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Informatieavond Schinkeleilanden

O

p dinsdag 25 september stond om zeven
uur de koffie (bijna) klaar en om half acht
opende Cock Rigter de informatieavond.
Hij begon met het beantwoorden van een prangende vraag die hij via e-mail meerdere malen
had ontvangen: Waarom groeit er niets op het
Parkeiland? Dat komt omdat daar schone grond
is gebruikt die afkomstig is uit de diepere lagen
van het tenniseiland. Die grond is arm aan organische stoffen zoals zaadjes en plantenresten.
Daarom is het geen goede voedingsbodem voor
planten. Voordat erop geplant en gezaaid zal
worden, zal de grond daarom eerst verrijkt moeten worden.
Ook heeft hij vragen gekregen over de waterkwaliteit op het Tenniseiland. Daar is groene alg
gesignaleerd. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van Rijnland, maar Oud Zuid houdt
druk op de ketel.
Dan de planning
Op Parkeiland gaat Heymans op 3 oktober
beginnen. Ook de inrichting van Natuureiland zal in oktober van start gaan. De totale
oplevering van het hele project Schinkeleilanden is gepland in de zomer van 2008. Dus
het duurt geen jaar meer! Het afsluitende
feest wordt door de bewoners met vreugde
tegemoet gezien.

het fietspad zullen perenbomen komen te staan.
Dat opent perspectieven. We kregen direct dromen van perenjam, perentaart, stoofperen en dergelijke. We zullen tegen de tijd dat ze staan vast
een aantal succesrecepten publiceren.
Slachting
Cock geeft het ruiterlijk toe. Een operatie als
deze heeft een enorme slachting van de ecologische situatie tot gevolg. Maar ze hebben op aandringen van de Milieudienst tijdelijke bruggetjes
en vluchtwegen aangelegd, zodat de verdreven
dieren een goed heenkomen hebben kunnen zoeken. Ook wordt de inrichting van het Parkeiland
iets ruwer dan gepland. Verwacht wordt dat
daarmee zo’n 80% van de dieren zal terugkeren.
Het grootste deel zal bestaan uit ruw gras met
bloemen. Naar de waterkant toe zal het steeds
strakker worden, met grasvelden om te zonnen.
Het bovenste stuk wordt nogal ontoegankelijk,
wat de ecologische waarde van het eiland verhoogd. Van onder meer de vleermuizen wordt
verwacht dat ze daardoor terugkeren.

Om het kale uiterlijk van Voetbaleiland te
vergoeilijken komt Cock Rigter met harde cijfers. In totaal zijn op de eilanden 834 bomen
gekapt of verplant. Daarvoor komen 1103
nieuwe (en soms oude) bomen terug. Langs
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Ook komen allemaal palen in het water tussen
het Parkeiland en het Olympisch Stadion. Jammer genoeg net te ver uit elkaar om van de ene
paal naar de andere te kunnen springen, maar bij
uitstek geschikt voor de aalscholver, die hier
voorheen trouwens niet of nauwelijks te vinden
was. Ook op het Natuureiland komen palen,
maar dan voor ooievaars.

boerderij. En natuurlijk een beheerderswoning.
Cock windt er geen doekjes om dat het wat hem
betreft allemaal niet hoeft. Zijn wilde woeste
eiland hoeft geen toeristische trekpleister te worden. En die kleine horeca zal toch heus beperkt
(moeten) blijven tot een pannenkoekenhuis ofzo.
En wat die beheerderswoning betreft, hij zou er
ook zó z’n eigen nieuwe villa neerzetten...

Het fietspad langs de Schinkeleilanden wordt
3,5m breed, dus geschikt voor 2 richtingen. Voor
de verlichting wordt gebruik gemaakt van de
palen van de tramlijn. Deze belangeloze terbeschikkingstelling wordt gecompenseerd doordat
een behoorlijk deel van de palen nu door Oud
Zuid vervangen gaan worden. Er komt wel een
barrière tussen het fietspad en het tramspoor,
zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.

Dan neemt Hanneke Plukkel het over. Zij is
de projectleider van het Voetbaleiland. Ze vertelt
wat over hoe de inloopbaan tot stand is gekomen,
maar het lijkt alsof de bewoners de geschiedenis
daarvan beter kennen dan zij. Geruststellend is
haar verhaal dat er weer een heleboel bomen zullen worden teruggeplant tussen de inloopbaan en
het tweede veld en het IJsbaanpad. De geluidsoverlast is behoorlijk toegenomen, net als de
lichtoverlast.

Bruggen
Tussen het fietspad en het Parkeiland komen
twee bruggen, de kleine Jan Wilsbrug en een
stammenbruggetje. De kleine Jan Wilsbrug komt
in het verlengde van de grote Jan Wilsbrug tussen
het Olympisch kwartier en het fietspad. Beide Jan
Wilsbruggen worden uitgevoerd in natuursteen
met bij de grote een doorkijkconstructie onder
het fietsgedeelte. Ze zien er op de tekening best
spectaculair uit. De stammenbrug wordt
gemaakt van palen maar er komen ook palen op
en/of doorheen, dat begreep ik niet uit de tekening. Dit om beter te passen bij alle palen die
daar in het water staan. Cock had het niet zelf
kunnen bedenken.

De vragen
Dan is het tijd voor de vragen. Ik heb niet
iedereen met naam en toenaam kunnen identificeren, dus ik zal de in mijn ogen belangrijkste of
meest interessante vragen anoniem samenvatten.
De parkeerproblematiek is een heet hangijzer.
Cock legt uit dat doordat de herinrichting van het
IJsbaanpad tot lommerrijk dijkje zonder parkeerplaatsen niet doorgaat, er effectief geen parkeergelegenheid aan het gebied wordt ontnomen.
Later wordt verzocht om de parkeerbelasting
voor het gebied eens in heldere cijfers te laten
doorrekenen en in het verslag van deze avond op
te nemen.

Natuureiland
Het Natuureiland wordt
voorlopig maar gedeeltelijk
ingericht, maar dan best
woest en ontoegankelijk, dit
ook weer met de ecologische
waarde in het achterhoofd.
Er zijn nog altijd plannen
voor een kinderboerderij,
maar daar is nog geen uitsluitsel over. Binnenkort zal
er een oproep komen voor
potentiële uitbaters om zich
in te schrijven op dit project.
Oud Zuid heeft er geen geld
voor over, dus het belangrijkste criterium wordt de financiële haalbaarheid. Deze zal
gesteund mogen worden
door het opzetten van wat
kleine horeca bij de kinder-

3

; S S R F S X I R Q E O I P E E V

woonboot.nl
 FI^SIOIVW TIV QEERH

2 93 3
/

*383
7

%P  NEEV ^MNR [MN Hq KIWTIGMEPMWIIVHI [SSRFSXIRQEOIPEEV HI IIVWXI FItHMKHI IR XIZIRW
KIGIVXMJMGIIVHI [SSRFSXIRXE\EXIYV ZER 2IHIVPERH EGXMIJ HSSV LIX KILIPI PERH
8E\IVIR

7GLIVTI XEVMIZIR IR FMRRIR IROIPI HEKIR ST PSGEXMI

:IVOSTIR

:SSVEJ EHZMIW KILIIP ZVMNFPMNZIRH IR ^SRHIV OSWXIR

;IVO[MN^I

;MN QEOIR ZSSVEJ WEQIR QIX Y IIR TPER ZER EERTEO IR [MN
[IVOIR ST FEWMW ZER NO CURE NO P AY  9 [IIX I\EGX [EEV Y EER
XSI FIRX IR FIXEEPX SRW EPPIIR FMN HI HEEH[IVOIPMNOI ZIVOSST

,

,ERW /SO FIKVMNTX LIX [EXIV [SRIR KIZSIP :IVOSST ZER Y[ [SSRFSSX MW
LIIP [EX ERHIVW HER IIR KI[SSR LYMW HMX ZIVIMWX WTIGMEPMWXMWGLI OIRRMW
QEEX[IVO IR TIVWSSRPMNOI FIREHIVMRK

,E R W /S O ;S S R F S X I R Q E O I P E E V ` 9X VI G L X W I [I K   % `     + 6 ;I I W T
XIP      ` JE\      ` MRJS$[SSRFSSXRP ` [[[[SSRFSSXRP

4

Jaagpadders zijn geschrokken van de enorme
bergen aarde die op het Natuureiland zijn opgeworpen. Dit wordt toch niet ook 6 meter hoog?
Nee, het Natuureiland wordt zo’n twee meter
hoger dan de waterspiegel. Deze bergen zijn
afkomstig van het Voetbaleiland en deze schone
aarde wordt gebruikt om de aarde op het Parkeiland mee te verrijken. Daarbovenop komt trouwens nog een laag nieuwe pootaarde, dus die
planten zullen best aanslaan. De vervuilde grond
(zware metalen) is allemaal in plastic verpakt en
daarop zit genoeg schone grond om te voldoen
aan het saneringsplan conform de eisen van de
Milieudienst. En laten we wel wezen, slechter
dan het was kan het niet worden, qua milieu.
Geopperd wordt om, mocht het ’s winters
toevallig nog eens gaan vriezen, een natuurijsbaan op de inloopbaan aan te leggen door er een
laagje water op te spuiten. Helaas kan de kunststof ondergrond van de inloopbaan dat niet aan.
Maar een leuk idee is het wel. Toch eens kijken of
de tennisbanen dat wel aan zouden kunnen. Ik
vrees echter dat die ook te kwetsbaar zijn.
Het lot van Jachthaven Olympia wordt uiteraard ook nog even aangestipt. De onderhandelingen met de zoon van Joop Takkenberg zijn nog in
volle gang. Binnenkort zal er uitsluitsel komen en
zal ook het laatste wazige stukje Voetbaleiland op
de plattegrond zijn ingevuld. Waarschijnlijk
wordt het een keurig jachthaventje dat toegankelijk zal zijn voor een ieder die er langs wil lopen.
Ik heb er zelf een beetje een dubbel gevoel bij.
Tuurlijk is het goed dat de rotzooi al bijna helemaal is opgeruimd. En dat er aan de vervuiling
iets zal worden gedaan. En dat het toegankelijk
wordt. Maar zo is er straks weer een rafelrandje

verdwenen en een stuk Amsterdam opgestrakt.
En een van de aantrekkelijke kanten van Amsterdam is toch ook dat het een plek biedt aan alternatieve geesten. Ach, we merken het wel.
Het laatste onderwerp van de avond deed de
gemoederen alsnog even verhitten: de sociale
veiligheid. De laatste tijd worden er in de late
avonduren regelmatig hangjongeren gesignaleerd in de speeltuin. Hoe zal dat worden als er
straks op de afgelegen zonnebaadhoek van het
Parkeiland ligstoelen zijn neergezet? Heeft er al
overleg plaatsgevonden met de politie om een
plan van aanpak op te stellen hoe met dit gebied
om te gaan? Want het is nu zo afgelegen dat er
helemaal niemand komt, maar straks wordt het
veel toegankelijker. Gaat er politie patrouilleren?
Cock Rigter moet toegeven dat daar nog weinig
aandacht aan is besteed, waarschijnlijk ook
omdat ons gebied als erg sociaal veilig te boek
staat. Maar hij zal het punt op de agenda zetten.
Slechts zijdelings gerelateerd, maar voor ons
dorp zeker van belang, is het feit dat er een daklozenopvang (nou ja, geen opvang maar een
adres voor het ophalen van post en uitkeringen)
zal worden gerealiseerd aan het begin van het IJsbaanpad. Uiteraard heeft Cock Rigter daar geen
enkele zeggenschap over. Maar in de komende
gesprekken met de politie zal ook dit worden
meegenomen.
En daarna dronken we nog een drankje, stelden we nog wat informele vragen en hadden we
weer een hele hoop stof om nog lang over na te
praten.
Ellen
Foto's: Dave Schmalz
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Verhuisperikelen
van Internet + Bellen

V

erhuizen is niet alleen je spullen van het
ene naar het andere huis brengen, maar
ook je telefoon en je internetverbinding
verhuizen. Je telefoonnummer kun je wel meenemen, maar je internetverbinding?
Sinds een paar maanden hadden wij het
bekende Internet+Bellen abonnement en dat
moest verhuisd worden. Nou, dat was niet zo
eenvoudig. Je moet dat tijdig aanvragen en dan
duurt het nog verschillende weken voordat je
weer aangesloten wordt. Bij ons duurde dat meer
dan 3 maanden. Al die tijd geen telefoon en geen
internet, terwijl het abonnementsgeld wel werd
afgeschreven.
Herhaaldelijk de Klantenservice gebeld. Dat
hielp niet echt om de aansluiting te bespoedigen,
want iedere keer dat we belden was men nergens
van op de hoogte en moesten alle gegevens weer
opgezocht worden. Dit resulteerde dus in eindeloze wachttijden, allemaal met onze prepaid
mobiele telefoon.
Ten einde raad hebben we naar “Radar” (dat
Trostelevisieprogramma) gebeld. Deze klacht

kwam meer voor, dus werden onze gegevens
genoteerd en gaf men ons het advies contact op te
nemen met de Consumentenwijzer.
Op aanraden van de Consumentenwijzer
hebben we een aangetekende brief gestuurd naar
de afdeling Klantenreacties van KPN. En toevallig werd een week later bij het programma
“Radar” op de tv aandacht besteed aan de klantenservice van KPN. In die uitzending werd een
stapeltje brieven getoond met daarin waarschijnlijk ook onze gegevens. En ... twee dagen na de
uitzending werd ik door een medewerker van
KPN gebeld met de vraag of het klopte dat wij
zulke problemen en kosten hadden met het verhuizen van Internet+Bellen.
Hij vroeg mij aan te geven wat de kosten
waren en wat ons rekeningnummer was, zij zouden direct geld overmaken en onze abonnementskosten zouden vergoed worden.
En dat klopte: enkele dagen later werd het
door mij mondeling aangegeven bedrag overgemaakt op onze rekening. Dus “Radar” werkt!
Helga

Nieuws van de werkgroep geluidshinder

I

n het laatste (?) zomernummer (gelukkig is
het niet echt het laatste nummer) stond op de
voorpagina een stuk onder de kop ’ Werkgroep geluidshinder gaat actie voeren’. Ik kondigde daarin aan dat er op 23 september van alles
gaat gebeuren. Dat er van alles gaat gebeuren is
een feit, maar die datum werd ons door Milieudefensie sterk afgeraden.
Omdat het op die dag autoloze zondag was,
waar we trouwens niets van gemerkt hebben,
zouden we niet alle media-aandacht krijgen die
we uiteraard wel wilden. We hebben dus onze
plannen moeten herzien. Spandoeken op de
Schinkelbrug bevestigen werd ons ook afgeraden, omdat de kans groot zou zijn dat deze spandoeken weer verwijderd zouden worden. Jammer van al dat werk dus. Een beetje burgerlijke
ongehoorzaamheid op zijn tijd kan volgens mij
geen kwaad, maar in dit geval hebben we toch
besloten om het maar niet te doen.

Nieuwe plannen
Onlangs kwam de werkgroep weer bij elkaar
en we hebben weer nieuwe plannen gesmeed. Er
is een drie man sterk filmploegje opgericht. Jazeker, allemaal buurtbewoners. Deze ploeg gaat
een klein filmpje maken en over de inhoud kan ik
(nog) niet veel zeggen. Wel zal er sprake zijn van
een duidelijke boodschap, een beetje in de sfeer
van Michael Moore. Het plan is om dit filmpje
aan te bieden aan een aantal prominente politici.
Ook willen we natuurlijk graag dat het wordt uitgezonden door zo veel mogelijk tv-stations. De
werkgroep is druk bezig om één en ander zo efficiënt mogelijk voor te bereiden. Het is nog niet
duidelijk of de door ons geplande datum haalbaar is. We zullen op de website en eventueel in
een nieuwsflits proberen om iedereen op de
hoogte te houden. Wordt vervolgd dus!
Alice
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Nieuwe Meer
als koelwaterbron

I

n de Nieuwsbrief hebben we het vaker over
het project van Nuon gehad, dat koelwater uit
de Nieuwe Meer onttrekt ten behoeve van de
kantoorpanden langs de Zuidas. Naast zorgen
over de ecologische waarde van het meer hebben
we ons afgevraagd of een verstoring van de temperatuurlagen in het meer de goede werking van
de blauwalginstallatie teniet zou doen.
De toenemende overlast van blauwalg sinds
de zomer van 2006 was reden tot zorg. Deze blijkt
inmiddels ongegrond te zijn, zoals u elders in dit
nummer kunt lezen. De bellenbeluchter was
gewoon stuk en is inmiddels gerepareerd, met als
gevolg dat de algenoverlast alweer verdwenen is.
In de editie van het Technisch Weekblad van 1
september jongstleden wordt een hele pagina
besteed aan een artikel over het koelwaterproject
van Nuon. In het artikel wordt, met behulp van

een uitleg over de seizoensgebonden verdeling
van warmte in het meer, beweerd dat de koelteonttrekking geen nadelige gevolgen heeft. Het
artikel vermeldt ook dat deze benadering geen
innovatie is, maar een bewezen techniek die al
in Frankrijk, Zweden en Spanje gebruikt wordt.
Een voordeel van deze techniek is dat het
gebruik van gevaarlijke conventionele drijfgassen vermeden wordt. Daarnaast is deze wijze
van koeltewinning flexibel, zodat veranderingen in het gebruik van gebouwen soepel kunnen worden opgevangen.
Verder geeft het artikel een overzicht met
harde cijfers van de vermogens- en CO2-uitstootsbesparingen die met het systeem worden
behaald. Wie het volledige artikel wil lezen kan
het downloaden via de VWZ website.
Dave
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Zinloos geweld!

Uitkomst onderzoek
Wel…ik kan u mededelen dat die stoeptegels
met ons knuffelinsect vanaf nu worden ingezet
ij “zinloos geweld” denk ik aan “kappen”.
als ik onze vreemdelingen nog één keer in de
Dan is het maar een kleine stap naar onze
buurt zie van welke populier dan ook. De klimop
prachtige Italiaanse populieren aan het IJsbiedt ik hierbij mijn excuses aan. Het is een fabelbaanpad. Deze prachtige bomen hebben de afgetje dat deze sierlijke klimmer de populier wurgt.
lopen maanden bezoek gehad van twee vreemDe klimop is een struik die graag bomen omstrdelingen. Die verdwaald waren zeker, inderengelt; daarom wordt hij wel eens gekscherend
daad, en die ondertussen de klimop van deze
“de boomwurger”genoemd. Maar deze struik
bomen trokken. Wat een vreemd gezicht. Aange(arborescens) groeit helemaal niet op de stam van
zien mijn man en ik niet direct iets gek vinden,
een boom. Arborescens betekent “tot boom woren we voorstander zijn van geweldloos commudend”, maar hij haalt zijn levenssappen uit de
niceren, zijn we een praatje gaan maken met
grond. De klimop groeit op
deze vreemdelingen. Het blealle gronden en is dus beslist
ken geen woonbootbewoners,
niet kieskeurig.
maar gedreven bomenfreaks
Klimop en populier - in
die ons op de hoogte brachten
Vlaanderen noemt men deze
van het leed wat deze Italiboom “gauwgroot” - gaan dus
aanse populieren te wachten
heel goed samen. Onze vele
staat.
“gauwgroten” zal ik beschermen en ik verwacht dat u dat
Wurging
ook doet.
De populieren worden
Deze sympathieke boom
gewurgd door de klimop met
werd
in Frankrijk geplant bij
uiteindelijk de dood van deze
de geboorte van een dochter sierlijke populus Italica tot
als zij ging trouwen werd hij
gevolg, aldus de vreemdelingekapt en diende de opbrengst
gen. U begrijpt dat we hen op
van het hout als huwelijksgift.
dat moment als helden gingen
Ook werd deze poppel (Duits
zien! Ik dacht al aan stoeptegels voor onze populier, met Zowel de populieren als de klimop lijken welig voor populier) geplant naast
de bruidssuite van hotels. Het
lieveheersbeestjes ten teken van
te tieren. Foto: Neli Dragtsma
rustgevende geluid van de blahet zinloos geweld. Voor menderen
zou
het
(jonge)
paar goed doen. Ondergesen die langzaam sterven hebben we allerlei voortekende en haar man wonen nu een jaar naast die
zieningen getroffen; voor deze populieren is een
“gauwgroot”. Wij heb altijd gedacht dat het
stoeptegel met een lieveheersbeestje toch het minwater ons het rustgevende gevoel gaf, maar die
ste wat ik zou kunnen organiseren. Ik zou thuis
eer komt na ons onderzoek de “gauwgroot” toe.
eens een brief op poten hierover schrijven aan het
bestuur van ons stadsdeel.
Tenslotte
Laten we dus allemaal goed op deze vreemde
Heldendaad
‘boomfreaks’
letten en natuurlijk op onze popuTerug naar onze helden. Ik was zo onder de
lieren, geweldloos en zonder te kappen.
indruk van hun betoog, dat ik onmiddellijk de
Helaas hebben we ook een minpuntje van de
eerste de beste populier van de klimop ging verpopulier
ontdekt: takbreuk. Door een goed
lossen. U begrijpt dat ik niet zachtzinnig te werk
“snoei en dunning”-beleid is takbreuk tot een
ging - deze wurging moest onmiddellijk stoppen
minimum te beperken. De professionals van
(kappen!). Zwaar werk, want een klimop laat
groenvoorziening weten dit zeker en vast. Gelukzich niet makkelijk lostrekken!
kig zullen deze giganten niet snel omvallen, ook
Na een boom of twee voelde ik me moe en al
niet bij harde wind. En…onze vreemdelingen: de
haast een held. Thuis aan de keukentafel met een
volgende keer zal ik ze eens vragen naar hun
goed glas wijn hebben we eens rustig nagepraat
naam. Kappen is dan hun lot!
over deze geschiedenis. Ik kan u verklappen dat
het ons uiteindelijk niet lekker zat. Een diepNeli Dragtsma
gaand onderzoek moest helderheid geven; dat
was onze volgende stap.

B
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Zonnepanelen en uw stroomrekening

A

l enige tijd heb ik beweerd dat onze
stroommeters de opbrengst van zonnepanelen niet, of zelfs fout, zouden registreren. Die mening was gebaseerd op metingen die
ik ooit had gedaan, bijvoorbeeld door de meterstand voor en na mijn zomervakantie op te nemen.
Ondanks mijn pogingen om zoveel mogelijk
stroomverbruikers tijdens mijn afwezigheid uit te
schakelen, zag ik bij mijn terugkomst dat de
stroommeter tig kilowatturen had bijgeteld.
Wat een teleurstelling! Vol enthousiasme was ik
op het aanbod van Nuon ingegaan om voor een
scherp prijsje een viertal zonnepanelen te laten leveren, in de overtuiging dat ik niet alleen een steentje
kon bijdragen aan het verbeteren van het milieu,
maar ook dat ik mijn stroomkosten kon drukken.
Zonde als van dat laatste niets terechtkwam,
ondanks de kleine korting van 25 euro per jaar die je
als zonnepanelenbezitter van Nuon krijgt.
Toen ik dit artikel begon te schrijven dacht ik
dat ik voor alle zekerheid een echte, wetenschappelijke test moest doen om te weten hoe mijn
meter op een negatief stroomverbruik reageert.
Ik had namelijk een vermoeden dat de meter de
negatieve stroom (stroom die aan Nuon teruggeleverd wordt dus) zelfs als positief stroomverbruik registreerde.

Andere stroommeters
Mijn boot ligt aan een steiger aan het IJsbaanpad, wat wil zeggen dat mijn stroommeter in
1989 nieuw geïnstalleerd is, toen alle steigers hier
in de buurt werden vervangen. Bijna alle steigerbewoners aan het IJsbaanpad en de Jachthavenweg zullen dezelfde soort meter hebben (zie foto)
en kunnen er dus op rekenen dat hun van zonnepanelen afkomstige stroomproductie correct
geregistreerd wordt. Dat is goed nieuws als u in
deze categorie valt en dan hoeft u dit artikel niet
verder te lezen.
De meters van de walbewoners aan het IJsbaanpad en het Jaagpad zijn mogelijk van een
ander type, omdat deze ligplaatsen niet bij de
steigervernieuwing betrokken waren. Als u twijfels hebt of de stroomproductie van uw zonnepanelen goed wordt gemeten, kunt u eenzelfde
soort test uitvoeren als hierboven omschreven.
Uit diverse bronnen heb ik gehoord dat er wel

Het resultaat
Wie schetst mijn verbazing toen ik ontdekte
dat de meter wél achteruit kan tellen! Die constatering moest ik wel aan jullie doorgeven. Op een
zonnige 4 september heb ik alles op mijn boot
behalve de zonnepanelen uitgezet en gekeken
wat er met de meter gebeurde. Aangezien de
panelen onder deze omstandigheden ergens rond
de 300 watt opleveren, was het goed te verwachten dat al na 20 minuten (1/3 uur) 100 wattuur
ofwel 0,1 kilowattuur zou zijn teruggeleverd.
Omdat de meter tot 0,01 kilowattuur nauwkeurig
meet, zou dit zichtbaar moeten zijn. En zo
gebeurde het ook!
Kennelijk had ik onderschat hoeveel stroom
mijn koelkast vreet, want dat was het enige apparaat dat tijdens mijn vakantie bleef aanstaan. Nu
heb ik inmiddels via metingen bevestigd gekregen dat de koelkast inderdaad de boosdoener
was; die komt dus in aanmerking voor vervanging op korte termijn.

9

verzekeringen
pensioenen
hypotheken
financieringen

ONAFHANKELIJK SPECIALIST
in woonbootverzekeringen en woonboothypotheken.
–
–
–
–
–
–

verzekeringen afgestemd op woonschepen
alle SPECIFIEKE risico’s van woonschepen verzekerd
concurrerende premie
ALLE mogelijke hypotheekvormen
persoonlijke benadering
als lid NVA onafhankelijk

MEER WETEN ? BEL, FAX OF E–MAIL ONS!
hogeweg 14 1098 cb amsterdam telefoon 020 - 69 31 042 fax 020 - 66 82 991 postbank 16 82 44 bank 46 80 75 518email info@schippefelt.nl
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stroommeters zijn die niet achteruit kunnen
lopen. Of dat oudere modellen zijn of juist nieuwere, heb ik niet kunnen achterhalen. Mocht blijken dat uw meter niet achteruit kan tellen, dan
hebt u misschien iets aan de volgende suggesties.

Daklozeneenheid
tijdelijk naar
IJsbaanpad

Compenseren
Als uw meter geen negatief stroomverbruik
kan registreren, probeer dan (grote) stroomverbruikers te laten draaien gedurende de zonnige
delen van de (zomer)dagen. Zodoende blijft het
netto stroomverbruik positief, maar wordt dit
wel verminderd door de stroomproductie van de
zonnepanelen. In plaats van stroom aan Nuon
terug te leveren, pompen de zonnepanelen hun
uitvoer uw airco, elektrische oven of wasmachine
of -droger in.
Wat een airco betreft, zal deze vanzelf gaan
lopen op ongeveer dezelfde tijden dat de zonnepanelen hun productiepiek hebben. Voor andere apparaten zal een schakelklok nuttig zijn, die
ervoor zorgt dat het apparaat op de gewenste tijd
zijn werk doet. Voor wie overdag niet thuis is,
heeft dit als bijkomend voordeel dat je niet lastig
wordt gevallen door het lopen van die apparaten.
’s Avonds kom je thuis en voilà! je was is klaar, de
boot is aangenaam koel en je ovenschotel is klaar
om opgegeten te worden ... allemaal voor een
deel dankzij je thuisstroomproductie!
Dave

U

hebt het al op de website kunnen lezen,
maar voor de internetlozen onder ons
geven wij het bericht verkort weer: de
daklozeneenheid van de Dienst Werk & Inkomen
aan de Herengracht wordt gesloten en tijdelijk (2
jaar) ondergebracht op IJsbaanpad nummer 9. In
die twee jaar gaat de gemeente hard aan de slag
om voorzieningen voor deze groep in het centrum te realiseren. In de tussentijd kunnen daken thuislozen in deze uithoek van de stad terecht
om hun post op te halen, uitkeringen en voorschotten aan te vragen, en om hulp te krijgen bij
het vinden van een zinvolle dagbesteding. De
eenheid is open van 9.30 tot 16.00 uur.
Overlast?!
U voorziet natuurlijk meteen allerlei overlast
van ongewassen, ongeschoren en asociale types,
die buurtbewoners lastig vallen. Niets is minder
waar. De meeste daklozen herkent u niet eens als
zodanig. Het zijn gewone mensen, met dit verschil dat ze geen huis hebben en nergens heen
kunnen. Dagelijks komen er circa 500 klanten
langs. Voor hen wordt een wachtruimte ingericht,
zodat ze niet in weer en wind buiten hoeven te
wachten. Tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s
avonds is er een portiers/bewakingsdienst, die
een oogje in het zeil houdt.
De gemeente gaat een klachtennummer instellen voor het geval er onverhoopt toch overlast
wordt veroorzaakt. Hierover zullen we op de website en in deze nieuwsbrief berichten. Voor het zover
is, volgt er eerst nog een informatieavond van de
gemeente, waar iedereen met vragen terecht kan.

Dit model stroommeter kan wél achteruitlopen!
(Foto:Dave Schmalz)

Het VWZ-bestuur spreekt straffe taal: ‘Als er
toch structurele problemen ontstaan dan zal het
VWZ-bestuur niet schromen om samen met de
overige buren (o.a. de advocatenkantoren De
Brauw Blackstone en Loyens Loeff, de Van Detschool en Sporthallen Zuid) de gemeente aan te
spreken op haar verantwoordelijkheid. Maar
vooralsnog gaan we er niet van uit dat het zover
komt.’
Dat lijkt mij ook niet.
Inge
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Buurtbarbecue
ners hebben
zich allemaal
van hun beste
kant
laten
zien. Er stond
een enorme rij
salades waaraan te proeven viel dat ze
met
liefde
g e m a a k t
waren.

N

a de baggerborrel werd het hoog tijd om
weer eens een echt VWZ-evenement te
organiseren en dat werd de buurtbarbecue. We blijven in de b’s! En een geslaagd evenement was het. We hebben enorm geluk gehad
met
het

Maar eerst langs de kaartverkoop, waar
geprobeerd werd met bonnen en strepen een
waterdicht systeem te maken. Ik weet niet of het
gelukt is, want behalve de barmeneer heeft er
niemand meer om een bonnetje of streepje
gevraagd. Dat kwam vast ook omdat zo ontzettend veel mensen meehielpen om het tot een succes te maken. Er werd fanatiek gebraden, de ene
na de andere hotdog werd aangesleept en vooral
werd er heel veel gekletst. Altijd een goed
moment om weer even bij te praten met bekende
en minder bekende buren.
Open podium
Toen iedereen genoeg had

weer; het heeft maar zo’n twee minuutjes
geregend. De buurtbewo-
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Verrassing
Toen
hield
onze
waarde
voorzitter Bert
Nubé een speech.
Uiteraard werd
het organisatiecommittee
van
harte
bedankt
voor alle goede

gegegeten en de barbecue gedoofd werd, was het tijd
voor de optredens. Wat hebben we een boel getalenteerde kinderen in deze buurt! Er werd naar
hartelust gedanst en muziek gemaakt, sommigen
heel stoer, anderen heel schattig, maar allemaal
top!

zorgen. En terecht, want het was piekfijn
in orde. Ook namens ons hartelijk dank, Marion
Bloem, Annemarie Franswa, Marije van den
Hoek en Esther Sarphati. En tot onze verbazing
werd ook de Nieuwsbriefredactie in het zonnetje
gezet. Nou verdienen we dat natuurlijk volledig,
omdat we jullie al jaren met onze leuke en minder leuke schrijfsels van het wel en wee in de
buurt op de hoogte houden, maar wij van de
redactie willen ook van onze kant Hugo Schuit
heel hartelijk bedanken voor zijn werk en z’n
geduld met ons. Hugo bedankt!
Toen brak de disco echt los en iedereen deed
een dansje, dronk nog een drankje en zeulde wat
met oververmoeide kinderen. En velen bleven
nog
lang
staan kletsen
en
zagen dat
het goed
was.

Ellen

foto’s Hugo Schuit
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Onze buurt in oude foto’s, deel 14

Spijtellaantje: rustiek buurtje, maar hoe lang nog?
Terug naar de tijd waarin er geen
enkele behoefte was om het Spijtellaantje te stroomlijnen. In 1928 staat de
boerderij, waarvan nu alleen nog de
voorgevel rest, aan een smal modderpad. Met links een sloot waar nu ongeveer het trottoir is. In de verte ligt de
Sloterweg, de tegenwoordige Rijnsburgstraat. (foto 1)
In deze boerderij werd in 1844
scheepsbouwer L.J. Spijtel geboren, de
naamgever van het laantje. Spijtel had
daar een jachthaven, die er in 1939 in elk
geval nog was. Op een foto uit dat jaar
(foto 2) is de jachthaven te zien, vanaf de
Foto 1: Spijtellaantje in 1928, Stadsarchief, nr. 010003020123
eerste brug, die er nu niet meer is.
Op de plek waar deze jachthaven lag, is
e horen het ex-stadsdeelvoorzitter
nu een weilandje waar tamelijk zeldzaam blauwEmile Jaensch nog zeggen in het AT5gras groeit.
programma
Aanbouw
ergens eind 2005: op het Spijtellaantje
staat het rijtje arbeidershuizen op de
nominatie vervangen te worden door
zo’n acht appartementen. Zodat onze
buurt net even meer af is, ook al zien
wij dat als buurtbewoners anders.
Meer af betekent voor ons niet het
rücksichtslos opstrakken van de
buurt, maar vooral het voorzien in
hele normale zaken als een geluidsscherm op de A10-brug.

W

Enfin, er is een begin gemaakt met
het opstrakken van rafelrand Spijtellaantje. Iedereen die daar regelmatig Foto 2: 1939. De jachthaven bij het Spijtellaantje (linksachter op de foto). Collangskomt heeft de vorderingen kunlectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG), J. van Eck
nen zien. Van de boerderij op de hoek
(Stadsarchief nr. A01634000932)
wordt alleen de voorkant behouden.
De rest wordt straks aangevuld met 21e-eeuwse
architectuur, waarbij ik me afvraag of de voorgevel nog wordt rechtgezet of dat de rest er ook
evenredig scheef achter wordt gebouwd. (foto 6 )

De arbeidershuisjes en de garage gaan tegen
de vlakte. Tot grote spijt van de huidige bewoners en de omwonenden. Zij zullen vast niet
terugkeren als bewoners van de appartementen
die er worden neergezet, want die zijn ongetwijfeld veel te duur op deze top A-locatie in Amsterdam-Zuid.
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Foto 3: Spijtellaantje gezien naar de Sloterweg (Rijnsburgstraat), 1939, Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG), J. van Eck (Stadsarchief A01634001016)

speeltuin was. Deze is intussen verplaatst
naar de andere kant van de weg. (foto 5)

Jammer dat dit onverwachte stukje
Amsterdam straks ook tot het verleden
behoort. Het is te hopen dat begraafplaats
Huis te Vraag, waarvan de grafrechten in
2012 verlopen, wél behouden blijft.
Inge

Foto 4, Spijtellaantje, gezien vanaf de Sloterweg, 1959.
(fotograaf: Rinus Knopper. Stadsarchief, nr.

In het Spijtellaantje zelf zijn vóór die tijd al de
bewuste arbeidershuisjes en een reeks schuren en
schuttingen verrezen. De straat is intussen verhard. (foto 3)
Twintig jaar later zien we de boerderij van
Spijttel al enigszins naar rechts hellen. (foto 4)
Foto 6: Hier staat het al een stuk rechter
(foto: Dave Schmalz)

Dank aan de Collectie Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap en het Stadsarchief Amsterdam voor het
mogen opnemen van enkele foto’s.
Kijk zelf ook eens in de beeldbank van het Stadsarchief:www.stadsarchief.amsterdam.nl. Voor meer
informatie over de Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap: zie www.kog.nl

Foto 5: Speeltuin aan het Spijtellaantje, 1977 (foto: J.M.
Arsath Ro’is, Stadsarchief, nr. 010122041095)

Vanaf deze periode verandert er rondom het
Spijtellaantje niet veel. Pas begin deze eeuw
wordt het fietspad doorgetrokken, zodat je niet
over het Jaagpad hoeft te lopen met je boodschappen van de Deen. Leuk om te weten is dat
waar nu het fietspad ligt, in de jaren zeventig de
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Lieve W.,
Maak je geen zorgen, de
Nieuwsbrief blijft bestaan.
Gelukkig zijn er twee enthousiaste mensen opgestaan die de
redactie willen komen versterken, te weten Helga van Wegen
en Marije van den Hoek. Het is
alleen wel jammer dat ze allebei op het IJsbaanpad wonen,
net als de blijvende redactieleden. En er kunnen er nog veel
meer bij. Dus Jaagpadders en
Jachthavenwegwoners, meld je
aan!
Lieve Wilbert,
Lieve Wilbert,
Sinds jouw vertrek gaat het toch wel zienderogen
bergafwaarts met de redactie. Er was zelfs sprake van
dat de redactie met pensioen zou gaan. Hoe moet het
nu verder met onze Nieuwsbrief?
W. Hopig

In juni, voor de zomervakantie, hadden we aan de
Jachthavenweg weer veel last van algen en de daarbijbehorende stank. Dat was erg vervelend en we maakten ons grote zorgen, vooral toen bleek dat de algeninstallatie in de Nieuwe Meer niet werkte. Toen ik in
augustus weer thuis kwam, rook en zag ik helemaal
niks meer van de algen. Rara, hoe kan dat?
G. Roeneprut te A.

K WA L I T E I T C A S C O ’ 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
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Beste G.,

Beste V.,

Een buurtbewoner heeft contact opgenomen
met het Hoogheemraadschap en dat heeft geholpen. In week 36 is de beluchtingsinstallatie vervangen, zodat alles weer optimaal functioneert.
Zie ook artikel van Dave elders in dit nummer.
Lieve Wilbert,
Het valt me op dat auto’s er maar op los jakkeren
op het IJsbaanpad, in veel gevallen waarschijnlijk nog
met de snelweg vers in het geheugen. Kan dat niet eens
ophouden?
N.Z. Snel te A.
Beste N.,

Je kunt natuurlijk contact opnemen met het
bestuur, maar die zijn soms al even kort van
memorie als uzelf. Dus is het handig om even een
kijkje te nemen in de notulen. Jammer genoeg
worden die pas kort voor de volgende vergadering verspreid. Misschien kunt u het bestuur vragen om ze op onze altijd actuele website te plaatsen?

Lieve Wilbert,
De T-kruising Jachthavenweg-IJsbaanpad is en
blijft gevaarlijk. ’s Ochtends rond 8 uur wegrijden
vanaf een van de parkeerhaventjes vergt veel geduld en
aandacht. Het lukt bijna niet zonder fietsers of voetgangers te hinderen, want die komen van drie kanten.

De kans is bijzonder groot dat dit binnenkort
inderdaad ophoudt. Onze buurtgenoot Co Jongkind heeft er namelijk werk van gemaakt, waardoor er bij het stadsdeel nu het besluit ligt om
van het IJsbaanpad een 30-kilometerzone te
maken. Je wordt op je wenken bediend!

Arkon Woonschepenonderhoud
www.arkonbouw.nl
nieuwbouw, verhogen, verlengen,
onderhoud

Binnenkort ook bij ons in de buurt! foto: Dave Schmalz

Lieve Wilbert,
Het schijnt dat ik mij tijdens de laatste ALV voor
een of andere commissie heb opgegeven, maar ik heb
geen idee meer hoe of wat. Op zich niet erg, maar men
wil nu iets van mij. Hoe kom ik erachter wat er ook
alweer is afgesproken op de ALV?

voor: • het bouwen van een nieuwe woonark
• het nieuw opbouwen van uw huidige casco
• het verlengen of verhogen van uw huidige woonark
• het vernieuwen van de buitenwandbetimmering
• het restaureren of vernieuwen van kozijnen
• het plaatsen van isolerende beglazing
• het aanbrengen van afmeervoorzieningen
• het aanbrengen van een omloop
• het installeren van rioolpompinstallaties
• alle voorkomende verbouwingen aan het interieur
• sanitair gas water elektra CV

Arkon tel. 020-6166651
info@arkonbouw.nl

V. Ergeetal
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Nu vraag ik mij af of alleen de invoering van
30km/u iets oplost. Want ik denk dat sommige scooters en brommers zich daar weinig van aan zullen trekken.
B.Otsing te A.
Beste B.
Uit de enquête over de Herinrichtingsvariant
Jachthavenweg blijkt dat ook veel bewoners zich
zorgen maken.
Het stadsdeel heeft in zijn brief van 3 september 2007 aan de bewoners van de Jachthavenweg
toegezegd dat ze nog dit jaar geïnformeerd worden over de uitvoeringsplannen. Het zal dus nog
wel even duren voordat we weten of het ook echt
werkt.

Lieve Wilbert,
De laatste tijd deed een gerucht de ronde dat de
rubberkorrels op het kunstgras van de vernieuwde
voetbalvelden van Arsenal, na een jaartje of drie zink
of andere zware metalen zouden lekken naar het
grondwater. Weet u daar het fijne van?

Beste K.,
U zult wel nieuw in deze buurt zijn, want de
discussie over dit vraagstuk woedt hier al jaren.
Er blijft een aantal buurtbewoners tegen deze
maatregel, omdat zij dan ook ’s avonds geen
bezoekers kunnen onthalen zonder dat er voor
een parkeerplaats gedokt moet worden. Het is
geen gek idee om een informele stembus op de
website te plaatsen, om na te gaan hoe de bewoners erover denken. Dus houd de website in de
gaten en geef je mening.

Lieve Wilbert,
Elk jaar woon ik de algemene ledenvergadering
van de VWZ getrouw bij en elk jaar wacht ik met
belangstelling op de publicatie van de officiële notulen
van die vergadering. Elk jaar tevergeefs! De notulen
krijg ik elke keer pas te zien op de avond van de volgende ALV, wanneer men geacht wordt ze in sneltreintempo door te nemen en commentaar te leveren
terwijl alle details allang vergeten zijn. Hoe zit dat?
Wil het bestuur niet dat de naleving van de gemaakte
afspraken wordt gecontroleerd?
G.N. Toezicht

D. Ballen
Beste G.,
Beste D.,
Ik heb geïnformeerd bij Cock Rigter, Projectmanager Schinkeleilanden voor het stadsdeel. Hij
vertelt dat er inderdaad twijfels zijn over de rubberkorrels en dat er een onderzoek gaande is dat
nog niet is afgerond. Om het resultaat daarvan
niet te hoeven afwachten heeft zijn dienst besloten om het kunstgras te plaatsen met een alternatieve soort korrels die van kunststof zijn
gemaakt. Een zaak minder dus om ons druk over
te maken. Voorlopig althans.

Als voormalig bestuurslid en zelfs voorzitter,
kan ik u verzekeren dat het bestuur van uw vereniging niet geheimzinnig wil doen. Wel wil het
uit vrijwilligers bestaande bestuur zijn tijd optimaal benutten en doet dat meestal door het uitvoeren van de afgesproken acties. Zodoende
komt het publiceren van de notulen van de ALV
op een laag pitje te staan. Ik begrijp dat de websiteredactie zich bereid heeft verklaard, de (concept)notulen tijdig op de website te plaatsen,
zodat alle leden zowel de notulering als de naleving van de afspraken kunnen toetsen. Hopelijk
stemt het bestuur hiermee in.

Lieve Wilbert,
De laatste tijd wordt het ’s avonds steeds moeilijker om redelijk dichtbij de steigers een parkeerplaats te
bemachtigen. Ik vermoed dat veel plaatsen worden
bezet door bezoekers aan de sportaccommodaties, die
geen zin hebben om voor het parkeren te betalen.Mijns
inziens is de enige oplossing om betaald parkeren op
onze straten ook ’s avonds in te voeren. Waarom
gebeurt dit niet?
K.N.M. Nietkwijt
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Een mooi stukje “op-art” in onze buurt

foto: Hugo Schuit

Rioolpomp onderhoud: nader bekeken

H

et VWZ bestuur heeft z’n best gedaan
door een collectieve regeling te treffen
met installatiebedrijf JVD voor het
onderhoud van onze rioolpompen. Ik moest echter even slikken toen ik de prijs zag van een
onderhoudsbeurt. Dat is even wennen als je
jarenlang de helft van het nieuwe tarief hebt
betaald, en al helemaal als je tijdens de controles
goed hebt opgelet en het eigenlijk ook zelf kunt.
Als je de pomp met enig respect hebt
gebruikt, is zo’n controle namelijk heel weinig
werk. De monteur maakt de pomp open, zorgt
ervoor dat de vlotters schoon zijn en vrij kunnen
bewegen, en kijkt de bak en bewegende onderdelen na op defecten of overmatige slijtage. Als er
niets bijzonders aan de hand is, dan is de klus
binnen een half uur geklaard.

trole nooit iets aan de hand geweest, behalve in
het eerste jaar toen een onderdeel moest worden
vervangen dat door de fabrikant was teruggeroepen. Uit een in 2004 door de LWO gehouden
enquête bleek dat de pompen van hetzelfde
merk. die toen al 19 jaar in Haarlem in gebruik
waren, het nog prima deden. Voorlopig is er weinig aanleiding te denken dat de pompen die in
1989 op alle bestaande boten in onze buurt werden geïnstalleerd, aan vervanging toe zijn.
Inmiddels zijn heel wat boten door nieuwe
vervangen en in de meeste gevallen zullen de
bewoners een nieuwe pomp hebben laten installeren. Als uw pomp dermate nieuw is dat hij nog
binnen de garantietermijn valt, dan hebt u geen
keuze: de garantievoorwaarden vereisen dat u de
pomp jaarlijks door een professionele monteur
laat controleren.

Heb ik hiervoor een monteur nodig?
Dat is de vraag die bij mij kwam bovenborrelen. Ik heb mijn pomp al 17 jaar en er is bij de con-

Als uw pomp niet meer onder de garantie
valt, dan bent u vrij om te kiezen: een professionele monteur, een beunhaas, zelfdoen of helemaal nalaten.

ELEKTRA
EN SANITAIRE ARTIKELEN

W.J.CORNELISSEN & Zn
STADIONWEG 259
TEL.: 6790931

IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN
DEALER VAN

BOSCH
BLACK & DECKER
MAKITA
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Heb ik mijn pomp goed behandeld?
Dat is de eerste vraag die u uzelf moet stellen.
Kijk op de website voor een uitgebreide handleiding voor zorgvuldig pompgebruik (nieuwsbrief
-> energie -> ‘rioolpompen: voeding en verzorging’). Afgezien van de voorzorgsmaatregelen
die in dat stuk genoemd worden, kunt u nagaan
of de pomp in het verleden problemen heeft vertoond.
Als u vermoedt dat er zich (tot nu toe) geen
problemen met de pomp hebben voorgedaan en
dat u (en eventuele vorige gebruikers) er op een
passende manier mee bent omgegaan, dan kan
het zijn dat er helemaal geen controle nodig is.
Maar voordat u tot die conclusie komt is het verstandig om te peilen of de pomp ook nú zijn werk
goed doet.
Tekenen van vermoeidheid
De pomp behoort zich in ongeveer 20 seconden te kunnen ledigen. Dit zal echter niet elke
keer lukken. Voordat de pomp z’n inhoud kan
wegpompen moet hij namelijk genoeg druk in
z’n uitlaat opbouwen om de éénwegklep naar de
persleiding te openen. Af en toe komt het voor
dat meerdere pompen op de steiger tegelijk aanslaan, waardoor de druk in de persleiding
oploopt. In dergelijke gevallen kan het wat langer
duren voordat de klep opent en het water weg
kan. De drukopbouwfase kan ook langer duren
als het water warm is (bijvoorbeeld wanneer u
onder de douche staat). Dit komt doordat warm
water een lagere viscositeit heeft dan koud.
Als u af en toe zo’n langere pompbeurt meemaakt is er niets aan de hand. Maar als de pompbeurten bijna altijd 30 seconden of langer duren
dan moet u dat als waarschuwingssignaal opvatten!
Als u goed luistert, kunt u het verschil horen
tussen de drukopbouwfase en de wegpompfase.
Geleidelijke verlenging van een van de fasen of
van de pompbeurten als geheel, is een indicatie
dat de pomp binnenkort om aandacht van een
monteur gaat vragen. Dan duurt het niet lang
meer voordat versleten of stukgegane onderdelen of (in het uiterste geval) de hele pomp vervangen moeten worden.
Een andere indicatie van in aantocht zijnde
problemen is een verandering in het geluid dat
de pomp maakt. Niet iedereen is hier gevoelig
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voor, maar als u er wel gevoel voor hebt dan zult
u merken wanneer de pomp om de diensten van
een monteur ‘roept’.
Zelf de controle uitvoeren
Hoewel ik altijd goed heb opgelet tijdens de
onderhoudsbeurten van mijn pomp, durf ik het
nog niet aan om het zelf te doen. Ik overweeg
daarom onze voormalige monteur te vragen of
hij mij en eventuele andere geïnteresseerden wil
laten zien hoe je zo’n routinecontrole uitvoert.
Het idee om in de pomp van iemand anders
te gaan graaien zal de meesten van ons niet aanspreken. Maar ik ben er zeker van dat als je de
binnenkant van één pomp hebt gezien, een andere niet veel erger kan zijn. Met de juiste bescherming kan het toch geen probleem zijn.
Ook kan ik me voorstellen dat er misschien
iemand in de buurt woont, bijvoorbeeld een technisch ingestelde tiener, die een extra zakcentje wil
verdienen, die het zou overwegen om pompcontroles voor andere mensen in de buurt te doen.
Die zou dan ook profijt hebben van zo’n training.
Interesse?
Als u dit leest zal er een forum-onderwerp op
de VWZ website staan waarop u uw gedachten
hierover kwijt kunt. Ook zorg ik ervoor dat er een
manier is om u op te geven als u mee wilt doen
aan een workshop pomponderhoud.
Dave

Botulisme in de buurt

A

fgelopen paar maanden zijn er enkele
gevallen van botulisme gesignaleerd.
Opgelet dus! Ziet u een watervogel uren
aaneen onbeweeglijk zitten in een voorover gebogen houding waarbij hij zijn hals probeert te
strekken, dan is de kans groot dat het dier ziek is.
Haal zieke vogels nooit zelf uit het water. Bel
daarvoor de dierenambulance: 626212. En leen,
als dat nodig is, uw bijboot uit, zodat de hulpverleners de vogel gemakkelijk kunnen vangen.
Zieke dieren worden naar opvang De Toevlucht gebracht, waar ze worden ‘doorgespoeld’.
Als ze weer beter zijn, worden ze vrijgelaten.
Mooi toch?
Inge

Bijzonder plaatje

In de Donau in het centrum van Wenen, ligt
deze zwembadboot.
Tegenover Urania, voor
de kenners onder ons.
Foto: Alice van der Meer

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
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Baggerborrel

O

p 13 juni organiseerde het stadsdeel een
baggerborrel in de speeltuin. Dit was de
afsluiting van een lange periode van
voorbereidingen en de uiteindelijke werkzaamheden in ons gebied. Cock Rigter kreeg uit handen van Ruud van Honschooten een lekkere fles
wijn aangeboden. Ruud heeft zich in de begeleidingscommissie ingezet om de belangen van de
bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en had zelf ook wel een flesje mogen krijgen,
vind ik persoonlijk. Het was gezellig in de speeltuin/ontmoetingsplaats en van de biertap werd
goed gebruik gemaakt. Ook kwamen er met grote

regelmaat lekkere hapjes voorbij. We hadden niks
te klagen; het was een mooie afsluiting van dit
grote baggerproject.
Nu het Jaagpad nog, maar dat is een project
van Waternet. Wie weet, misschien organiseert
Waternet een borrel op de blauwe brug als het
baggeren daar klaar is. Even afwachten maar.
Alice
Cock Rigter was blij verrast met z’n fles wijn en belooft
meteen een opleveringsfeest te organiseren
in de zomer van 2008 Foto’s: Ellen Walthuis
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Aannemersbedrijf Ardesch is een van de
veelbelovende arkenbouwers van deze tijd.
Met het uit 1931 stammende Hammer
bouwbedrijf als basis bouwen we op een
perfecte locatie in Hardenberg woonarken
in diverse maten en uitvoeringen.

Ommerweg 2 7683 AX Den Ham
Postbus 51 7683 ZH Den Ham
Tel. 0546 - 672712
Fax. 0546 - 672069
Email: herman.ardesch@planet.nl
Website: www.ardesch.com

Met een team van vakmensen werken we
dagelijks geheel op specificatie van onze
opdrachtgevers aan 2 arken met een
doorlooptijd van 14 tot 16 weken na de
werkvoorbereiding.
Een groot, ruim en overdekt droogdok geeft
ons de gelegenheid het gehele jaar door los
van de weersinvloeden te werken aan uw
specifieke ideeën.

Wij begrijpen dat dit slechts een oppervlakkige
kennismaking is en geven u daarom met klem
aan: Heeft u bouw- of verbouwplannen maak
dan gerust een afspraak met ons.
Maar ook:
Als deze advertentie u gewoon nieuwsgierig
heeft gemaakt bent u van harte welkom.
Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een
nader gesprek of voor een bezoek aan onze
bouwlocatie te Hardenberg u kunt ook de
website bekijken.
Het is beslist de moeite waard.

Redactie:
Inge Epping, Alice van der Meer,
Dave Schmalz, Ellen Walthuis, Helga van Weegen.
Verder werkten mee: Neli Dragtsma en Hugo Schuit.
De VWZ Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Woonschepen Zuid.
Het correspondentieadres van de Vereniging is:
Jachthavenweg 32A, 1076 CZ 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 62 E, 1076 CW Amsterdam
e-mailadres: dhs.vwz@zonnet.nl
Kleine advertenties van leden van de VWZ zijn gratis.
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