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Leuk initiatief van buurtgenoten
Wie zaterdag 9 april niet rond het middaguur op straat was heeft het gemist – de grootse opening van onze eigen
fruithoekje!
Dit was een initiatief van Andrea de Graaf samen met een
aantal ‘bekende’ buurtbewoners. In de bocht van het IJsbaanpad bij het monument is een stukje openbare tuingrond dat vorig jaar door de gemeente werd omgespit en
waar toen verder niets mee gebeurde. Onder de buren
groeide het geniale idee om er een eigen fruittuin van de
buurt aan te leggen. Eerst werd er werk van gemaakt om
de (uit drijfhout samengestelde) omheining aan te leggen en tevens de grond een beetje ‘tuinrijp’ te maken.
Vervolgens is er onder begeleiding van een professionele
tuinman (in witte T-shirt op de foto’s) een passend assortiment boompjes en struikjes ingekocht en op 9 april
werden ze geleverd en geplant.
Heel fijn om zo een samenwerking spontaan op te zien
komen in onze buurt vol met drukke werkenden. Nu is
het even wachten op wat er allemaal van komt!
Dave

De officiële, voor de pers geposeerde openingsfoto!

De tuinslang wordt door een dompelpompje met water uit de Schinkel voorzien.

De professionele begeleiding zorgde ook voor de nodige attributen.
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Afscheid van een volksheld
Voor de buren die de sluiproute achter het Stadion niet regelmatig nemen: dit was aldaar op Tweede Paasdag het aanzicht. Ik reed er toevallig
langs en moest uiteraard even stoppen om foto’s te maken. In de paar
minuten die ik erbij was kwamen verscheidene mensen aanrijden om een
moment van stilte in acht te nemen en weer te vertrekken. Op de Cruijff
Court schopten een aantal jongens vrolijk hun bal rond.
Dave
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Contact met je buren via
Nextdoor
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de voor- en nadelen van een Buurtapp, een WhatsApp-groep met je buren,
bijvoorbeeld in te zetten om verdachte situaties aan elkaar te melden. Deze keer wil ik graag een nieuwe app laten
zien, waarmee je contact met bekende én onbekende buren kunt onderhouden via een professioneel platform.

Nextdoor heet de app, via de PC, tablet en telefoon gratis
te gebruiken. De app is in de VS een groot succes en is
onlangs ook officieel gelanceerd in Nederland. Het aantal
gebruikers groeit momenteel snel. Ik hoorde erover van
een kennis, een oud-buurtagent die in zijn vrije tijd een
Nextdoor-buurt beheert. Hij was razend enthousiast en
wilde mij ook een buurt laten beheren. Het bleek dat
onze buurt al in de app was opgenomen, dus beheren was
niet nodig. Lid ben ik wel geworden. Toegegeven, tot nu
toe vooral passief, maar ik zie mogelijkheden!
Ik zag al veel interessante berichten langskomen: gevonden sleutels, tips gevraagd voor een goede elektriciën ,
een buurtborrel, een oproep om in opstand te komen
tegen het voornemen om tramlijn 24 op te heffen,
waarschuwing voor inbraken na een aantal inbraakpogingen aan de Stadionweg en gratis af te halen spullen
(verhuisdozen, appel-perentaart, dia-scanner babyspullen,
meubels en speelgoed), en andere relevante berichten.
Voor onze buurt is het jammer dat we op de grens
zitten van al ingedeelde buurten: IJsbaanpad en Jachthavenweg vallen onder de Stadionbuurt; Jaagpad onder
Fokkerwijk en volgens mij ook nog gedeeltelijk in de
Hoofddorppleinbuurt. Je kunt de berichten van nabije
buurten wel gewoon zien en daaraan meedelen, dus
echt beperkend is het niet. Voor kleinere gemeenschappen kunnen groepen opgericht worden, openbaar (voor
alle gebruikers van de app) of besloten (alleen groepsleden). Ik heb bij wijze van test alvast een besloten groep
gemaakt met de naam Woonschepen Zuid (Schinkel),
daar kunnen we dus eventueel in kleinere kring praten. Tot
nu toe met maar 3 leden, dus je bent van harte welkom!
De app is beschikbaar voor Android en IOS en is
gratis te downloaden. Er zijn geavanceerde privacy- en
emailinstellingen; je kunt dus goed aangeven wat je
privé houdt en hoe vaak je berichten wilt ontvangen.
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Om te garanderen dat er alleen personen in de app komen die daadwerkelijk op de aangegeven plek wonen, is
er een verificatiecheck via de beheerder of via een code.
Ik kreeg na aanmelding een briefkaart thuisgestuurd met
daarop een code, die ik in de app moest invullen om
toegang tot de community te krijgen.
Deze app kan natuurlijk alleen interessant zijn als er
veel deelnemers zijn. Lijkt het je leuk, meld je dan aan
(afmelden kan immers altijd nog).
Hester

Aan de deur wordt niet
gekocht
Hij is vast ook bij u langs geweest: jonge man van het type Ruigoord (lange dreadlocks, legerjas, relaxt) die aan de
deur zijn werk verkocht. Nu word ik liever geen vast verkoopadres, dus mijn eerste reactie was, nee, dank je. Wie
deze man echter heeft laten uitpraten, werd blij verrast!
Uit zijn tas toverde Marvin Bunsee het ene na het andere houten schilderijtje met prachtige details en nog veel
mooiere verhalen. Het ging over Astromuis (de muistronaut). Hij wilde naar de omgekeerde wereld gaan,
waar kinderen de baas zijn en lekker vies is, enzovoort.
Of probeerde hij nu een grote vijand te ontvluchten en
vertrok hij daarom naar de maan? Of woonde zijn geliefde op een andere planeet? Hoe dan ook, Astromuis
ging in zijn mini-ruimteschip de hemel in, nagekeken
door bevriende katten vanaf de daken van de stad.

wil een prentenboek uitgeven over dit onderwerp. De
deur-tot-deur verkoop is dan ook een vorm van crowdfunding (gezamenlijk, door kleine bijdragen iets financieren). 25 euro armer, maar een schilderijtje en een
glimlach rijker sloot ik de deur.

De afbeeldingen kenmerken zich stuk voor stuk door de
details en vooral de fantasierijke verhalen erbij. Marvin

Hester

Hoe het nu met het werk staat is niet bekend. Ik heb
helaas geen contact met Marvin kunnen krijgen. Ik zelf
hoop het prentenboek ooit in de boekhandel tegen te
komen!

Your important document in English do you make yourself worries
that you might have let a stitch fall
by grabbing it at the wrong end?
If so, then ...

				

… is for you!

Not cheap - but very, very good.
dave@davediting.com

©Marvin Bunsee via Facebook
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Verslag van de algemene
ledenvergadering
11 maart 2016
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
Een speciaal welkom is er voor sluiswachter Rob.
Omdat Rob snel weer aan het werk moet behandelen
we als eerste punt de voorgenomen plannen om de
sluis op afstand te gaan bedienen. Eric Eldering licht
de situatie toe aan de hand van een samenvatting {met
voor onze buurt relevante punten} uit de Watervisie
van de gemeente Amsterdam. Onderdeel daarvan is
het voornemen van Waternet om de sluizen vanaf een
centraal punt op afstand te gaan bedienen. De personeelsleden van de bediening van de sluis zijn hier
tegen en geven aan het liefst 24/7 aanwezig te willen
zijn op de sluis. Dit ter voorkoming van incidenten en
ook vanwege de sociale veiligheid in de buurt.
Op de huidige werkplek van de sluiswachters (in de
toren) staan nu ook al monitors om de situatie in de
sluis te bekijken. De sluiswachters kijken echter voor
80 procent uit het raam en maar voor 20 procent
vertrouwen ze op de monitoren om situaties te beoordelen.
Op dit moment is de planning van Waternet (werkgever sluiswachters) om in het vierde kwartaal de sluiswachters te verhuizen naar het hoofdkantoor en zullen
zij dus niet meer fysiek op de sluis aanwezig zijn. Ook
al is het de bedoeling om op drukke dagen wél personeel op de sluis aanwezig te hebben, is dat volgens
Rob onvoldoende en daarom willen de sluiswachters
dat het voornemen van Waternet niet uitgevoerd gaat
worden.

In 2015 zijn mevrouw Spaargaren, mevrouw Ligtenberg en de heer Klein overleden. We herdenken deze
bijzondere buurtbewoners die al heel lang in deze
buurt woonden.
Bestuurssamenstelling:
Bestuurssamenstelling voor 2016 wordt als volgt voorgesteld en goedgekeurd:
Henk Vermaat (voorzitter)
Jan te Riele (penningmeester)
Erik Eldering (adjunct penningmeester) (de financiën
van de VWZ zijn dermate complex dat wordt voorgesteld om de overdracht naar de nieuwe penningmeester een jaar intensief te begeleiden)
Bert Nubé
Wyard Kolmer
Renate Schoenmaker
Roland Postma
Bewonerspas:
De bewonerspas is in 2015 in gebruik genomen. We
merken dat bij steeds meer evenementen naar deze
pas wordt verwezen. Ook het WK atletiek heeft als de
pas verplicht gesteld om toegelaten te worden tot het
IJsbaanpad gedurende het evenement.
Bomen:
Er is in 2015 intensief overlegd met de bomenmensen
van de gemeente. De VWZ heeft steeds gevraagd of de
bomen veilig waren en uiteindelijk heeft de gemeente
geconcludeerd dat de bomen op het IJsbaanpad de veiligheidstoets niet konden doorstaan. De VWZ heeft er
bij de bomenmannen van de gemeente op aangedrongen om zo groot mogelijke bomen zo snel mogelijk

De sluiswachters willen graag een bijeenkomst met de
bewoners. Afhankelijk van de belangstelling van de
bewoners zal tijd en plaats nader bepaald worden.
Agenda en verslag:
De agenda en het verslag over 2015 worden door de
ALV vastgesteld.
Terugblik:
Als eerste is er een terugblik over 2015.
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Eric aan het woord.

te herplanten. Dat is gebeurd. Een klein deel van de
bomen moet nog worden teruggeplaatst. Dit heeft te
maken met een waterleiding die nu onder de stobben
ligt.
Zuidasdok:
Vorig jaar is er een zienswijze ingediend op de plannen
met betrekking tot het ontwerptracébesluit Zuidasdok.
De verwachting is dat de Minister nog deze maand
met een besluit zal komen (het Tracébesluit is op het
moment van uitgeven van de nieuwsbrief inmiddels
ondertekend, -red.)
Recent is er overleg geweest tussen Rijkswaterstaat
(RWS) en de vereniging. RWS heeft aangegeven dat
de huidige plannen waarschijnlijk gewijzigd worden
goedgekeurd. Zo zal er meer aandacht zijn voor het
voorkomen van geluid. Ook is er een extra akoestisch
onderzoek geweest.
40% van de zienswijzen op dit plan kwamen van de
buurtbewoners. Dat is een indrukwekkend aantal
zienswijzen op een dergelijk groot plan. De VWZ zal
het besluit met aandacht bestuderen en kijken of nadere actie noodzakelijk is. Mogelijk is voor het bestuderen van het besluit specialistische kennis nodig. De
VWZ heeft hier geld voor gereserveerd.
Website:
Sinds kort is er een nieuwe website en een nieuw
e-mailadres aangemaakt. Het webadres is nu VWZ.
Amsterdam en het mailadres is info@VWZ.Amsterdam. De maker (Jelle van der Schoot) wordt staande
de vergadering bedankt. Op de site kun je je aanmelden voor notificatiemails bij nieuwe berichten, zo hoef
je niet actief de site in de gaten te houden, maar blijf je
wel op de hoogte.
Kruispunt:
De vergadering maakt zich zorgen over de veiligheid
van het kruispunt Amstelveenseweg/ Fred Roeskestraat. Er zijn in 2015 diverse meldingen over gedaan.
De situatie zal worden aangepast, de gemeente is
echter nog in gesprek over een stuk grond dat gebruikt
moet worden wat moet leiden tot een veiligere situatie.
Sporthotel:
In 2015 heeft de VWZ zienswijze ingediend over het
voorgenomen sporthotel. De zienswijze gaat over op
de gehanteerde parkeernorm bij het hotel. De parkeernorm die wordt toegepast is de laagst denkbare norm
die alleen in zeer stedelijk gebied wordt toegepast,
bijvoorbeeld de Dam in het centrum. Te verwachten
is dat er veel meer auto’s dus nabij het hotel zullen

De bestuursleden luisterden uiteraard mee.

parkeren, in plaats van op het terrein van het hotel,
wat volgens de VWZ volstrekt ontoereikend zal zijn.
We gaan in 2016 waarschijnlijk tegen deze plannen
bezwaar maken.
Financieel verslag:
De kascommissie bestaande uit Rob en Rob (van der
Schoot en Jansman) heeft geen omissies kunnen ontdekken. De penningmeester geeft nog als toelichting
dat er hoge kosten zijn gemaakt in verband met de
zienswijze tegen het ontwerp-tracébesluit.
EK atletiek:
Jan heeft contact gehad met de organisatie van het EK
atletiek. Er geldt in die periode een parkeerverbod en
eenrichtingsverkeer op het IJsbaanpad. Aan het begin
bij de Amstelveenseweg zal gecontroleerd worden, de
bewonerspas van de VWZ geeft de bewoners toegang
tot het IJsbaanpad vanaf de Amstelveenseweg. Bewoners mogen vanaf het Witte huis parkeren.
Het fietspad langs het spoorlijntje wordt gesloten tussen het IJsbaanpad en de eerstvolgende fietsbrug (naar
het stadion). Langsparkeren op de Jachthavenweg
wordt tijdens het evenement verboden in verband met
de touringbussen die onder de snelweg door weer terug moeten naar de Amstelveenseweg. Thea van Bree
geeft aan dat zij in verband met haar rolstoel alleen
langs kan parkeren. Zij neemt zelf contact op met de
organisatie om dat te regelen.
Ook de bewoners aan het Jaagpad moeten rekening
houden met verhoogde parkeerdruk. De EK organisatie probeert dit te voorkomen door OV te promoten.
Hypotheken:
Er volgt een levendige discussie over de aanbieders van
hypotheken en de voor en nadelen van de verschillende aanbieders. De vergadering maakt zich zorgen over
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Bezorgservice “de vierjaargetijden”
100% biologische groenten en Fruit
Beste Nieuwsbrief-lezers,
Wij zijn Rick en Saskia en wij hebben een 100% biologisch gecertificeerd bedrijf. Wij staan iedere dinsdag met onze groenten en fruit op
de markt bij het Stadshart in Amstelveen en op vrijdag op de Botermarkt in Haarlem. Wij willen onze boodschappen nu ook graag bij u
thuis komen bezorgen.
Weten hoe het werkt? Bel mij gerust op 06-34 04 03 50 of stuur een
e-mail naar: saskia@devierjaargetijden.bio. Dan nemen wij zo snel
mogelijk even contact met u op voor een uitleg.
Met vriendelijke groeten,
Saskia Drieman
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Overig:
Via het NewNRG van Pauline kan ingeschreven worden op zonnepanelen, vloerverwarming en Tesla’s.

Sluiswachter Rob licht de mening van zijn collega’s toe.

het besluit van de ING om zich als aanbieder terug te
trekken.
De vergadering merkt op dat woonarken thans ook
een omgevingsvergunning moeten hebben en dat dit
met ver- of nieuwbouw aanzienlijk hogere leges met
zich meebrengt. Leone Pameijer bestrijdt dit en geeft
aan dat Dick Jansen van de gemeente nog gewoon
voor het oude bedrag een vervangings- of verbouwingsvergunning afgeeft.
Ondergrondse containers:
Omdat de vuilnisophaaldienst dacht dat er ook in ons
gebied ondergrondse containers waren geplaatst, is
in januari 2016 de ophaal frequentie kort aangepast.
Door adequaat optreden van Anton is dit snel weer
in orde gekomen. Er zijn in de vergadering een aantal
voorstanders van ondergrondse containers, een aantal
voorstanders van kliko’s en een aantal mensen dat het
graag bij het oude laat.
Nieuwsbrief:
De uitgever/hoofdredacteur van de VWZ nieuwsbrief,
Dave Schmalz, geeft aan dat hij in de nabije toekomst
wil stoppen en zoekt voor de nieuwsbrief iemand die
alle voorkomende werkzaamheden die te maken hebben met het uitgeven van de nieuwsbrief wil voortzetten.
De vergadering spreekt zich uit voor het behoud van
de papieren versie. In de volgende nieuwsbrief zal een
enquête worden opgenomen waarin de buurtbewoners
gevraagd wordt wat zij wenselijk vinden, een papieren nieuwsbrief, alleen nieuws op de website, of beide
varianten.
Ellen Walthuis, die doorgaans een verslag schreef over
de ALV, is gestopt in de redactie van de nieuwsbrief.
De vergadering bedankt Ellen voor haar jarenlange
lezenswaardige en soms licht kritische bijdrages.

Leone Pameijer meldt dat er steeds vaker ongure types
worden gesignaleerd aan het einde van de Jachthavenweg. Aan de Jachthavenweg is er daarom een appgroepje opgericht. Het voorstel is om per steiger een
groepje op te richten en de steigervertegenwoordigers
een groepje te laten oprichten zodat onguur nieuws
over de buurt snel per steiger kan worden gedeeld. Bij
de eerstvolgende steigervertegenwoordigersvergadering
zal dit op de agenda komen. Zie voor meer informatie
de nieuwsbrief van december of raadpleeg het archief
op de website van de VWZ.
De vraag wordt gesteld of de onderdoorgang onder de
A10 bij de Jachthavenweg in de toekomst nog open
gaat. Ja dit is het geval. Het wordt echter een onverhard pad.
Hugo vraagt waar de huizen komen waarvan eerder
melding is gemaakt in een nota van de gemeente. Het
is niet precies bekend maar de geografische ligging van
de plannen komt overeen met het gebouw Tripolis.
Leone spreekt haar zorgen uit over de waterkwaliteit.
Henk geeft aan dat de energiekasten van Liander zijn.
Er wordt in samenspraak met de gebiedsmakelaar gekeken of de kasten vernieuwd kunnen worden.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen, nodigt iedereen
uit voor een hapje en een drankje.

Eric en Rob zaten aan weerszijden van het publiek, dat derhalve een klein
fitnessprogramma erbij kreeg.
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Geen woorden maar daden
Het is al langer een bron van ergernis voor sommige mensen in de buurt: de klep van de papierbak op de hoek van
de Jachthavenweg die niet vanzelf dicht gaat en die bijna niemand dichttrekt. Enkele buren vreesden dat hun geliefde
poes erin zou vallen, om er nooit meer levend uit te komen. Na elke flinke regenbui werd de inhoud een stukje natter en je kunt je voorstellen hoe zwaar en onsmakelijk de lading was elke keer als de bak geleegd moest worden. De
medewerkers van de afvaldienst schreven smeekbeden op de kast maar niets hielp, de klep bleef telkens open staan.
Waarom? Er zijn meerdere factoren die meespelen maar
de belangrijkste is vermoedelijk dat men er geen zin in
had om met de vingers klem te zitten tussen de klep en de
sponning. Mogelijk speelden ook gedachten in de geest
van ‘eigen schuld, dikke bult’ mee, omdat de afvalmedewerkers de schade aan de bak zelf zouden hebben laten
ontstaan. Misschien vonden sommigen dat de Gemeente
de bak zou moeten repareren – of vervangen! – en wellicht dat er zelfs iemand ‘het probleem’ bij de Gemeente
heeft gesignaleerd.

Vóór de eerste ingreep ...

De oorzaak van het probleem.

Hoe dan ook gebeurde er niets en de irritatie bleef, tot
een buur op het idee kwam om zelf actie te ondernemen!
Hij (of zij?) zal hebben gedacht dat de drempel tot het
dichttrekken verlaagd moest worden. Vervolgens zal hij
op het idee zijn gekomen om er een boutje in te zetten
dat je zonder risico kunt vastpakken om de klep dicht te
trekken. Zo bedacht, zo gedaan! En je raadt het al, het feit
dat er iets werd gedaan - als was het bijna niets - heeft de
buurt over een psychologische drempel heen getild. De
klep werd gewoon altijd dichtgetrokken en niemand zat
nog te zeuren over de toestand van de papierbak of de
nalatigheid van de Gemeente. Een paar zullen er zelfs trots
op zijn, buren te hebben die voor zoiets de handen uit de
mouwen willen steken.
Of niet?
Wie schetst mijn verbazing toen ik op Tweede Paasdag
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… en daarna.

een lading oud papier wegbracht om te ontdekken dat iemand het handige boutje er weer uit had gehaald! Toen
vroeg ik me af wie zou dat hebben gedaan, en vooral
waarom? Misschien iemand van de Afvaldienst die het nut
van de vinding niet inzag en de ingreep als een soort heiligschennis beschouwde, net als graffiti op een object van
de Gemeente? Of misschien iemand uit de buurt met een
dergelijke mening? Het zal wel iemand zijn die het nut ervan niet kon (of wilde) inzien. Of die vond dat het boutje
het soepele ingooien van het papier hindert. Of misschien
iemand die zo ‘n korte M10 bout nodig had voor een
klusje aan de eigen boot ...
Verbeterde maatregel in overleg
Ik bleef het een goed idee vinden om het makkelijk te

Dichttrekken nu gemakkelijker ...

… maar toch: niet iedereen blij!

maken om de klep dicht te trekken maar per toeval kwam
ik erachter dat er buren waren die vonden dat het boutje
hinderlijk was. Na er een nacht over nagedacht te hebben
zijn we onafhankelijk van elkaar op het idee gekomen om
er een touwtje met knoop te bevestigen. Dat is ten tijde
van dit schrijven gebeurd en nu is het afwachten of deze
oplossing aanvaard wordt!
Dave

De situatie op 9 april – voor hoe lang nog?

Mededelingen Bestuur
Bijeenkomst over de plannen voor een onbemande sluis
Wie belangstelling heeft om de bijeenkomst met de
sluiswachters bij te wonen kan zich melden bij het
bestuur via Info@vwz.amsterdam afhankelijk van de
belangstelling wordt een locatie gekozen.

Ruilkast
Op drie mei wordt de langverwachte Ruilkast geplaatst in de speeltuin aan het IJsbaanpad. Iedereen
kan spullen waar iemand nog iets aan heeft in de
kast neerleggen en zelf even rondsnuffelen of er iets
van je gading bij zit.

Bewonerspas voor EK atletiek
Het aanvragen van een bewonerspas (voor EK atletiek 6-10 juli) kan via Info@vwz.amsterdam. Je hebt
deze nodig om in die periode toegang te krijgen tot
het IJsbaanpad.

Geef je mening en vul de enquête in:
Is de papieren nieuwsbrief nog wel van deze tijd? Of
hebben de leden van de VWZ hier geen behoefte
meer aan en lezen ze liever online de laatste nieuwtjes?
De nieuwsbrief alleen digitaal, op papier, of beide.
Laat het weten via de mail aan nieuwsbrief@davediting.com of lever een briefje in bij Dave, IJsbaanpad
62e.

Contributie
De penningmeester heeft de helft van de contributiebijdragen binnen, goed nieuws. Nu de andere
helft ook nog. De contributie kan worden overgemaakt aan: IBAN NL41INGB0005923363, ten
name van Vereniging Woonschepen Zuid onder
vermelding van je huisnummer.

Enquête
q Ik ontvang de Nieuwsbrief het liefst op papier
q Ik ontvang de nieuwsbrief het liefst digitaal
q Ik wil graag beide opties
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Noord Holland Verzekeringen,
de specialist op het gebied van
woonarkverzekeringen en hypotheken.

Betaalt u nog steeds te veel premie
voor uw verzekeringspakket?
Steeds vaker wordt er teveel betaald voor woonarkverzekeringen. Wij van
Noord Holland Verzekeringen hebben besloten daar iets aan te doen.
Bij ons kunt u al een uitgebreide woonarkdekking sluiten vanaf
3 promille en de meest uitgebreide dekking al vanaf 3,35 promille.
Ook kunt u profiteren van hoge kortingen op uw totale verzekeringspakket.

Maak nu vrijblijvend een afspraak en profiteer ook van de voordeligste
woonarkverzekering van Nederland. De woonark wordt door ons gratis
geïnspecteerd.
Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn
te bereiken op telefoonnummer 072-5402488 of vul onderstaande coupon in.

Meer weten?

Ik wil graag een vrijblijvende afspraak maken om mijn voordeel te laten berekenen
door een adviseur van NHV Verzekeringen.
De heer/mevrouw
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Ik ben momenteel verzekerd bij:
Maatschappij
Polisnummer

Woonarkhypotheek met “laagste rente garantie”
Wanneer u een hypotheek nodig heeft, wilt u zeker weten dat u nu en in de
toekomst verzekerd bent van de laagst mogelijke maandlasten.
Dit kan met de NHV “laagste rente garantie”
Overtuig uzelf van onze lage rentes en zie hoeveel wij voor u kunnen besparen.
Maak nu vrijblijvend een afspraak voor een gratis offerte.

Ook voor het oversluiten van uw huidige hypotheek kunt u NHV Verzekeringen
om advies vragen.
Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 072-5402488 of vul de onderstaande
coupon in.

Meer weten?

Ik wil graag een vrijblijvende afspraak maken om mijn voordeel te laten berekenen
door een adviseur van NHV Verzekeringen.
De heer/mevrouw
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Mijn huidige hypotheek loopt via:
Bank
Rente
Rente vastperiode

NHV Verzekeringen | Arcadialaan 40 | 1813 KN Alkmaar | Telefoon: (072) 540 24 88
Fax: (072) 540 14 64 | e-mail: info@nhvadvies.nl | www.nhvadvies.nl
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!!!OPROEP!!!
redactieleden,
medewerkers èn
een aanjager voor
de VWZ Nieuwsbrief
gezocht

Het blijft een uitdaging voor de Nieuwsbrief om
z’n redactie bevolkt te houden! Wij hebben net van
Marjolein gehoord dat zij de buurt verlaat, om een
leven in ‘t Gooi te beginnen. Zij noemt een behoefte aan een landelijke omgeving en bosrijke natuur
als redenen voor haar vertrek. Uiteraard wensen we
haar alle geluk en succes met deze stap maar het gevolg voor de redactie is dat we weer met z’n tweeën
zijn, met een beperkte helpende hand erbij van
bestuurslid Renate. Veel meer echte redactieleden
hebben we niet nodig: met één erbij zouden we veel
beter af zijn. Als je hart voor de Nieuwsbrief hebt,
horen we dat graag!
We kunnen het met drie redactieleden redden, maar
dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe medewerkers
welkom bij zijn! Hiermee bedoelen we geïnteresseerde buurtbewoners die incidenteel stukjes op
eigen houtje of eventueel in overleg met de redactie
schrijven – noem het maar verslaggevers en/of commentators die het schrijfwerk van de redactieleden
gedeeltelijk overnemen.

nieuwsbrief was een initiatief van Dave en door
al die jaren heen heeft
hij alle uitgeverswerkzaamheden zelf verricht. De verkorte
versie van wat dat
inhoudt: redactioneel proces begeleiden, inhoud bij
de vormgever
aanleveren, distributie van de
gedrukte bladen managen
en contact met de
adverteerders onderhouden.

Hetzelfde geldt voor mensen die het leuk vinden om
foto´s te maken die geschikt zijn als illustraties bij de
verhalen – of gewoon zomaar omdat zij de sfeer van
onze buurt weergeven.

Dat lijkt wel een hoop werk, al valt het in de werkelijkheid redelijk mee. Desondanks vindt Dave dat
hij na een kwart eeuw aan enige verlichting van zijn
taak toe is en daarom doet hij bij deze een oproep
voor een vrijwilliger die bereid is om deze taken, of
er een deel van, over te nemen. Dat begint in eerste
instantie met een inwerkperiode waarbij de nieuwe
de taken samen met Dave uitvoert, om ze vervolgens
in 2017 volledig over te nemen.

Manusje van alles
En dan nog dit: de Nieuwsbrief verscheen voor
het eerst in 1991 en zal aan het einde van dit jaar
zijn 25-jarig jubileum vieren. Het starten van een

Heb je interesse om één of meer van bovengenoemde rollen bij de Nieuwsbrief te spelen? Zo ja, dan
kun je je melden (en eventuele vragen stellen) via
een e-mail naar nieuwsbrief@davediting.com.
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Uw wonen verduurzamen –
nu!
Die boodschap heeft de Nieuwsbriefredactie niet verzonnen, al onderschrijven we die wel. Hij is van de Gemeente
Amsterdam afkomstig zoals uitgebreid werd aangekondigd in de stadskrant van 24 maart jongstleden. Voor ons als
bootbewoners zijn er twee aspecten die meespelen. Ten eerste heeft de gemeente een zeer gunstige afspraak gemaakt
met de SVn – je weet het wel, dat is de club van ‘IkInvesteerSlim’ waarover we het in ons vorige nummer hadden.
Ten tweede gaat de gemeente actief op zoek naar maatregelen waarbij de daken van de bebouwing van de stad een rol
als waterbuffer kan spelen, ter voorkoming van noodsituaties bij hevige stortbuien.
De essentie van de deal met SVn is dat dit fonds
leningen in opdracht van de gemeente gaat verstrekken, waarbij allerlei regelingen van zijn eigen leningen
versoepeld zijn. Wat van de Amsterdamse versie vooral
opvalt is de belachelijk lage rente. SVn heeft het over
2,4% (bij een looptijd van 10 jaar) terwijl ze bij de
gemeente over 0,81% praten, al in het geval van particulieren zal SVn hierover een toeslag van 0,9% heffen
ter compensatie van een afsluitprovisie. Kennelijk heeft
de gemeente een soort grootgebruikers afspraak met
SVn gemaakt, of anders doet ze er stiekem een schepje
subsidie bovenop.
Verdere verschillen:
• de hoofdsom van de lening moet tussen 2.500 en
15.000 euro liggen
• één rentetarief (zeg maar 1,71%) geldt voor alle
hoofdsommen
• rentetarief - en maandbedrag aflossing - blijven vast
over de hele looptijd
• een looptijd van 10 jaar ongeacht de hoogte van de
hoofdsom
• (gedeeltelijke) vervroegde aflossing is toegestaan.
Ook de restrictie van SVn dat niet meer dan 75% van
de hoofdsom aan zonnepanelen mag worden besteed,
wordt nergens op de site van de gemeente genoemd.
Alles is dus vereenvoudigd zodat de aanvrager alle
aandacht kan geven aan het kiezen van de soorten en
hoeveelheden van de uit te voeren maatregelen.
Feest in de winkel
Daar zal de aanvrager blij om zijn, want de keuzemogelijkheden lijken wel eindeloos. Alles vanaf betere
isolatie en dubbel glas tot de nieuwste energiebesparende technische snufjes passeren de revue. Per
maatregel worden alle bijkomende eisen en restricties
duidelijk uiteengezet zodat je echt weet waar je aan
toe bent. Kijk maar zelf via de link hieronder!
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Aan de Marnixkade: 100 vierkante meters in een korte middag kant en klaar!
Merk op dat de naden tussen de cassettes nu al bijna onzichtbaar zijn.

Over de rente en aflossing gesproken: stel dat je
€ 10.000 leent, dan bij 1,71% komt de rente over tien
jaar uit op ongeveer 850 euro ofwel € 7,08 per maand.
Het hele maandbedrag inclusief rente en aflossing is
€ 90,42! Als je voor de juiste maatregelen hebt gekozen spaar je maandelijks dat bedrag aan energiekosten
al vanaf dag één. Zo is iedereen - behalve de fossiele
brandstof bedrijven dan - er beter van. Je kunt bijna
stellen dat je dief van je eigen portemonnee bent als je
er geen gebruik van maakt!
Een nieuwe maatregel
Dan komen we bij het tweede aspect van het gemeentebeleid, de waterberging. Velen van ons hebben wel
eens van sedumdaken gehoord en er zijn zelfs best
veel buurtbewoners die al (een deel van) hun dak met
sedum (vetplantjes) hebben bedekt. Waarom? In eerste
instantie misschien omdat het lekker groen en levend
is in plaats van die doffe anorganische dakbedekkingen!
Maar de vetplantjes zijn geëvolueerd in minder gastvrije delen van de wereld, op bijvoorbeeld bergtoppen en/of in de poolgebieden. Ze hebben een manier
ontwikkeld om uitersten van temperatuur en vochtig-

Tegels
Dit wordt geleverd in de vorm van tegels van 50 x 60
centimeter die het bedrijf ‘cassettes’ noemt. Ze zijn
vervaardigd op een laag gerecyclede polyurethaan (PU)
schuim die men uit gesloopte auto’s en afgedankte
matrassen haalt. Het is een zachte sponsachtige stof die
volgens mij ook in goedkope schuursponsjes wordt
gebruikt. De structuur is fijnmazig maar toch vrij open
en in staat om veel water op te nemen. Bovenop de
enkele centimeters dikke laag PU- schuim legt men
een voedingsbodem voor de vetplantjes en deze komen daar bovenop.
Doorsnee van een cassette van dichtbij met intieme kijk op de sedumplantjes.

heid te kunnen overleven en dat doen ze voornamelijk
door middel van een vergevorderde vorm van waterhuishouding. Ze kunnen hun ‘huid’ meer of minder
permeabel maken voor vocht, zowel vloeibaar als in
damp vorm. Zodoende kunnen ze lange periodes van
droogte aan doordat ze ‘s nachts toch waterdamp uit
de lucht kunnen opnemen. Als het dan overdag stikheet wordt kunnen ze heel beheerst iets van hun opgeborgen water laten verdampen om hitte kwijt te raken.
Het gevolg voor een dakbedekking van sedumplantjes
is dat het interieur onder het dak stukken minder heet
wordt op de zonnige zomerdagen. Er kan ook een
isolerend effect zijn in het koude winterweer.
Tot nu toe is het een probleem voor bewoners van
oudere arken geweest, dat hun daken het gewicht van
de sedumplantjes en bijbehoren niet kunnen dragen.
Via de redactie van Woonboot Magazine ben ik vorige
maand in contact gekomen met een bedrijf met de
namen Sedumworld (zakelijk) ofwel Sedumshop (particulieren). Dit bedrijf handelt in een nieuwe, milieuvriendelijker en vooral lichtere uitvoering van sedumdak met de naam Sedum Ecofoam.

De onderzijde van een cassette, zojuist uit z’n vak getild om deze foto te kunnen maken. De uitsneden zijn er om bij overmatige regenval de afwatering te
bevorderen. Zie hoe het dak onder die kanalen droog is gebleven.

Na een paar maanden hebben de plantjes een mat van
worteltjes in het substraat (zowel de aarde als het PUschuim) gemaakt waardoor een goed samenhangend
geheel is gevormd. Deze cassettes kunnen dan min of
meer als lapjes worden behandeld, omdat de randen
weinig neiging hebben tot rafelen. Zodoende kunnen
ze net als straatstenen op het dak worden gelegd, waarbij de naden zelfs op de eerste dag nauwelijks zichtbaar zijn. Ook belangrijk bij dit product is dat PU de
meeste moderne dakbedekkingen niet aantast. Op een
wortelbestendig dak kunnen de cassettes zonder enige
extra dakbescherming (folie) worden aangelegd. Ook
handig om te weten: je kunt met zachte schoenen over
het sedum heen lopen zonder het te beschadigen.
Zoals gezegd is deze uitvoering van een sedumdak een
stuk lichter dan het oudere type: men heeft het over
55 kilo per vierkante meter in plaats van ruim 70 kilo.
Dat zijn de gewichten als het dak verzadigd is met water. Het gewicht van de aangeleverde cassettes is een
kilo of vijftien minder omdat ze vóór het versturen
uitgelekt zijn.
Afhankelijk van de situatie zal het in vele gevallen
geen probleem zijn om zo ‘n dak zelf aan te leggen,
juist vanwege het bescheiden formaat en gewicht van
de individuele cassettes. Maar de leverancier kan het
ook doen, tegen kosten die afhankelijk zijn van de
situatie ter plekke.
Centjes
Zoals gezegd heeft de gemeente er een groot belang
bij, dat Amsterdammers in groten getale hun daken
vergroenen. Het aanleggen van een sedumdak is niet
alleen met zo’n energielening te financieren, het hierboven genoemde product komt ook in aanmerking
voor een subsidie van de gemeente en wel voor de
helft van de aanschafkosten van de sedumcassettes maar
ook voor de helft van de eventuele aanlegkosten, voor
zover het totale subsidiebedrag niet boven € 25 per
vierkante meter uitkomt.

17

18

De kosten van de cassettes variëren met de af te dekken oppervlakte maar voor daken tussen 60 en 99
m² betaal je € 49,50 per m² (inclusief 6% BTW), wat
wil zeggen dat je met de aanschaf van de cassettes de
subsidiabele kosten op hebt gemaakt. De eventuele
leverings- en aanlegkosten betaal je helemaal uit eigen
zak maar deze kunnen aardig meevallen. Bij ons zou
het werk voor een groot deel uit het vervoer over de
steiger en het optillen van de cassettes bestaan. Het
dak (van 100 m²) op de foto’s werd in een kleine drie
uur gelegd, weliswaar op een ark aan de kade, gebruikmakende van een hijsapparaat en met een ploeg
van drie of vier man.

dak (de helft van de aanschaf plus de hele aanleg) te
financieren? Ik zie nergens op de websites waar dit
tactiek wordt uitgesloten al zou men op de betrokken
instanties dat anders kunnen zien. Maar niet geprobeerd is niet gelukt!
Dave

Op internet:
www.amsterdam.nl/energielening
www.sedumshop.com – en klik op de banner ‘Sedum
Ecofoam cassette’
www.amsterdam.nl – en zoek op ‘Subsidie groene
daken en gevels 2016’

Nu kom ik op een aardig gedachte: waarom niet zo ‘n
lening aanvragen om de overige kosten van je sedum-

Redactie
• Dave Schmalz, Marjolein Hooijboer, Hester van der
Velde, Hugo Schuit en Renate Schoenmaker. Met
medewerking van: Helga van Wegen, Ko Jongkind
• Vormgeving: Susan Sukkel.
• De VWZ Nieuwsbrief is een uitgave van de
Vereniging Woonschepen Zuid.
• Het correspondentieadres van de Vereniging is:
IJsbaanpad 88B
1076 CW Amsterdam

• Website: www.VWZ.Amsterdam
• e-mailadres redactie: info@vwz.amsterdam
(met ‘nieuwsbrief’ in onderwerpregel)
• e-mailadres bestuur: info@vwz.amsterdam
(met ‘bestuur’ in onderwerpregel)
• e-mailadres website [nieuw]: info@vwz.amsterdam
(met ‘website’ in onderwerpregel)
• Voor commerciële advertenties kunt u contact
opnemen met:
Dave Schmalz
IJsbaanpad 62E,
1076 CW Amsterdam
E-mailadres: dave@davediting.com
Kleine advertenties van VWZ-leden zijn gratis.

In Memoriam:
Martina Maria van Nunen
Op 26 maart 2016 is buurtgenote Marti overleden.
Marti woonde al veertig jaar in onze buurt. In de jaren
zeventig is zij op het IJsbaanpad komen te wonen met
haar toenmalige man en zij kregen later twee kinderen.
In die tijd werkte Marti op de tram, waar zij een zeer
gewaardeerd collega was. Haar bijnaam destijds was
‘Knotje’ omdat zij altijd voor iedereen aan het breien
was.

van tijd liet haar eigen gezondheid haar steeds meer in
de steek. Na het overlijden van haar partner Cor ging
het steeds slechter met Marti. Ook hulp van buurtgenoten zoals Johan en anderen hebben niet kunnen
voorkomen dat ze door een noodlottig ongeluk om
het leven is gekomen.
Marti was een zeer sociaal betrokken bewoonster maar
altijd te bescheiden om echt op te vallen.

Ook in de buurt stond ze bekend als zeer sociaal en ze
heeft buurman Joop jarenlang geholpen. Na verloop

Laten we hopen dat Marti nu rust gevonden heeft, dat
heeft ze zeker verdiend.
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Gezamenlijk composteren in
de buurt?
In de Echo van een paar weken terug kwam ik een interessant artikel tegen over een initiatief in de Pijp waarbij
buurtbewoners hun GFT-afval in kasten op de stoep laten composteren. Volgens het artikel is het eindproduct geschikt om als mest te gebruiken in plantenbakken en geveltuinen in de buurt.
Aanleiding genoeg om te gaan kijken en dat heb ik op
Tweede Paasdag gedaan (na mijn landvasten even strakker te hebben getrokken!). In het artikel werd beweerd
dat de kasten geen overlast veroorzaken – geen stank en
geen ongedierte – en dat wilde ik met eigen ogen zien.
Ik moest op de Frans Halsstraat zien te komen, vlakbij
de Albert Cuypmarkt. Dit is een van de dichtstbevolkte
buurten in de stad en nagenoeg elke vierkante centimeter
van de openbare ruimte wordt door ‘iets’ bezet, zij het
parkeerruimte, laad/los plekken, plantenbakken, terrasjes,
fietsrekken, zitbanken, en ga zo maar door. Alle straten
zijn één-richting, de trottoirs zijn smal en fietspaden zijn
er gewoon niet.
Ik had een foto uit het artikel mee maar de straat is zó vol
dat zo ‘n kast nauwelijks opvalt. Toch wist ik één van de
composteerkasten te vinden. Dit was toevallig de eerste,
die al een jaar lang op straat staat, vlak voor de woning van
Pieter Jan Brouwer; de oorspronkelijke initiatiefnemer.
Deze heb ik echter niet gesproken, maar wel een deelnemende buurtbewoonster – en ik heb de kast van dichtbij
kunnen inspecteren.
Alléén GFT
De kasten zijn voorzien van een kolonie rode wormen die
het groene afval verteren en dit tot de basiscomponenten
reduceren. Het is me niet duidelijk of de wormen zelf ook
deel van het product uitmaken maar ik dacht van niet.
De voornaamste huisregel is dat er geen dierlijke afval erin
gaat. Verder is er een lijst van andere onderhoudsregels
maar deze zijn wel door een leek te leren en na te leven.
Op de Frans Halsstraat hebben de bewoners zich laten bijstaan door ene Rowin Snijder, die in deze hoedanigheid
als Le Compostier optreedt, al is hij bij sommigen onder
ons al bekend als één van De Dakdokters (zie zijn LinkedIn pagina). De kast die ik zag staan is van degelijk hardhout en nauwelijks groter dan een vuilnisbak. Bovenaan is
er een klep waar het GFT-afval in gaat en onderaan zijn
afsluitbare openingen waar het proces beheerd kan worden en de compost eruit kan worden gehaald.

lekt en dat verbaast mij want op diverse websites leer ik dat
dergelijk vocht rijk is aan voedingsstoffen voor planten, die
je verdund aan je kamerplanten kunt toedienen – en die
eigenlijk beter uit het oppervlaktewater kunnen worden
gehouden. Maar van stank was er inderdaad niets te merken en ik heb ook geen sporen van ratten en dergelijke
gezien. Dit laatste is misschien wel aan (onder meer) de
hardhouten kast te danken!
Er zijn ongeveer twintig gezinnen die deze kast van invoer
voorzien en dit blijkt het evenwicht goed te behouden:
het aangevoerde afval wordt vlot verwerkt maar de wormen raken ook niet uitgehongerd. Bij ons in de buurt is
het voorstelbaar dat we één zo ‘n kast voor elke twee á
drie steigers zouden plaatsen waarbij de ingenomen ruimte
beperkt zou blijven. Over de kosten wordt niet zoveel
gezegd maar in de Pijp hebben ze subsidie van Stadsdeel
Zuid gekregen.
Dave
Meer weten?
Facebook: Buurtcomposteren Frans Halsstraat (pagina,
ook als zoeksleutel)
Facebook: Pieter Jan Brouwer
LinkedIn: Rowin Snijder
Website: www.compostier.nl
Google: diverse zoeksleutels waaronder ‘wormenbak’
‘composteren’

‘Wormenthee’
Het viel me op dat er vocht uit de onderkant van de kast
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Compacte bak in het drukke straatbeeld gepropt.

Zwembad in de Schinkel
In de vorige nieuwsbrief beschreef ik in ‘Van moeras naar Sportas’ de ontwikkeling van onze woonomgeving van een
drassig polderlandschap naar de moderne ‘Sportas’ waar we ons inmiddels in bevinden. Met de tennisbanen, de voetbalvelden van Arsenal, de atletiekbaan, het Frans Ottenstadion, de Sporthallen Zuid en natuurlijk het Olympisch
Stadion speelt sport al geruime tijd een aanzienlijke rol in ons straatbeeld. Aan de ijsbaan herinnert de straatnaam
IJsbaanpad nog, maar van het zwembad is niets overgebleven.

Goed voor lijf en leden
Waar nu de boten aan het IJsbaanpad liggen, werd in 1917
een zwembad geopend. Er was steeds meer behoeft aan
zwemgelegenheid in de stad. Zwemmen zou goed voor
je lijf zijn en in een stad met zoveel water kon het geen
kwaad om te leren zwemmen.
Zwemmen werd ook vanuit de politiek gepropageerd. De
sociaal-democratische wethouder De Miranda (van het
bad) was een van de grootste voorvechters. Zijn verkiezingsleus was zelfs “Wil je bajen, wil je zwemmen, moet je
De Miranda stemmen.” Zwembaden waren, naast volkshuisvesting en hygiëne een belangrijke stap in het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de arbeidersbevolking. Zo opende de gemeente in 1917 de Gemeente

bad- en zweminrichting Schinkelbad.

Telegraaf, 23-05-1931
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op de stok om te zorgen, dat je niet te diep in het water lag en riep
met een luide bariton: Armen voorwaarts… zijwaarts…benen intrekken …uitslaan….en uitdrijven!’ (…) als je erg stuntelig was
werd ze ongeduldig en liet de stok schuin naar beneden zakken,
zodat je kopje onder ging. (…). Het water in het bad kon behoorlijk koud zijn, maar het douchewater was altijd nog kouder en we
moesten ons grondig afspoelen, want tussen ons lijf en ons badpak
plakten tientallen watervlooien!”
Druk bezocht!
Buiten deze minder aangename kanten van de zwemles, heeft Anouschka vooral leuke herinneringen aan het
zwembad: ”Op zo’n hete zomerse dag waarop je maar aan
één ding denkt : verkoeling zoeken in het water, ging ik
met een paar vriendinnetjes naar het zwembad.” Zo was
het ook voor de andere badgasten; het bad werd goed bezocht! Soms zelfs te goed, zo klaagde een lezeres van het
Algemeen Handelsblad in 1923:
“zwemsters (over de mannenafdeeling kan zij natuurlijk niet oordeelen) die ruim twee, ja zelfs drie uur in het water of op de
steigers blijven (…) tot redelijke ergernis van vele vrouwen, die er
wachten. De directrice verklaarde nauwelijks iets tegen dit wangedrag te kunnen doen: jaagde ze de zonnende meisjes weg, zaten
er even later weer twintig andere!
Leren zwemmen aan de hengel in het
Schinkelbad, ca. 1923

Houten openluchtbad
Het Schinkelbad was een openluchtbad, een afgeschut
deel van de Schinkel. Een houten hekwerk scheidde een
rechthoekig bassin af van het omringende water, maar je
zwom dus in hetzelfde water waar ook de scheepvaart
plaatsvond. Het bad was, vanwege de constante aanvoer
van het koude water, alleen open in het zomerseizoen.
Aanvankelijk konden alleen mannen hier zwemmen, pas
in 1923 kwam er een gedeelte voor vrouwen. Talloze kleine houten kleedhokjes, kantoortjes met rieten daken en
een paar steigers hoorden ook bij het bouwwerk.
Zwemles voor drie cent
Anouschka de Swarte Nieuwenhuis vertelde in het kader
van ‘Het Geheugen van Plan Zuid’ over haar herinneringen aan het bad, ik vermoed eind jaren dertig. Zwemles koste destijds drie centen, en bijna de hele klas ging
een keer per week na schooltijd naar zwemles. Langs het
Olympisch Stadion, rechtsaf de brug over, dan moesten ze
het tramlijntje naar Amstelveen over, waar een extreem
hoge brug overheen was gebouwd:
“Daar stonden we dan bibberend in de rij te wachten tot we aan
de hengel mochten. De badjuffrouw hing met haar bovenlichaam
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Houdt den dief!
Niet alles was pais en vree. Eenmaal verdronk een jongen
van twintig jaar oud. Dit werd ontdekt doordat zijn kleren in de kleedruimte overbleven terwijl de zwemmers al
vertrokken waren. De drenkeling is nog tijden gereanimeerd, zonder succes. Verdere berichten van verdrinkingen en grote ongelukken ben ik niet tegengekomen. Wel
kwam ik veel krantenberichten tegen over diefstal. Portemonnees en horloges werden regelmatig ontvreemd en de
veelal jeugdige daders werden soms op heterdaad betrapt.
Zoiets haalde gewoon de landelijke kranten!

De tijd, 21-06-1940

Brand
In 1937 sloeg het noodlot toe. Aan het begin van het sei-

Schinkel in 1926 gezien in noordwestelijke richting. Bovenaan de Sloterweg,

Olympisch Stadion in 1928, met op de voorgrond het Stadionplein en de

midden het Schinkelbad en de jachthaven.

Amstelveenseweg, achter het stadion de Stadiongracht, voetbalveld, jachthaven
(links) en het Schinkelbad.

zoen brandde het zwembad grotendeels af. Een enorme
brand moet het zijn geweest, tot ver in de stad zichtbaar.
Een getuige vertelde later dat hij een jongen had gezien
die een sigarettenpeuk op een rieten dak had gemikt. De
politie heeft onderzoek gedaan, maar de dader is voor zover ik weet niet gevonden. Met man en macht is er gewerkt aan het herstel, en al na vier weken kon er weer

ten met groene verf in het water leeggestort zijn, zóóveel drijvend
fijn kroos is er (…) Velen zouden dan ook alleen bij gebrek aan
iets beters van het Schinkelbad gebruik maken”.
De noodzaak van het verbeteren van het bad kwam op de
gemeentelijke agenda te staan. Het afsluiten van de bodem
zou vertroebeling van het zwemwater door modder tegen
moeten gaan, en afsluiting van het open water zou natuurlijk helemaal bevorderlijk zijn voor de hygiëne! In de
context van de crisis werd de bouw van een geheel nieuw
Schinkelbad door ‘jeugdige werkloozen’ als werkverschaffingsproject gepland.
Sluis - sluit
Waarschijnlijk werd dit alles te duur, of haalde het plan
zichzelf in. Inmiddels in de oorlog, in 1944 werd in De
Tijd aangekondigd het Schinkelbad het komende seizoen
niet zou openen; de Nieuwe Meersluis werd in gebruik
genomen.

Telegraaf 03-06-1937

gezwommen geworden!
Vies
De kwaliteit van het water werd steeds meer een probleem. Zo stond in 1929 in de Telegraaf:
“Wie daar (het Schinkelbad) zwemmen wil leeren, aldus wordt
ons ook geschreven, schrikt al den allereersten keer terug van de
vieze lucht van het water. Soms zouden er vele ongerechtigdheden
ronddrijven, als o.a. doode visch, takjes en veel kroos. Bij kalm
weer lijkt het een enkelen keer ‘s morgens vroeg wel eens of er pot-

“Maandag a.s. worden de zwembaden weer opengesteld, Alleen
het Schinkelbad dat in de laatste jaren toch steeds minder bezoekers trok dan vergen, is afgekeurd omdat het water thans binnen
de stadswateren ligt.”
Dat was het einde van het zwembad, maar het begin van
de bewoning van woonschepen op deze plek!
Hester
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Wat drijft u?
Woonbootverzekering

met garantie tegen onderverzekering
Het verzekerde bedrag van uw betonnen woonark
wordt vastgesteld op basis van een eenvoudige herbouwwaardemeter. Door gebruik te maken van deze
waardemeter ontvangt u voor een periode van vijf jaar
garantie tegen onderverzekering, ook bij totaalverlies
van uw woonboot!
Informeer naar
de voorwaarden
en vraag een
vrijblijvende
offerte aan!
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