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Het buurtfeest  
Om vier uur begonnen de tennislessen voor alle kin-
deren, voor groot en klein. Om de beurt mochten alle 
kinderen een bal terugslaan over het net. Aan de andere 
kant van het terrein stond een groot springkussen. De 
allerkleinsten en alle grote kinderen die geen zin had-
den in een potje tennis, sprongen dat het lieve lust was. 
Gelukkig zat er een dak op het springkussen want af en 
toe kwamen er flinke regendruppels uit de hemel vallen. 
Naast de partytenten, maar gelukkig onder een parasol 
was Marc, op zijn campinggasstel, al heel druk aan het 
pannenkoeken bakken. Hij werd vakkundig geassisteerd 
door Chris, die spontaan zijn diensten kwam aanbieden. 
Samen hebben ze ongeveer in totaal vijfentachtig pan-
nenkoeken gebakken. Inmiddels werd er binnen druk 
geoefend door de funky band. Nadat alle kinderen een 
pannenkoek en een broodje met worst hadden gegeten 
- sommigen hadden (veel) meer dan één pannenkoek op 
- werd de grote barbecue op vakkundige wijze door Jan 
aangestoken. Volgens hem moet je geen haast hebben als 
je dit doet. Je moet gewoon geduldig wachten totdat hij 
echt goed heet is voordat je begint met er van alles op 
te leggen. Om de hoek stond er een hele grote hoeveel-
heid overheerlijke salades te wachten op de eerste gasten. 
In de ruimte bij de bar stond inmiddels een heus ‘buurt’ 
kinderorkest, dat prachtige klassieke stukken speelden. 
Dit onder de bezielende leiding van Gerda Thorn.

De barbecue
Inmiddels was de barbecue op de juiste temperatuur. Ie-
dereen kreeg een van tevoren besteld pakketje met daarin 

vlees, vis of vegetarische burgers. Vervolgens ging je in 
de rij staan en werd de inhoud van je pakketje vakkundig 
gebakken door een buurtbewoner. Samen met een van 
de salades, brood of frites werd het een heerlijk maaltijd. 
Alle frisdrank had inmiddels plaatsgemaakt voor bier en 
wijn. Er werd druk gepraat over van alles en nog wat. 
Binnen had het kinderorkest plaatsgemaakt voor een fun-
ky band. Ook hier prijkten weer twee buurtbewoners: 
op de toetsen Gijs en op gitaar Christiaan. De beentjes 
van enkele buurtbewoners kwamen langzaam los. 

Nadat iedereen de hoofdmaaltijd had verorberd volgde 
het dessert, dat bestond uit een scala van verschillende 
soorten overheerlijke taarten tot brownies. De swingen-
de muziek begeleidde het geheel. De kinderen sprongen 
ondertussen op het springkussen of renden buiten heer-
lijk rondjes om het gebouw heen. Het maakte ze niet uit 
of het nu droog was of dat het pijpenstelen regenden. 
Inmiddels was onze dj, mijn muzikale buurjongen Marc 
zich aan het voorbereiden. Als sluitstuk van de avond 
ging hij ervoor zorgen dat de beentjes echt los van de 
grond zouden komen. Tot in de vroege uurtjes galmde 
zijn muziek, werd er druk gedanst en werd nog heerlijk 
verder gepraat over van alles en nog wat. We kunnen 
terugkijken op een heerlijke namiddag en avond met el-
kaar.

Marije

Kijk voor een foto-imperessie op pagina 4.
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Bericht van een ei-land in 
de Schinkel

Het was eind maart toen het herprofileringsproject op het IJsbaanpad nog gaande was. Veel van de bewoners aan het 
begin van de steigers werden geïnspireerd om hun klein stukje oevergrond even op te knappen. Voor mij het meest 
opvallend (omdat ik op steiger 1 woon) was hoe Ika bezig was om een stukje van de tuin te ontruimen. Vervolgens, 
samen met bevriend kunstenaar Jeroen, zette ze een leuk klein huisje neer. Mijn eerste gedachte was dat dit een speel-
huisje voor de kinderen des huizes zou worden.

De ware toedracht kwam echter op 3 april aan het licht. 
Dat was de tweede verjaardag van Timo, het oudste zoontje 
van Pauline en Ika, en het viel me op dat er inmiddels 
een soort kooi om het huisje heen was gekomen. Een en 
ander was met slingers bedekt en binnen het hokje kon ik 
de nieuw aangekomen bewoners zien: kippen!

De kippen bleken alles prima te vinden. Ze verkenden 
het hokje van hoog tot laag. Het heeft twee verdiepingen  
en er is een leuk trapje naar de bovenetage. Alles werd 
uitvoerig onderzocht. Ik heb nooit enig verlangen  
gehad om als kip door het leven te gaan, maar toen ik dit  
tafereel zag dacht ik, ‘Hé, dat zou toch leuk kunnen zijn.’ 
Het was zeker een prachtige verjaardagsverassing voor 
Timo!

De kippen waren op die dag gebracht door Toos, een 
soort aangenomen moeder van Ika en terwijl ik er stond 
om foto’s te maken keek Toos in het nestgedeelte van het 
hok en ontdekte … het eerste ei!

Nu blijkt het een traditie van het kippen houden te zijn, 
dat je om geluk te waarborgen het eerste ei aan een bui-
tenstaander moet geven. Dat was dus mijn geluksdag! 

Het kakelverse ei was heel lekker - bedankt Pauline en 
Ika en Timo!

Nu zijn we bijna drie maanden verder en de kippen blijven 
gezellige medebewoners van de buurt. 

Dave
Gedegen constructie in feestelijke pluimage

Een ei zonder roze stempel!

Goedkeuring van de accommodatie
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Feest ter ere van   ons 20-jarig bestaan

Geslaagde optreden van Gerda en haar lesgroep

Stanne van de mooie jurk, nu 

met watermeloen

Plaatjes kleuren kon ook

Meisjes van Oranje-motief

Aanvang van het tennissen. Floor (tenniscoach van de club) heeft  

de leiding.

Marc de pannenkoekenchefDe luchtkussen had de vorm van 

een giraffe maar dat viel  

bijna niemand op

Middelgroot jochie op springkussen
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Feest ter ere van   ons 20-jarig bestaan

leden van het feestteam in het zonnetje gezet

Ook de grote mensen vierden feest!

Indrukwekkend assortiment meegenomen salades

De funky band aan het opwarmen

En dit was de mooiste onder de 

volwassenen

De barbecue was heel druk
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Overpeinzing
Onze buurt is een hechte gemeenschap. Vanuit onze vereniging VWZ worden allerlei zaken mogelijk gemaakt. Nu 
vraag ik mij af of het mogelijk is binnen onze vereniging meer dingen te regelen. Zo zijn er op dit moment een aantal 
medebewoners ernstig ziek. Het moet toch mogelijk zijn om verschillende hulpbehoeften te coördineren, zodat gepaste 
hulp geboden kan worden, want iedereen wil wel graag helpen maar men weet niet hoe, wat of wanneer.  

Het gaat niet alleen om hulp bij ziekte of hulp aan  
ouderen die niet alles meer zelf kunnen. Zo hebben 
jonge gezinnen vaak behoefte aan hulp, oppas bijvoor-
beeld of aanwezigheid in huis wanneer iets geleverd of 
gerepareerd moet worden. Nu moet men daarvoor verlof 
nemen. 

Binnen onze vereniging moet het toch mogelijk zijn 
waar nodig hulp te bieden, door vrijwilligers of mensen 
die een eenmansbedrijfje hebben en die graag wat klussen 
willen doen tegen betaling.

In verschillende steden en ook niet zo ver bij ons vandaan 
is men bezig daarvoor een soort netwerk op te zetten. 
Zou zoiets hier ook mogelijk zijn? Een vereniging met 
een bestuur hebben we al, nu nog een coördinator en 
een aantal vrijwilligers om zoiets op te zetten. 

Een aantal kenmerken zijn:
1.  één emailadres of telefoonnummer voor alle vragen 

die door de coördinator verder geleid worden;
2.  een aanbod van betaalbare en betrouwbare vaklieden 

(bijvoorbeeld voor tv, gsm, computer) of timmerlieden, 
elektriciens, loodgieters;

3. het regelen van vaste zorgmedewerkers
4.  een eigen vrijwilligersnetwerk (voor vervoer, bood-

schappen doen, huisdieren uitlaten, voorlezen, op huis 
passen bij afwezigheid etc.)

5. niet meer zelf koken en toch lekker blijven eten

Wie wil hierover met ons meedenken hoe zoiets vorm te 
geven? Stuur dan even een mailtje aan het bestuur.

Helga



7

Je waardevolle spullen met 
DNA markeren?

Op de ALV van de VWZ hebben we een gastspreker onthaald die namens het inmiddels verdwenen stadsdeel Oud 
Zuid ons voor te lichten over een innovatieve manier om tegelijk diefstal door inbrekers tegen te gaan en de (eventueel) 
gestolen goederen terug te krijgen. Het wondermiddel DNA zou er ook nog voor zorgen dat daders gepakt worden 
en in de nor belanden.

Dit middel is een commercieel product en wordt gepro-
duceerd door een Brits bedrijf met een dochteronderne-
ming in Nederland … en met winstoogmerk. De in Ne-
derland gehanteerde handelsnaam is SelectaDNA en je 
kunt er ‘alles’ over leren op hun website: www.sdna.nl 

Hoe zou het werken? Je krijgt een potje spul waarvan je 
een paar druppels op je waardevolle voorwerpen kunt 
smeren. Het spul hardt heel snel uit en is na vierentwintig 
uur onzichtbaar en nagenoeg onmogelijk te verwijderen. 
Zeggen ze.

Maar goed, het spul bevat iets dat oplicht als je ‘t onder 
UV-licht houdt (zoals bij de eurobiljet-scanners in super-
markten). Het bevat ook zogenoemde ‘microdots’ - kleine  
plastic schijfjes van ongeveer één millimeter doorsnee, 
waarop jouw unieke code in gewone cijfers en letters 
(met een microscoop) te lezen zijn. Als klap op de vuur-
pijl bevat het ook DNA dat weer op zijn eigen manier 
jouw unieke code bevat. Denk aan een soort chemische 
streepjescode.

Jij registreert je 
contactgegevens 
tezamen met de co-
des die bij jouw kit 
horen op hun web-
site, waarbij alles in 
een database wordt 

vastgelegd. Die data-
base is verder alleen 
toegankelijk voor 
opsporingsambte-
naren, die de codes 

uit de op gestolen goederen gevonden microdots kunnen 
gebruiken om de rechtmatige eigenaar te vinden. 
Het is denkbaar dat als een heel duur gestolen object ge-
vonden wordt en als dan ook dit spul erop gevonden 
wordt, maar helaas zonder microdots, dat de politie iets 
van het spul eraf zou krabben en naar een forensisch la-
boratorium zou sturen om de code uit het DNA te ont-
rafelen. En dat is de clou: dat zou heel moeilijk zijn om 

te voor elkaar te krijgien. Mijns inziens wordt de kreet 
DNA puur en alleen gebruikt om potentiële kopers, 
waaronder de nietsvermoedende ambtenaren van een 
onschuldig stadsdeel als het onze, over de brug te krijgen 
(ofwel om de tuin te leiden).

Preventie
Tot zover de opsporingsondersteuning. Hoe zit het met 
de preventie? Alweer zien we dat de technische innova-
ties er eigenlijk niks mee te maken hebben. 
Je krijgt stickers mee met je spul en deze kun je op je 
goederen plakken (al dan niet met het spul gemarkeerd) 
en de schrikeffect zal de dief van ontvreemding weerhou-
den. ‘DNA op die piano? Goh, wie weet wat ze daarmee 
kunnen - beter om dat ding te laten staan!’
De naam SelectaDNA staat ook op de stickers, wat wil 
zeggen dat het bedrijf  voor de preventieve werking ook 
voor een deel op zijn naambekendheid steunt. Logisch - 
voor een bedrijf met eerlijk winstoogmerk!

Het gaat nog verder: de prijs van het volwaardige product 
is 89,25 euro en als je je codes registreert dan blijft die 
registratie drie jaar geldig. Daarna betaal je jaarlijks 7,50 
om de registratie in stand te houden. Als je een nieuwe 
klant werft kun je hem jouw pincode (!) laten meege-
ven tijdens zijn eigen registratie en dan krijg je een jaar 

Een microdot van dichtbij. Interessant 

detail is dat de codes 6-cijferig zijn. Ken-

nelijk niet meer dan één miljoen klanten 

verwacht!

Niet echt subtiel zijn de plakkertjes om op je kostbare voorwerpen te 

doen. Zoiets staat mooi op je Rodintje …
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verlenging gratis. Dat klinkt in mijn oren een beetje als 
een business model van Ponzi, de pyramideverkoop zoals 
Madoff.

Alles bij elkaar moet ik bekennen dat ik flink wat scepsis 
koester over de intenties van dit bedrijf. Dat er zó op de 
technische kant wordt gehamerd, terwijl de hele opzet 
zó commercieel gelikt is, doet het ergste vermoeden. Als 
een maffiabaas een database zou willen opbouwen, vol 
adressen van mensen met waardevolle spullen, zouden 
met dit verkooppraatje z’n dromen in vervulling gaan!

Uitproberen
Met die gedachte in het hoofd heb ik mijn eigen proef-
exemplaar niet geregistreerd. Er zijn al zoveel andere ma-
nieren om via internet je identiteit kwijt te raken! Maar 
het spul even uitproberen, dat heb ik wel gedaan. Via 
het stadsdeel konden we een gratis monster verkrijgen 
waarmee we een proef konden doen met een beperkte 
hoeveelheid markeringspul.

Op de foto’s zie je hoe ik een dierbare en zonder twij-
fel voor de liefhebber onbetaalbare antieke reiswekker 
(Hema, jaren ’80) met het spul insmeerde. Het is goed te 
zien dat het spul de consistentie en doorzichtigheid heeft 
van plaksel. Daarnaast heeft het kwastje alle soepelheid 
van een ijsstokje. Zodoende is het aanbrengen van een 
egale dunne laag vrijwel onmogelijk.

De instructies vertellen dat je elk voorwerp op twee 
plekken moet markeren (waarom, vraag ik me af, als het 
zo permanent kleeft) en dat de plekken ook ruim moe-
ten zijn (minstens één bij twee centimeter). En uiteraard 
moet je ervoor zorgen dat de markeringen wat van die 
microdots bevatten. 

Bij mij viel dat laatste tegen: alle microdots waren weg-
gezakt naar het uiteinde van het buisje, waar het kwastje 
niet meer bij kon. En het spul is zó stroef dat niets werkt 

om de in beweging brengen. Toch is het me gelukt om 
één microdot in beide markeringen te krijgen. Ze lijken 
net meeëters in de troep op het wekkertje.

Grappig, te denken dat iemand die een écht waardevol 
voorwerp bezit, het met deze zeer permanente ontsiering 
zou insmeren! 

Veilig?
Ik ga ervan uit dat de database van SelectaDNA niet op-
zettelijk bedoeld is ter bevordering van snode activitei-
ten. Over de kraakvastheid van de database kun je echter 
niet zo veel zeggen en daar reppen ze dan ook niet over. 
Misschien deugt ze, misschien ook niet. 

De deur naar misbruik staat echter wagenwijd open: een 
ieder kan tijdens een bezoek bij iemand anders (colpor-
teur? inbraak-adviseur?) zijn eigen geregistreerde spul op 
de aanwezige waardevolle voorwerpen smeren. Daarna, 
als die dingen ‘toevallig’ gejat worden en vervolgens er-
gens achtergelaten worden, zal de politie ze netjes terug-
bezorgen … bij de valse bezoeker!

Mijn heel objectieve conclusie: je hebt geen UV-licht 
nodig om oplichting waar te nemen met dit spul!

Dave

Pas aangebrachte markering met microdot zichtbaar tussen de 
romige smurrie.

Let op! Hier liggen waardevolle spullen!
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Druk- of printwerk
Opmaak, begeleiding of advies.

Tevens hulp bij Apple Mac problemen.

Hugo Schuit
IJsbaanpad 66A

telefoon: 6736237
mobiel: 0615108513

Mooie polyester zeilboot type Flytour, € 1300.=   

Compleet met keurig nette zeilen. Mooi blauw dek. Voor-
zien van trapeze. Is elke winter uit het water geweest voor 
onderhoud. Recent is het houtwerk aan de binnenzijde ge-
lakt en antifouling op het onderwatergedeelte aangebracht. 
Lengte 6.50 meter.  Is geheel zeilklaar. Evt. inclusief nieuwe 
buitenboordmotor 4 pk voor € 2100.=. Dit in overleg.

Mailen mag maar bellen gaat sneller 
naar 06-44160378 Hans 
of via ellen.walthuis@12move.nl

ArkenMarkt
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We krijgen een scherm!
Op 17 mei kreeg ik opeens een smsje van een goede vriendin die bij de gemeente werkt: Gefeliciteerd met je geluids-
scherm. Ik durfde het bijna niet te geloven, maar op 1 juni kwam het verlossende mailtje van het VWZ-bestuur met 
de uitnodiging voor de uitreiking van de Hansje Brinker Oorkonde op 5 juni. Het was dus echt heus waar! Degenen 
die zich tegen de klippen op hebben ingezet om het onmogelijk geachte te bewerkstelligen zouden in het zonnetje 
worden gezet. En terecht.

Want zonder de niet aflatende steun van Egbert de 
Vries, voormalig voorzitter van Stadsdeel Oud Zuid, en 
inmiddels vice-voorzitter van Zuid, voormalig wethou-
der Hans Gerson, die wethouder Herrema opvolgde in 
april 2009 en inmiddels weer terug is naar zijn functie 
als ambtenaar, Jos van Maarschalkerweerd van Rijkswa-
terstaat en Ron Jasker van Prorail was het nooit gelukt. 
De heren verdienden zeker een veer in een daartoe ge-
ëigende plaats en voor dat doel heeft de VWZ de Hansje 
Brinker oorkonde in het leven geroepen voor mensen 
die zich op bijzondere wijze voor ons woonbotendorp 
sterk hebben gemaakt. En bijzonder is ons scherm zeker 
te noemen! 

Nog voor velen voor het ontbijt, vond op 5 juni de 
uitreiking plaats op een stralende morgen om half elf. 
Mevrouw Hannie van Leeuwen, oud politica, voorma-
lig lid van de Tweede en senatrice van de Eerste Kamer, 
maar vooral voormalig buurtbewoonster, reikte de oor-
kondes uit.

Ze gaf aan dat ze niet zoveel last meer had van de ge-
luidshinder als ze bij haar nichtje Evelien logeerde om-
dat ze nu simpelweg haar gehoorapparaat uitzet, maar 
dat als ze het aan heeft staan veel hinder ondervindt van 
de overlast van de snelweg en het spoor. Deze elegante 
‘grande dame’ hield een speech zoals je tegenwoor-
dig nog maar weinig hoort. Welk een eloquentie! Ze 

ving aan met een vrije aanhaling van Vader Cats: ‘Lang  
gewacht en zeker niet stil gezwegen, soms niet meer 
verwacht en toch nu zo goed als gekregen.’

Drie delen van de geluidsbestrijdende maatregelen zijn 
zeker:
- een geluidsscherm langs de vaste delen van de brug,
- geluidabsorberende bekleding van de brugpilaren,
-  geluiddempende maatregelen bij de voegovergangen 

van de brug (tegen het gedeng-gedeng geluid als er 
een vrachtwagen overheen rijdt).

De laatste noodzakelijke maatregel is nog niet helemaal 
zeker, het aanbrengen van een verrijdbaar scherm over 
het beweegbare deel van de brug. Dat is ook een dure 
grap en de instemming van de Gemeente Amsterdam, 
met de daarbij behorende financiële middelen is nog 
niet officieel rond.

Gewapend met haar wandelstok en jaloersmakende 
spreekvermogen (wat is het toch prachtig als mensen 
echt kunnen speechen) stelde mevrouw Van Leeuwen 
alles in het werk om de gemeente zo in het nauw te 
drijven dat ze er gewoonweg niet mee wegkomen om 
ons verrijdbare scherm nog te aborteren. Hansje Brin-
ker stak zijn vinger in de dijk, dichtte daarmee een gat 
en redde een dorp. Zo vragen wij de gemeente om ons 
gat te dichten en ons dorp te redden. Een van de meest 
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leefbare plekken van Amsterdam moet toch leefbaar blij-
ven. En dat lijkt te lukken, want e.t. wethouder Gerson 
wist te vertellen dat naar zijn idee de gemeenteraad al 
voor de gemeenteraadsverkiezingen akkoord is gegaan 
en dat de afwikkeling van de besluitvorming nog slechts 
een formaliteit is. We hopen het van harte, want wat 
zou het zonde zijn als er nu nog een kink in de kabel 
zou komen. De heren werden allen geroemd voor hun 
moed en daadkracht, Hansje Brinker waardig. 

Gelukkig werd Bert Nubé ook nog een beetje in het 
zonnetje gezet als voormalig voorzitter van de VWZ en 
groot voorvechter van de strijd tegen de herrie. En toen 
werd het tijd om te toasten op de verwerkelijking van 
wat toch een droom leek te blijven. De flessen prosec-
co werden opengemaakt en er werd naar hartelust ge-
proost. Een beetje vroeg, maar gelukkig kwam de man 
met de hotdogs bruusk zijn plekje opeisen midden in 
de vrolijke massa. Toch nog ontbijt. Pas tegen twaalven 
waren de flessen leeg en kon overgegaan worden tot de 
orde van de zonnige zaterdag.

Ellen
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hogeweg 14   1098 cb  amsterdam  telefoon 020 - 69 31 042   fax 020 - 66 82 991   postbank 16 82 44     bank 46 80 75 518    e-mail  info@schippefelt.nl

CAPAAN & FALKEISEN
S c h e e p s m a k e l a a r d i j

taxaties maritiem advies makelaardij
beëdigd taxateurs 

CAP BOAT SERVICE
s i n d s  1 9 7 3

Overdiemerweg 18 
1111 PN Diemen 

telefoon 020 4700800
fax 020 4700801
mobiel 06 55712142
e-mail:info@cafa.nl 

internet:www.cafa.nl

Advertentie 6  08-07-2005  16:13  Pagina 1



13

Een beknopte geschiedenis 
van wonen op het water in 

Nederland
Woonarken, ze zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bedenk toch eens dat er in onze buurt geen 
woonark meer zou liggen. Geen bonte verzameling van allemaal kleuren en vormen. Ik denk dat het een saai stukje 
water zou worden. Maar hoe is het toch zo ontstaan, al die woonarken? 

Al sinds honderden jaren wordt er op schepen gewoond. Dit 
was vaak beroepsmatig, zoals binnenvaartschippers. Wonen 
en werken werd gecombineerd. Na de tweede wereldoorlog 
gingen steeds meer mensen op het water wonen. Dit was 
noodgedwongen omdat er een grote woningnood heerste.  
In deze tijd werd de Nederlandse binnenvaartvloot ver-
nieuwd en vergroot. De ‘oude en afgedankte’ schepen van 
soms wel 25 meter lang vormden een nieuwe en goedkope 
mogelijkheid om woonruimte te krijgen.  Dit waren stalen 
schepen waar de mensen in gingen wonen. Ze waren verre 
van comfortabel, maar er was wel genoeg leefruimte voor de 
toentertijd grote gezinnen. 

De jaren zestig 
en zeventig
Eind jaren zestig en 
begin jaren zeventig 
volgde er een explo-
sie van allerlei soor-
ten woonschepen 
in Amsterdam. Het 
was ook het hippie-

tijdperk en het was ‘cool’  en goedkoop om op het water te 
wonen, maar wel wat primitief.  Zo rond deze tijd kwamen 
de woonarken, de betonnen casco’s met daarop een houten 
opbouw steeds meer in beeld. Het eerste ontwerp van een 
woonark met een bak van gewapend beton stamt uit 1920. 
De Alexander werd ontworpen door de Haagse architect Van 
den Hoogenband. Het was de eerste ark waarin een plezier-
bootje zo naar binnen kon varen om aan te meren. De be-
doeling was om er een hele serie van te bouwen, maar dit 
plan mislukte en de architect is er uiteindelijk door failliet ge-
gaan en in het armenhuis terechtgekomen. De ark bestaat nog 
steeds.  Hij is pas gerestaureerd en in oude glorie hersteld. 

In 1970 lagen er zo’n 10.000 woonarken in heel Nederland. 
Een aantal van deze arken lag gewoon afgemeerd op een door 
de eigenaar gekozen plek. Dit was vaak tegen de zin van de 
overheid in. Op het moment dat de ark er lag was hij ook 
weer moeilijk weg te krijgen. 

Vandaag 
de dag
Sinds een 
jaar of tien 
wordt het 
begrip water-
woning, een 
meer trendy 
naam voor 
een woonark, 
meer geaccepteerd door de overheid. Het is ‘in’ om op een 
woonark te wonen. Een gevolg daarvan is dat de woonar-
ken in waarde stijgen en dat brengt weer geld in het laatje 
bij de ambtenaren. En welke ambtenaar wil dat nu niet? 
Tegenwoordig wijst de overheid zelf plekken aan waar de 
waterwoningen permanent mogen liggen. Officieel komen 
er geen nieuwe plekken meer bij, op een aantal projecten 
zoals in IJburg na. Vandaag de dag liggen er ongeveer vieren-
twintighonderd woonarken in Amsterdam. Daarvan liggen er 
ongeveer zevenhonderdvijftig in de binnenstad. Tegenwoor-
dig zijn de woonboten helemaal niet primitief meer, het zijn 
vaak drijvende paleisjes. Ook de prijs van een woonboot is 
vaak koninklijk te noemen. Vroeger was een woonboot toch 
wel het domein van de vrijheidzoeker of anders gezegd de 
alternatieveling. Tegenwoordig hebben ook de yuppen de 
schoonheid van het wonen op het water ontdekt. 

Marije



De Fuut
De fuut is een vogel die weinig contact maakt met de mens. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat de Fuut 
geen brood lust en zich daardoor totaal onafhankelijk opstelt ten opzichte van ons. Ze leven wel dichtbij de mens. 
Vorig jaar had een futenpaar hun nest onder de steiger vlakbij de voordeur van een ark gemaakt. In de lente en de 
zomer zijn ze te vinden in hun broedgebieden door het hele land. 

In het najaar trekken de vogels naar het 
IJsselmeer en het waddengebied. Ze ma-
ken daar hun periode van rui door. Ze 
kunnen dan voor een periode niet meer 
vliegen totdat alle veren weer zijn ver-
nieuwd. Ze voelen zich waarschijnlijk 
het meest veilig als ze op open water zijn. 
Het verenkleed van de fuut is tijdens dit 
winterseizoen helemaal grijs van kleur. 
Futen behoren tot de familie Podicipedi-
dae. Wereldwijd komen er zo’n 20 soor-
ten futen voor. De fuut komt voor in heel 
Europa, delen van Azië, Amerika, Afrika, 
Australië en Nieuw Zeeland.

Voortplanting
Aan het begin van de lente begint het voortplantings-
seizoen van deze vogels. Ik vind hun voorbereidende 
paringsdans altijd prachtig. Officieel heet deze parings-
dans een baltsritueel. Al geruime tijd voordat de daad-
werkelijke paring begint, beginnen de vogels met hun 
‘dans’.  Ze maken dan een bepaalde tijd exact dezelf-
de bewegingen, alsof ze een spiegel voor zich hebben 
neergezet. Ineens stoppen ze en zwemmen beiden weer 
weg. De fuut broedt alleen in zoetwater. Het nest wordt 
gemaakt van waterplanten. Beide ouders broeden op de 

eieren. Meestal legt het vrouwtje drie tot 
vier eieren. Ze verlaten ook wel hun nest 
en dekken de eieren dan af met waterplan-
ten of takjes. De kuikens hebben zwart-wit 
gestreepte lichamen. Enkele dagen nadat ze 
uit het ei zijn gekomen kunnen de kuikens 
al zwemmen. Toch zie je vaak dat de ou-
ders de jongen op de rug meenemen, zelfs 
tijdens het duiken. Op de rug zijn de kui-
kens beter beschermd tegen roofvissen en 
reigers. Na ongeveer tien weken zijn de 
jongen zelfstandig. De hele lente hoor je re-
gelmatig een hoog getjilp. Dit zijn de jonge 
futen die continu naar hun ouders roepen. 
Het broedseizoen van de fuut is van maart 
tot en met juni.

Voedsel
De fuut eet voornamelijk vis. Maar ook waterinsecten, 
larven en kikkertjes staan op zijn menu. De fuut duikt 
ongeveer een halve minuut onder water en jaagt dan op 
vissen. Je ziet ze regelmatig met hun prooi boven water 
komen.  Ik vind het altijd een komisch gezicht als hij 
een vis die veel groter is dan zijn eigen kop naar binnen 
probeert te manoeuvreren.  
Marije
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Rijexamen 
gezakt
Donderdag 17 juni kwam ik dit tafereel tegen op de 
Amstelveenseweg tegenover Tripolis. (Wat er nog 
overbleef van) de auto was al weggehaald maar het 
is duidelijk dat hij op volle vaart deze bus aangere-
den heeft - de bestuurder meende vermoedelijk even 
als laatste gelukkige het op rood gesprongen groen 
verkeerslicht met voldoende snelheid te kunnen ha-
len - foutje! Hij zal wellicht zijn verzekeringspremie 
volgend jaar omhoog zien gaan…

Dave



Een nieuwe boot
Schering en inslag is het tegenwoordig: een nieuwe boot. Er kwamen de laatste jaren zulke enorme hoeveelheden 
binnenvaren dat de serie Expansiedrift wel gestaakt moest worden omdat er anders scheve gezichten zouden zijn ge-
komen. Waarom zij wel en wij niet? Eigenlijk helpt zelfs de crisis niet tegen de invarende gevaarten. En dan zou ik 
mijn eigen keuzes moeten maken. Op basis van esthetiek, originaliteit, materiaalgebruik, energiezuinigheid? Om 
mij niet al te ongeliefd te maken heb ik afgezien van dergelijke oordelen en ben gewoon gestopt met mijn favoriete 
hobby, gewoon aanbellen of -kloppen bij mensen en vragen of ik even rond mocht kijken. Ik heb de leukste buren 
ontmoet, de prachtigste ideeën opgedaan en meestentijds ronduit genoten.

Maar als er dan een buurvrouw speciaal komt vragen of 
je nog eens een stukje wilt schrijven over haar nieuwe 
boot, waar ze apetrots op is, tsja, probeer dan nog maar 
te weigeren. Bovendien was ik razend nieuwsgierig 
naar de binnenkant, dus ik toog vol 
spanning naar Evelien. Na tijden 
dubben had ze de knoop doorge-
hakt. Als ze nog een nieuwe boot 
zou laten bouwen, dan moest ze niet 
langer wachten. Omdat het wel een 
heel groot project is, heeft ze ervoor 
gekozen zich te laten bijstaan door 
een architect.

Via haar zwager kwam ze terecht 
bij Pieter van Gendt. Die had nog 
nooit iets met een boot gedaan, maar 
geniet wel bekendheid vanwege zijn Amsterdamse Tea 
for Two aanplakbalkonnetjes (www.pietervangendt.nl). 
Hij nam de uitdaging met graagte aan en had de eerste 
schetsen al gemaakt nog voor de eerste afspraak. Eve-
lien had stiekeme fantasieën gekoesterd over een galerij 
en wist zeker dat ze de goede had getroffen toen zijn 
eerste tekeningen inderdaad een scheepgalerij bleken te 
hebben. Ze zaten meteen op een lijn en zijn dat tot het 
einde gebleven. De eerste tekeningen werden dan ook 
de basis voor het uiteindelijke ontwerp. De galerij bleef 
erin. Jammer van de ruimte, want het kost de nodige 
vierkante meters, maar dat is dan maar jammer. Het uit-
gangspunt bleef dat de ark een beetje boterig moest zijn. 
Uiteindelijk heeft hij wel wat weg van zo’n raderboot 
die je op de Mississippi ziet.

Drie bouwers zijn ze afgeweest met het ontwerp, maar 
Van de Water bleek verreweg het goedkoopst. Met 
plezier kijkt Evelien terug op de brainstormsessies met 
Niels, de technische man. Hij was erg enthousiast over 
het ontwerp en deed alles om gekkigheden en proble-
men op te lossen. De meest ervaren bouwers van de 
werf waren op het project gezet, omdat het zo’n bij-
zonder ontwerp was, met al die rondingen. En allemaal 
waren ze betrokken bij het project en gaven blijk van 
de nodige creativiteit. Het heeft allemaal wel wat langer 

geduurd dan de bedoeling was, omdat ze te maken kre-
gen met een faillissement en een doorstart, waardoor de 
nodige leveringsproblemen optraden. Maar alles is goed-
gekomen. Hoewel, toen de ark eenmaal helemaal klaar 

was kon hij eerst niet op zijn plek 
komen door de vorst en heeft ie 
daarna nog een week in de IJhaven 
gedobberd omdat de toegangsbrug 
naar Amsterdam kapot was, maar 
uiteindelijk lag de Mississippi op 
haar plaats.

En leuk dat ie geworden is! Er zijn 
allemaal leuke vondsten en mooie 
details. De ronde patrijspoorten en 
de getoogde ramen geven een echt 
scheepsgevoel. De kastenwand 

in de keuken bestaat uit filmposters achter glas, super-
origineel met een heel mooi effect. Bij het ontwerpen 
van de keuken is Pieter geholpen door Eveliens zwager 
Godfried Brands van de Amsterdamse meubelmakers. 
De wenteltrap met patrijspoort en prachtige lichtinval 
is helemaal scheeps. Er is enorm veel begaanbare berg-
ruimte waar je van alles in kwijt kan. Alle kamers boven 
hebben een deur naar de galerij. Niet dat je die nou zo 
vaak gebruikt, maar leuk blijft het. 

Maar het allerbijzonderst is wel de badkamer. Of eigen-
lijk, het gebrek aan badkamer. In de grote slaapkamer 
staat het bad los in de kamer. Een prachtig ruimtelijk 
effect, zeker als de verlichting (in diverse kleuren) aan 
is. Dezelfde verlichting vindt je in het fonteintje van 
de wc beneden en in de grote wastafel die in de gang 
in een nis is geplaatst. Errug cool! Aan beide zijden is 
schuin een spiegelkastje opgehangen, een voor zoon 
Lucas en een voor Evelien. Naast deze nis bevindt zich 
een nis met de douche, mooi afgescheiden zodat je alle 
privacy hebt. Kortom de Mississippiboot van Evelien 
heeft allerlei leuke gadgets en vondsten en is een bezoek 
zeker waard. Ik zou iedereen willen aanraden een goede 
smoes te verzinnen en gewoon eens aan te kloppen.

Ellen
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Kleurplaat
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Kwaliteitcasco’s
voor de
arKenbouw!

Productieadres (alleen op afspraak):  
Loswal
7772 TT Hardenberg

Correspondentieadres:  
Schoenerstraat 7
8301 AV Emmeloord
Tel: 0527 252278
Fax: 0527 252277 

E-mail: info@betoncasco.nl

 Hans Kok Jon Kok
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Luchtvaart in de buurt
Het was leuk vorig jaar toen het bleek dat een charmante jonge vrouw als nieuwe 
buur op IJsbaanpad steiger 1 was gekomen. Iets minder natuurlijk, dat ze al een 
vriendje had… Bij nader inzien bleek dat zij al buurtbewoner was, alleen ver-
huisd van Jachthavenweg steiger 1 naar onze steiger. Ik heb het over Marjolein, 
die nu al anderhalf jaar op onze steiger woont. Deze zomer komen haar vriend 
Arjen en Sven, Arjens zoon van 12 jaar, bij haar wonen.

In de loop van 
de kennisma-
kingsgesprek-

ken kwam het boven water dat Marjo en Arjen alle-
bei luchtverkeersleiders zijn en de wel te verwachten 
contacten in de luchtvaartwereld hebben. Het komt dus 
niet onverwacht dat zij een kans hebben gegrepen om 
in januari van dit jaar een vlucht op lage hoogte over de 
buurt te maken en daarbij een reeks prachtige foto’s te 
nemen.

Weet u het nog? Toen zaten we ingesneeuwd en vastge-
vroren. Op de foto’s is goed te zien dat we eigenlijk 
geen waterbewoners meer waren maar juist ijsbewoners. 
Alleen in de smalle vaargeul midden in de Schinkel 
was er nog water te bekennen. Op de foto’s lijkt het er 
zelfs op dat de kou zichtbaar is geworden: overal ligt 
een waas overheen en de zon belicht alles heel zwakjes. 
Prachtige foto’s die een heel ander uiterlijk van onze 
buurt tonen! Bedankt!

Dave

De Nieuwe Meer Sluis van boven

Bijna de hele buurt in één oogopslag, alleen 
de boten voorbij de Blauwe Brug ontbreken!

In één kiekje de oude en nieuwe woningen 
van Marjo en Arjen
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W. VAN DUIN
SCHILDERWERKEN

LEVERANCIER VAN O.A. HISTOR

EN PROFESSIONELE VERVEN VAN

Tevens:
•wandafwerking •kleuradviezen •isolatiebeglazing •zonwering

Hoofddorpweg 28 • 1058 PC Amsterdam • Telefoon: 020 - 617 04 95 • Fax: 020 - 615 39 06

10% korting voor VWZ leden!

Onze buurtbewoners
Harm en Ank van der Baan

In onze Nieuwsbrief uit 2008 staat nog een in-
terview met onze buurtbewoners Harm en Ank 
van der Baan. Ze genoten nog volop van het wo-
nen aan het IJsbaanpad. Ze hebben hier meer dan 
veertig jaar gewoond. Helaas zijn ze in mei om 
gezondheidsredenen noodgedwongen verhuisd naar 
verzorgingstehuis Het Zonnehuis in Amstelveen. 
We zullen ze missen en het straatbeeld zal nooit 
meer hetzelfde zijn zonder hun. 

De redactie
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Een eendennest
Dit jaar heeft ene mevrouw eend tot twee keer toe een nest voor haar jongen gecreëerd bij ons op het balkon, op drie 
meter boven de waterspiegel.

Het eerste nest bestond uit 10 eieren. Het duurde wel 
een maand voordat de jongen er waren. Op een avond 
keken we naar onze eend en ja hoor, onder haar veren 
zagen we kleine kopjes bewegen. De volgende ochtend 
was moedereend gevlogen en konden we de 10 kleine 
eendjes voorzichtig bewonderen. Natuurlijk hebben we 

daar meteen foto’s van genomen. We gingen naar bin-
nen en naar beneden om met onze gasten te ontbijten. 
Een uurtje later kwamen we boven en wat zagen wij 
tot onze verbazing, het eendennest was leeg; de jongen 
waren letterlijk gevlogen.

Van onze overburen hoorden we later dat er een eend 
met 10 jongen aan het rondzwemmen was. Jammer dat 
we niet gezien hebben hoe de jongen beneden in het 
water terecht zijn gekomen. 
We krijgen echter een herkansing want moedereend zit 
weer in een bloembak bij ons op het balkon te broeden; 
deze keer zijn het 8 eieren. We wachten met spanning 
af of we deze keer kunnen zien hoe de jonge eendjes te 
water gaan.
Onze kleinkinderen leven erg met de eendenfamilie 
mee. Onze kleindochter Jade, 10 jaar oud, heeft er ook 
een verhaaltje over gemaakt. Dat volgt hieronder.

Helga

Bij opa & oma, op het balkon, lag Sara te broeden. Ik dacht: wanneer komen die eieren toch uit? Na een lange 
tijd wachten kwamen de eieren uiteindelijk uit. Ze heten Spiderman, Superman, Badman, Superstarman, Bob-
man, Quindyman, Nokman, Denoman, Papyman en Ketman. Grappige namen hè? Toen lagen er 10 kleine 
eendjes in het nest, naast een grote Sara, die er liefdevol en lang erover gedaan heeft om deze lieve eendjes tot 
leven te brengen.

Jade van Wegen

10 kleine eendjes bij Ducdalf
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Computer problemen? 
PC Eerstehulp lost ze voor u op! 

 
 

Ik kom bij u langs op de woonboot. 
 
 

40 euro per uur incl. BTW voor particulieren, excl. BTW voor bedrijven. 
Geen voorrijkosten. Eerste uur van eerste bezoek: introductieprijs van 30 euro. 

 
Referentie: Ik heb 100 % goede ervaring met Michiel Hesseling van PC Eerstehulp. Ik durf 
hem zonder de minste reserve aan te bevelen aan buurtbewoners. Hij is goed (voor zover ik 
kan beoordelen als  semidigibeet, maar ook voor die groep is hij juist zo prettig, omdat hij 
zich goed kan verplaatsen hierin) en prettig en betrouwbaar. Hanneke Folgering, 
Woonbootbewoonster. 

 
 
 

www.pceerstehulp.com 
michiel@pceerstehulp.com                                 
020-6700596 
Kvk: 34212376 0000 
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SEDW: NiEuWE vErzEkEriNg voor DrijvENDE WoNiNgEN

De beste en voordeligste verzekering voor uw woonark!

Voor bezitters van goed onderhouden woonarken hebben wij een nieuw verzekeringsproduct! De Drijvende Woning 
Verzekering. Deze unieke verzekering kent een zeer complete dekking tegen een zeer scherpe premie.

Afhankelijk van factoren als de bouwaard, het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woonark wordt een unie-
ke premie vastgesteld. Dit speciale tarief geldt voor woonarken tot 20 jaar oud.

Voor een verzekering voor een nieuwe woonark (betonnen bak) met een herbouwwaarde van 

€ 200.000,-- geldt bijvoorbeeld een jaarpremie van slechts € 250, -- (excl. 7,5 % assurantie-belasting). De 
premie verschilt per regio. 

De pluspunten van deze verzekering:
- Zeer scherpe premie (gebaseerd op uw situatie).
- All-In dekking inclusief glas, transport en aansprakelijkheidsrisico.
- Gevolgschade eigen gebrek (tot 25 jaar) is verzekerd.
- Ook dekking voor schade door zinken en aanvaring.
- Meerpalen, loopbruggen, steigers en schuurtjes zijn meeverzekerd.
- Extra korting door vrijwillig het eigen risico (standaard € 50,- ) te verhogen.
- Pakketkorting bij meerdere verzekeringen.

Uw drijvende woning goed en betaalbaar verzekeren?
Bel voor een vrijblijvende offerte  072 – 540 84 90, ga naar www.sedw.nl

of gebruik onderstaande antwoordcoupon.

SEDW Alkmaar   Antwoordnummer 68   1800 VB  Alkmaar  -  www.sedw.nl  -  info@sedw.nl   -   072-5408490

Antwoordcoupon
Ja, ik wil besparen op de premie van mijn woonarkverzekering:
m Stuur mij een offerte.   m Neem contact met mij op.
Naam:
Adres:  Postcode/Woonplaats:  
Telefoonnummer: E-mailadres:  
Bouwaard woonark:   m Beton    m staal Opbouw:   m Hout    m anders:
Soort dakbedekking: Onderhoudsituatie:  uitstekend / goed / matig / slecht
Herbouwwaarde ark: € Nieuwwaarde inboedel: €  
Bouwjaar:     
Nu verzekerd bij:       Tot:        /         /20

Stuur deze antwoordcoupon naar: SEDW Alkmaar   Antwoordnummer 68   1800 VB  Alkmaar. U kunt de gegevens ook mailen naar: info@sedw.nl 

!
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Redactie
Marije van den Hoek, Dave Schmalz,  Ellen Walthuis, 
Helga van Wegen.
Vormgeving: Susan Sukkel

De VWZ Nieuwsbrief is een uitgave van de  
Vereniging Woonschepen Zuid.

Het correspondentieadres van de Vereniging is:
IJsbaanpad 74E
1076 CW Amsterdam

website: www.vwz-amsterdam.nl 
e-mailadres redactie: nieuwsbrief@vwz-amsterdam.nl
e-mailadres bestuur:  vwz-bestuur@vwz-amsterdam.nl
e-mailadres website: website@vwz-amsterdam.nl
e-mailadres Lieve Wilbert: wilbert@vwz-amsterdam.nl

Voor commerciële advertenties kunt u contact  
opnemen met: 
Dave Schmalz
IJsbaanpad 62E, 
1076 CW Amsterdam 
E-mailadres: dave@vwz-amsterdam.nl

Kleine advertenties van VWZ-leden zijn gratis. 
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