
toeristen en dagjesmensen, terwijl in Oslo mensen in de 
weekenden naar hun ‘cabins’ in de fjorden trekken. 

Aanpassingen in de openbare ruimte in Oslo moeten 
uitnodigen tot het intensiveren van Urban City Life. De hui-
dige coalitie heeft het autoluw maken van de stad in een 
stroomversnelling gebracht. Na de verkiezingen in 2015 
heeft het bestuur het doel gesteld om binnen 4 jaar in het 
stadshart (een gebied van 1,9 km2) alle parkeerplekken voor 
privé auto’s op straat te verwijderen.

KWALITEIT IN DE OPENBARE RUIMTE

ZWITSERLAND Zürich
OSLO EU GREEN CAPITAL

NOORWEGEN

Oslo

De geschiedenis van 
de Weesperstraat in 
een notendop

HISTORIE ROB VAN HET GROENEWOUD

Cornelis van Eesteren werd als ingenieur aange-
trokken om een en ander te realiseren. Dat zou 
kunnen door het 'verwijderen' van één gevelwand. 

Tegelijkertijd kon dan een aantal 'krottenbuurten' worden 
afgebroken en nieuwe bebouwing worden gerealiseerd. 
In het AUP werden vier stedelijke functies onderscheiden 
die bij voorkeur een eigen plek dienden te krijgen in de 
stad: wonen, werken, recreatie en verkeer. Het werken 
diende zich te concentreren in de bestaande binnenstad 
en het aan te leggen Westelijk Havengebied. De nieuwe 
woongebieden werden gepland in het westen en zuiden. 
Recreatie zou in de lobben tussen de woon- en werk-
gebieden kunnen plaatsvinden.

Er werd gestart met sloop en herbouw op Uilenburg 
en de bouw van een nieuwe wijk, de Transvaalbuurt.  
Het Weesperpoortsstation werd gesloopt en daarvoor 
in de plaats werden station Muiderpoort en het Amstel-
station gebouwd. Zo ontstond de Wibautstraat, een deel 
van de beoogde brede verkeersweg. De uitvoering van het 
vervolg kwam tot stilstand door de wereldwijde economi-
sche crisis, gevolgd door de Tweede Wereldoorlog. In de 
Weesperstraat met circa 75% joodse bewoners, kwamen 
door de moord op de joden door de Duitsers veel wonin-
gen leeg te staan en alles wat brandbaar was werd in de 
hongerwinter uit die woningen gesloopt. Toen de oorlog 
was afgelopen was de buurt verworden tot een gatenkaas. 
Het onlangs verschenen boek 'De Weesperstraat', doet 
verslag van deze trieste gebeurtenis. Slechts tien procent 
van de joodse bewoners had de oorlog overleefd, maar 
hun ontvangst was harteloos. Vrijwel niemand kreeg zijn 
oude woning (als die er nog stond) terug en ook kreeg 
men geen enkele compensatie, want daarmee zou men 
de joden immers een aparte status geven als slachtof-
fer (!). Wel maakte de gemeente 'dankbaar' gebruik van 
deze vorm van sanering door de beoogde weg vanaf de 
Wibaut straat door te trekken, maar dan met een knik 
richting de te bouwen IJtunnel. Hiervoor moesten wel 
de Valkenburgerstaat en het Rapenburg en korte tijd 
later ook de Nieuwmarktbuurt worden opgeofferd. De 
planvorming stond namelijk niet stil. Amsterdam moest 
behalve een IJ-tunnel ook een metro krijgen en die kon 
grotendeels gebruik maken van de inmiddels gecreëerde 
route naar de IJ-tunnel.

Het tij keerde toen de Nieuwmarktbuurt werd ge-
sloopt. In de samenleving kwam een beweging op gang die 
ervoor pleitte om minimaal de structuur van het oudste 
stadsdeel te handhaven, de verbreding stokte daarom 
bij het Pintohuis in de St Anthoniebreestraat. De visie 
van strikt gescheiden functies stond en staat inmiddels 
ook ter discussie. Brede verkeersstraten met hun lawaai, 
vuile lucht en gevaarlijke oversteek horen niet thuis in 
een moderne compacte stad.

Het boek 'De geschiedenis van de Weesperstraat in een notendop' is te koop 
bij Boekhandel Pantheon en het Joods Historisch Musem. Of stuur een mail 
naar: rvanhetg@dds.nl. Na betaling bezorgt de schrijver persoonlijk het boek 
bij u thuis.

De Weesperstraat (jaartal onbekend). Beeldbank Amsterdam.

Toen de gemeenteraad van Amsterdam in 1935 
het zogenaamde Algemeen Uitbreidingsplan 
(AUP) aannam, werd bepaald dat de Weesper-
straat samen met de Wibaut straat in de toe-
komst een brede verkeersstraat zou worden, 
een straat die het nieuwe Amstelstation moest 
verbinden met het Centraal Station. Ook de 
Overtoom-Leidsestraat moest een brede ver-
keersstraat worden met hetzelfde eindpunt. In 
feite werd nog steeds uitgegaan van het idee van 
radialen van de stadsrand naar het centrum, zoals 
ten tijde van de 17e-eeuwse grachtengordel.

VISION 2040, A STOCKHOLM 
FOR EVERYONE

ZWEDEN

Stockholm AUTOLUWER, GROENER, 30 KM/U

FRANKRIJK

Parijs
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Wat is de mening van de 
A'damse politieke partijen 
over het (auto)verkeer

TOEKOMST POLITIEK

Op 16 maart 2022 kiest Amsterdam een nieuwe Gemeenteraad. Een belangrijk thema is 
de agenda Amsterdam Autoluw. Hoe kijken de verschillende politieke partijen naar een 
autoluw Amsterdam? Met welke maatregelen denken de partijen een blijere buurt te 
creëren? Als u, lezer, het er niet mee eens bent, is nu het moment om invloed uit te oefe-
nen. Want nu stellen de partijen hun verkiezingsprogramma samen. De redactie heeft de 
zittende gemeenteraadsleden om hun mening gevraagd. Specifiek over de plannen voor 
de Valken burgerstraat, de Weesperstraat en de buurten eromheen. Niet alle partijen heb-
ben ons geantwoord. De meeste wel, daarvoor zijn we veel dank verschuldigd. De andere 
 hebben we achter de broek gezeten, maar als geen antwoord binnenkwam, hebben we 
het daarbij gelaten.

Het Vogeleiland is een gebied gelegen aan de 
westkant van het Amsterdamse Bos (nabij Parkeer-
plaats Groot Kinderbad). Het drie hectare grote 
gebied is één van de pareltjes van het Bos.

Manou van Noordt geeft speciaal voor de bewoners 
rondom Knowledge Mile Park een rondleiding over 
het eiland, de oudste heemtuin van Amsterdam. Hier 
kunnen alle bewoners die op de Knowledge Mile 
Park wonen op een informele wijze kennismaken met 
Manou als groenconciërge. We sluiten af met een 
borrel aldaar. 

DRIE
VRAGEN
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Sinds 1 juni 2021 is Manou van Noordt 
groenconciërge van het Knowledge Mile 
Park. Het is een functienaam die we nog 
niet kenden; misschien is Manou wel de 
eerste van de velen die nog komen. Een 
groenconciërge houdt toezicht op het 
groen dat aangelegd wordt, nu en in de 
komende jaren. Door middel van korte lij-
nen met hoveniers, bewoners en ande-
ren die werken aan de vergroening van 
de as Wibautstraat - Weesperstraat - Val-
kenburgerstraat gaat ze proberen deze 
straten schoon en mooi te maken en te 
behouden. 'Meewerken aan de verdere 
uitbreiding van het Knowledge Mile Park 
vind ik een enorme eer.'

 Wat gaat er volgens jou goed in de  
Plantage Weesperbuurt?
De wegversmalling bij het Namenmonument blijkt 

te werken, er zijn geen opstoppingen. Minder uitstoot 
en lawaai, wellicht iets voor de rest van de straat en de 
andere straten? Mensen blijven en gaan niet verhuizen, 
men blijft samen volhouden in de strijd tegen het ver-
keer. En alles wordt vergroend!

  Wat kan er volgens jou beter in de  
Plantage Weesperbuurt?
Meer zicht op wat er al gebeurd is in de straat. 

Welke bewoner, gebruiker of ondernemer doet al wat? 
Misschien met een digitaal prikbord? Hier kan je een 
activiteit opplakken, maar je kan ook zien of je je bij een 
activiteit kan aansluiten. Het is toch veel leuker om sa-
men met iemand een uurtje zwerfvuil te prikken dan 
in je eentje? Zo’n prikbord lijkt me een goede moge-
lijkheid om ideeën te verzamelen en daarop actie te 
ondernemen.

 Hoe zie jij Plantage- en Weesperbuurt in 
2030?
Autoluw door een eenbaansweg. De straten wor-

den lanen: de Wibautlaan, de Weesperlaan en de Val-
kenburgerlaan; namen die ze zullen verdienen.

Heb je vragen aan Manou?  
Mail naar manouvandernoort@xs4all.nl

DE GROENCONCIËRGE
MANOU VAN NOORDT

GA MEE OP EXCURSIE NAAR 
HET VOGELEILAND

EXCURSIE NAAR 
HET VOGELEILAND

Zondag 31 Oktober
15.00 uur

Stuur een mailtje naar  
manouvandernoort@xs4all.nl.

En je krijgt alle aanvullende 
informatie.
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WAT IS DE MENING VAN 
UW PARTIJ OVER 30 KM/U 
MAX. VOOR DE HELE STAD?

GROENLINKS

Wij zijn een groot voorstander 
van de uitrol van een maximum-
snelheid van 30 km/u in de hele 
bebouwde kom, omdat dit de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid 
enorm zal bevorderen.

GROENLINKS

Alles 30 km/u, maar we kunnen 
ons voorstellen dat dat alleen vei-
lig kan als de brede wegen worden 
aangepast. De Weesperstraat 
moet wat GroenLinks betreft nog 
steeds op korte termijn geknipt, 
versmald en naar 30 kilometer.

GROENLINKS

Agenda Autoluw moet sneller 
worden uitgevoerd. GroenLinks wil 
nog eens 30.000 parkeerplekken 
opheffen. Een hoofdgracht par-
keervrij. Met ‘betalen naar gebruik’ 
kan het aantal auto’s dat de stad 
inrijdt verminderd worden. 

VVD

Voor. Omdat het bijna overal al 30 
km/u is. Beter voor veiligheid en 
minder geluidsoverlast.

VVD

De Wibautas blijft zoals hij is, 50 
km/u en vierbaans. 

VVD

Te weinig alternatieven voor de 
auto.

VVD

Leefbaarheid en groen. Buurt
parkeren, meer P+R. 

D66

De recente versmalling bij het Na-
menmonument is een goede stap. 
Een vitale stad en economische 
bloeiende stad moet ook goed 
bereikbaar zijn; zowel voor mensen 
als voor goederen. De hele Wi-
bautas, vanaf Noord tot Zuidoost 
is een belangrijke en ook stabiele 
toegangsweg. Verder afknijpen 
lijkt ons dan ook niet verstandig 

WAT IS DE MENING VAN 
UW PARTIJ OVER DE 
UITZONDERING DIE NU 
WORDT VOORGESTELD 
VOOR DE GEHELE 
 WIBAUTAS?

WAT IS DE MENING VAN 
UW PARTIJ OVER DE 
UITVOERING VAN DE 
AGENDA AUTOLUW?

HEEFT UW PARTIJ OOK 
NOG ANDERE MAAT
REGELEN BEDACHT OM 
DE VERKEERSDRUKTE 
IN ONZE BUURT TE 
VERMINDEREN?

SP

Moet radicaler!

SP

Tegen!

SP

Ja velen! Geef vrij baan aan de 
fiets. Meer fietsstraten, meer 
fietsstimulerende maatregelen, 
meer ruimte voor wandelaars. 

D66

Steun voor de plannen 30 km/u 
als normn. Echter, op de grote en 
brede toegangswegen zoals de 
Wibautstraa is door de inrichting 
max. 50 km/u meer logisch. 

D66

Uitzondering op de grote 
toegangswegen van de stad, die 
breed zijn, is logisch en zelfs nodig 
voor verkeersveiligheid aldaar.

CDA

Geen goed idee. Goede door-
stroming belangrijk is voor de ver-
keersveiligheid en bereikbaarheid. 
Het vergt nogal wat aanpassingen 
in de gehele stad, omdat de we-
gen nu op 50km/u zijn ingericht. 
Ook heeft het weinig invloed op 
de totale CO2uitstoot.

SP

Voor! 

PARTIJ VAN DE ARBEID

Wij zijn voorstander van 30 km/u 
op grote delen van het A'damse 
wegennet. De stad moet ook be-
reikbaar blijven. De Wibaut straat, 
bijvoorbeeld, is dit moment niet 
geschikt voor 30 km/u omdat dit 
zonder vergaande aanpassingen 
niet te handhaven is. 

GROEN LINKS

Meer parkeerplekken opheffen, 
verlagen max.snelheid, volume-
beleid op inrijdende voertuigen, 
stroomlijnen van vrachtvervoer, 
geen doorgaande routes door het 
centrum. Meer verblijfskwaliteit, 
fietsparkeerplekken, toegankelij-
kere stoepen, en groen.

PARTIJ VAN DE ARBEID

Wij staan open voor alle mogelijke 
maatregelen om de verkeers-
veiligheid en leefbaarheid in de 
buurt te verbeteren. Ideeën van 
de buurt zelf zijn daarin essentieel. 
Blijf je dus uitspreken en bij ons 
aankloppen. 

PARTIJ VAN DE ARBEID

De PvdA is blij dat het college 
de maatregelen uit de agenda 
autoluw voortvarend oppakt.  
De coronacrisis heeft voor 
sommige maatregelen vertraging 
opgeleverd. 

PARTIJ VAN DE ARBEID

Om 30 km/u op een weg in te 
voeren, moeten op veel plekken 
aanpassingen aan de weg worden 
gedaan om hier goed op te kun-
nen handhaven. Dit geldt specifiek 
ook voor de Wibautstraat. 

D66

Er zijn goede stappen gezet. De 
coronacrisis heeft wel een aantal 
issues naar voren gebracht; de 
mobiliteit is sterk veranderd, maar 
ook de financiën van de stad staan 
er stuk slechter voor. Herpriorite-
ring en herijking van de plannen 
zal daarom nodig zijn.

CDA

Heel belangrijk dat de stad inzet 
op vermindering van auto's die 
hier niet hoeven rond te rijden of 
te parkeren. De focus ligt altijd op 
een goede bereikbaarheid van de 
stad voor lokale ondernemers, en 
voor bewoners en hun bezoek. 

CDA

Maximumsnelheden moeten 
consistent zijn, anders raken 
bestuurders misschien verward 
en komt de verkeersveiligheid in 
gedrang.

CDA

Beter openbaar vervoer. Bijvoor-
beeld uitbreiding van de metro 
als écht alternatief voor de auto. 
Aantrekkingskacht binnenstad 
verminderen voor buitenlandse 
bezoekers (icriterium).

De omgevingsvisie schetst een netwerk van stadsstraten en stadslanen: ook toekomstbeeld voor de Weesperstraat? 
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Sinds 2021 is Laurens Hoek gebiedsma-
kelaar voor de Plantage Weesperbuurt. 
Gebiedsmakelaars zijn door de stad aan-
gestelde verbinders en aanspreekpunten: 
tussenpersonen voor bewoners, onder-
nemers en andere betrokkenen in hun 
contact met gemeentelijke instanties. Ze 
stimuleren, ondersteunen en sturen ini-
tiatieven van de buurt aan, en brengen 
de juiste personen met elkaar in contact. 
Ook signaleren ze kansen en knelpunten. 
Als er iets niet in de haak is, pakken de 
gebiedsmakelaars dit op.

  Wat gaat er volgens jou goed in de  Plantage 
Weesperbuurt?
Vanuit mijn ‘perspectief’ gaat er veel goed in de 

buurt met als resultaat dat het een ontzettend fijne, 
veilige en groene buurt is om in te wonen, werken en 
verblijven. Basis hiervoor zijn de vele actieve buurtbe-
woners en de binding onderling in de buurt. Ik denk 
dat dit een voorbeeld is voor vele andere buurten in 
Amsterdam. De aanwezigheid van zoveel actieve buurt-
bewoners maakt mijn werk er overigens gemakkelijker 
op, wat de kans groter maakt dat ‘het goede’ van de 
buurt behouden kan blijven.

 Wat kan er volgens jou beter in de Plantage 
Weesperbuurt?
De samenwerking tussen de bewoners en mijzelf 

(Gemeente Amsterdam). Aangezien ik nog vrij nieuw 
ben als gebiedsmakelaar weet ik nog niet altijd wie 
waarmee bezig is en wat voor initiatieven bewoners nu 
of in het verleden al hebben genomen. Hierdoor mis ik 
soms kansen of ken ik de gevoeligheden uit het ver-
leden niet. Om dit te verbeteren ben ik hard bezig om 
zoveel mogelijk bewoners, instellingen en ondernemers 
te ontmoeten om zo mijn netwerk te vergroten en echt 
te weten wat er allemaal in de buurt gebeurt. Als u dit 
leest en denkt ‘ik wil graag kennismaken om mijn ‘per-
spectief’ op de buurt te delen’, neem dan vooral contact 
op. Dan lopen we gezamenlijk een rondje door de buurt 
om kennis te maken.

 Hoe zie jij de Plantage Weesperbuurt in 
2025?
Over de vraag hoe de buurt er in 2025 uitziet heb 

ik geen mening. Belangrijk voor mij is dat de buurt een 
fijne en veilige plek blijft om te wonen, werken en re-
creëren; waar het contact tussen gemeente en buurt 
goed is en waar we gezamenlijk aan het verbeteren van 
de buurt werken. Hoe de buurt er in 2025 uitziet, dat 
bepalen de bewoners. Ik faciliteer dat.

Heb je vragen aan Laurens? Mail naar l.hoek@amsterdam.nl 

DE GEBIEDSMAKELAAR
LAURENS HOEK

VERKEER JEROEN ROBBERTSEN

De pilot ‘knip in de Weesperstraat’ is, zoals u ongetwij-
feld weet, uitgesteld naar 2023. Daar zitten gemeen-
teraadsverkiezingen tussen, dus we moeten rekening 
houden met de mogelijkheid dat het hele project in 
de prullenbak kan verdwijnen. Is dat erg?

In de eerste editie van Het Perspectief schreef Paul Bus-
ker (voorzitter d'Oude Stadt) in zijn column terecht dat 
de huidige versmalling bij het Namenmonument geen 
enkele belemmering voor het verkeer oplevert. Dus ge-
woon zo laten die versmalling. Pauls advies heeft kenne-
lijk gehoor gevonden op het stadhuis. In een brief aan de 
gemeenteraad schrijft Egbert de Vries, de nieuwe wet-
houder Verkeer, althans dat hij voorstander is van het 
permanent maken van de huidige versmalling voor het 
Namenmonument.

"Vanwege de bouw van het Namenmonument is één van 
de rijbanen van de Weesperstraat ter hoogte van het Na-
menmonument, in de richting van het Weesperplein, tij-
delijk opgeheven. Afgelopen jaar is hierdoor geen extra 
verkeershinder ontstaan en uit onderzoek blijkt dat deze 
versmalling ook geen verkeershinder zal opleveren wanneer 
het verkeer weer op het oude niveau is. Omdat deze ver-
smalling verkeerskundig mogelijk is, ook tijdens de spits of 
bij brugopeningen, én omdat deze veel baten oplevert, heb 
ik besloten de versmalling definitief te maken."

Dit zou wel eens een eerste stap kunnen zijn naar een 
Weesperstraat die volledig tweebaans is. In dat geval is 
een knip, waar veel ondernemers op tegen zijn, helemaal 
niet meer nodig. Maar is die kans er? 

Alternatieve knip
Onlangs hebben twee leden van de redactie van Het Per-
spectief een kort gesprek gehad met De Vries, waarbij hij 

er bij de bewoners op aandrong om met alternatieven 
voor een knip te komen, want hij wilde niet tot 2023 ‘op 
zijn handen blijven zitten’ . Nu, dat hebben we ter harte 
genomen. We hebben een voorstel gedaan voor een al-
ternatieve knip. Niet een knip maar een knijp, zeg maar, 
het uitbreiden van de versmalling die nu al voor het Na-
menmonument is aangebracht, naar de andere kant van 
de straat. De Weesperstraat zou daardoor ter hoogte van 
het Namenmonument veranderen van een vierbaans- in 
een tweebaansweg. Dit heeft legio voordelen:

1  Er ontstaat meer ruimte aan de kant van het Na-
menmonument. Met een geschat bezoekersaantal 
van 200.000 per jaar is er doorloopruimte nodig. 
Niet alleen voor de toeristen maar juist ook voor 
de omwonenden.

2  De versmalling zal voor meer rust zorgen ter hoogte 
van het Namenmonument. Het is immers een plek 
voor reflectie en herdenken. Daar wil je niet een 
vierbaans snelweg naast hebben. Hier past eerder 
een 30km/u regime.

3  De versmalling maakt de aanleg mogelijk van een 
extra zebrapad om veilig over te steken richting de 
Hortus.

4  Meer ruimte voor vergroening zoals bomen en 
bankjes en prullenbakken.

5  Er komt ruimte voor een haag tussen voetpad en 
fietspad die ervoor zorgt dat voetgangers niet per 
ongeluk op het fietspad gaan lopen zoals je ver-
dwaasde toeristen nog weleens ziet doen.

6  Voor ondernemers en taxibestuurders blijft de 
buurt (en de IJtunnel) bereikbaar. Ze hoeven niet 
om te rijden, wat bij een knip wel het geval is.

7  Zo’n plaatselijke versmalling maakt de Weesper-
straat minder aantrekkelijk voor doorgaand ver-
keer. Dit zou een eerste stap kunnen zijn om de 
straat in zijn geheel te versmallen van vierbaans 
naar tweebaans.

We hebben nog geen reactie van de wethouder op dit 
voorstel ontvangen, maar we hebben goede hoop.

Niet knippen 
maar knijpen

KORT NIEUWS REDACTIE

De gemeente heeft onderzoeksbureau TNO opdracht 
gegeven geluidsmetingen te doen op drie drukke ver-
keerspunten in Amsterdam. De eerste metingen zijn uit-
gevoerd op de Europaboulevard. Tijdens het uitbrenegn 
van deze krant waren de Weesperstraat en de Tussen 
Meer in Nieuw-West aan de beurt. Het is de bedoeling dit 
voor de eerste nachtvorst te doen omdat dat meestal de 
aankondiging is van het einde van het motorseizoen. We 
zijn benieuwd wat er met de uitslag gedaan gaat worden.

TNO meet geluid 
op drie plekken in 
Amsterdam
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Breder trottoir betekent 
meer doorloopruimte voor 

omwonenden en bezoekers.
Met een geschat 

bezoekersaantal van 
200.000 per jaar is 

loopruimte belangrijk. Een 
breder trottoir is dus een 

Overrijdbare klinker
middenberm

Voorkomt hardrijden. 

Groene haag tussen  trottoir en 
fietspad

Een groene haag voorkomt dat 
bezoekers en toeristen zomaar het 
fietspad op kunnen lopen. Eventueel 
versterken met antiterreurpaattjes 
tegen aanslagen met voertuigen.

Nieuw zebrapad
Oversteekplaats voor Amsterdammers 
en bezoekers die naar Hortus, Artis e.d. 
willen. Of goede verwijzing om over te 

steken via tunneltje opzij van metrostati-
on bij Nwe. Herengracht. 

30

Een veilige snelheid
30 km per uur is veiliger en geeft minder 
lawaai. Dit past beter bij een plek om te 

herdenken.

Extra ruimte voor groen en bankjes
Bij het monument komt ruimte vrij 

voor meer vergroening en bijvoorbeeld 
bankjes. Daardoor ontstaat er vanaf de 

wegkant meer allure en de mogelijkheid 
voor rust en overdenking.
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REACTIES RENARD GALIZNOSTALGIE KO VAN GEEMERT

Beste PerspectiefHet Wertheimpark
Het oudste wandelparkje van Amsterdam, in 1812 ontworpen door 
stadsbouwmeester Abraham van der Hart, in 1898 vernoemd naar 
bankier en filantroop A.C. Wertheim, is de plaats waar drie aspecten 
van de Plantage voorbeeldig samenkomen.

Ten eerste: de Plantage is een groene buurt en daar is het Wer-
theimpark een mooi voorbeeld van. Een illustratie van een tweede 
aspect, de culturele historie, is de bouw van een concertzaal die hier 
in 1851 verrijst: de Parkzaal (voorloper van het Concertgebouw), 
kortweg Het Park genoemd. Er dirigeren beroemde componisten 
als Franz Liszt, Max Bruch en Johannes Brahms. Ina Boudier-Bak-
ker beschrijft hier “een heerlijke avond: in de versierde zaal […] waren 
de mensen allen zo vrolijk dat je soms van de muziek haast niets hoor-
de.” Het publiek zit nog gezellig aan tafeltjes en wordt door obers 
voorzien van consumpties. De zaal sluit in 1881. 

In 1883 wordt – op vrijwel dezelfde plek in het park – de Park-
schouwburg geopend, de voorloper van de Stadsschouwburg. Deze 
gaat in 1903 failliet. In het vervallen gebouw slingeren in de jaren 
erna nog opgeschoten jongeren aan de kroonluchters. In 1911-’12 
wordt het gesloopt.

En, ten slotte: de Tweede Wereldoorlog, waarmee de Plantage 
is doordrenkt. Het indrukwekkende Auschwitz-monument van 
Jan Wolkers wordt in 1993 van de Oosterbegraafplaats naar hier 
verplaatst. In 2012 krijgt mijn gedicht Ode aan de Plantage een 
bescheiden plekje in het park; het laatste couplet luidt: 

“Als je hier zit, lopen aan de overkant
nog altijd mannen met lange baarden
en krullen in het zwart.”

Onlangs ontving ik uw krantje in mijn 
brievenbus. Eerlijk gezegd was ik nogal 
verbijsterd over de toon, het aantal uit-

roeptekens en de vooringenomen 
vrijheid om te spreken over ‘wij 
als Amsterdammers’.  Ik ben een 
Amsterdammer, en ik kijk met af-
grijzen naar hoe ‘jullie’ de stad aan 
't dichttimmeren zijn voor mensen 
die (graag/noodzakelijk) hun auto 
gebruiken. Deze stad bestaat niet 
alleen uit bakfietsmensen, door 
weer & wind trappende stinkende 
regenjassen of OV gebruikers. Er 
zijn ook mensen die daadwerkelijk 
plezier beleven aan het besturen 
van hun auto/bolide, een dag weggaan met hun 
kind(eren), hun grootouders willen ophalen om 

Eerste exemplaar voor 
de wethouder

NIEUWS VAN DE REDACTIE

Woensdag 26 mei 2021, vlak 
voor de raadsvergadering, 
overhandigde de redactie 
van Het Perspectief het eer-
ste exemplaar aan wethouder 
verkeer Egbert de Vries. 

De Vries nam de krant met 
veel belangstelling in ont-
vangst en uitte zijn waar-

dering en bewondering voor het 
initiatief om een krant te maken 
met het oog op de toekomst van 
postcodegebied 1011 en 1018.

In een Raadsbrief over de 
Weesperstraat van september 
2021 haalde wethouder De Vries 

BELANGRIJKE DATA
VERGROENEN VALKENBURGERSTRAAT
Besluitvorming Definitief Ontwerp door dagelijks 

bestuur: september. Voorbereiding uitvoering: 

heden tot juli 2022. Start: juli 2022

30KM/U IN DE GEMEENTERAAD 
23 december

VERGROENEN HORTUSPLANTSOEN
Besluitvorming Definitief Ontwerp door DB: sep-

tember. Voorbereiding uitvoering: heden tot mei 

2022 Start: mei 2022

VERGROENEN METROPOOL OMGEVING
Voorbereiding uitvoering: heden

Start: november 2021 – zijde Kunstwerk
Start: januari 2022 – zijde Metropool gebouw

VERGROENEN WEESPERPLEIN
Besluitvorming Definitief Ontwerp door dagelijks 

bestuur: Voorbereiding uitvoering: heden tot sep-

tember 2022. Start uitvoering: september 2022

OPLEVERING WATERLOOPLEINMARKT
Eerste kwartaal 2022

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
16 maart 2022

PIET HEINTUNNEL WEER OPEN
30 september 2022

PILOT KNIP IN DE WEESPERSTRAAT
Voorjaar2023

AMSTERDAM 750 JAAR
29 oktober 2025

meerdere malen Het Perspectief 
aan en zette het argument van 
Paul Busker over het fietspad 
voor het Namenmonument om 
in daden.

Het is nu een permanent 
fietspad. De rijbaan is voor auto-
mobilisten vanaf het Mr. Visser-
plein versmald van twee banen 
naar één baan. Het voetpad voor 
het monument is veel breder ge-
worden en dus geschikter voor de 
vele bezoekers en omwonenden. 

Dit is een eerste stap naar een 
volledig tweebaanse Weesper-
straat. Het geeft de burger in ieder 
geval moed.

Overhandiging Het Perspectief. Links Jeroen Robbertsen. Midden Marijke Storm en  
rechts wethouder Egbert de Vries

ze naar een arts te brengen, een boodschap met 
ze willen doen, mensen die willen helpen op een 
dagje uit met scholieren naar elders, naar een 
sportveld willen rijden met teamgenoten voor n 
wedstrijd. Noem 't op. 

En hoe komt u erbij dat Parijs hetzelfde doet? 
Ik ben daar vrijwel iedere maand en cross met 
liefde door die heerlijke stad. Claxoneren, kras-

sen op je auto, maar ik kom echt in 
iedere steeg. Pas de problème. Niks 
van die ‘Groene witte-mensen uit 
de provincie politiek’ daar. 

Zo ook voor de Weesper/Wi-
bautstraat. ‘Het idee alleen al, dat 
iedereen maar over de ring moet. 
Realiteitsbesef van een aangebak-
ken Vegan kaassoufflé. 

Ik walg echt van de manier 
waarop jullie de stad willen inrich-
ten, dus spreek niet voor mij. Meer 
groen, prima. Maar niet ten koste 

van logica, doorstroming en vertrutting van deze 
dynamisme en heerlijke stad. 

REACTIES EGBERT DE VRIES

REACTIES TJITSKE KUIPER

Beste mensen,

Nogmaals dank voor jullie mooie krant. 
We gaan goed naar jullie suggesties kijken!

Met vriendelijke groet,
Egbert de Vries

Wethouder Verkeer & Vervoer, Water  
& Luchtkwaliteit

Beste mensen,

Dank voor het toezenden van deze mail. 
Ik heb dit met belangstelling gelezen en 
deze input zal zeker betrokken 
worden bij het behandelen van 
de onderwerpen waar dit aan 
bod komt.

Met vriendelijke groet,
Tjitske Kuiper, ChristenUnie

OPROEP REDACTIE

2022 wordt een spannend jaar voor Amsterdam. 16 
maart zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen, 
wie gaan er winnen. De redactie van Het Perspectief 
heeft subsidie aangevraagd om in het nieuwe jaar 
twee edities te maken. Eentje voor de verkiezingen en 
eentje erna. We zijn opzoek naar schrijvers voor onze 
redactie die het leuk vinden met ons mee te denken 
en te schrijven. Dit kan een column zijn of een artikel 
over leefbaarheid. Of gewoon iets wat je kwijt wilt 
over de buurt. Je bent van harte uitgenodigd.

Wil je graag meewerken? Stuur dan een mailtje naar 
hetperspectief@oudestadt.nl

Het Perspectief zoekt 
schrijvers voor de 
redactie

KORT NIEUWS REDACTIE

Op de locatie waar nog niet zolang geleden het 
kinder paradijs TunFun was gevestigt komt in het 
voorjaar van 2022 een grootschalig urban sport-
centrum. 

Bij Urban Sports moet je denken aan freerunning, calist-
henics en tricking. Dat hebben we even voor u opgezocht. 
Freerunning is rennen en springen over obstakels. Zeg 
maar een soort van Apekooien, voor de ouderen onder 
ons. Calisthenics is een fysieke sport die zich richt op 
training met behulp van je eigen lichaamsgewicht als 

weerstand. In het Oosterpark hebben ze van 
die toestellen waar je van allerlei van dat 
soort oefeningen kan doen. Tricking is een 

dansvorm die kicks combineert met flips en 
wendingen van vechtsporten en gymnastiek, 

evenals vele dansbewegingen en stijlen van 
breakdancing. Sporten en trainen 

onder het Mr. Visserplein.

TunFun wordt een 
urban sportcentrum 

Deze stad bestaat 
niet alleen uit 

bakfietsmensen, 
door weer & 

wind trappende 
stinkende regen-

jassen of ov 
gebruikers.
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fo REDACTIE Paul Busker, Cliff van Dijk, Manu 
Hartsuyker, Jeroen Robbertsen, Marijke Storm. 
EINDREDACTIE Erik Hardeman VORMGEVING 
Jeroen Robbertsen van zininvorm.nl WEBSITES 
oudestadt.nl • weesperwijs.nl • knowledgemilepark.
nl • amstelijpark.amsterdam • bewonersraad1011.
amsterdam • buurtorganisatie1018.nl FINANCIELE 
BIJDRAGE Stadsdeel Centrum, het Wijkcentrum d'Oude 
Stadt en de Bewonersraad Nieuwmark Groot Waterloo.


