
Jaarvergadering op 17 juni van 14.30 tot 15.00 uur op het Swammerdamplein
De bestuursleden Harald Schole, Tigran Spaan, Alfons van Stiphout en Ernestien Jensema heten u van harte welkom!

Feestelijke Jaarvergadering Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook  
zaterdagmiddag 17 juni 2017 van 14.30 tot 17.00 uur op het Swammerdamplein 
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Bewoners maken samen de buurt, de Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook (VBW) is er voor u en 

streeft ernaar bij te dragen aan een groene, vriendelijke en leefbare buurt. In deze nieuwsbrief leest u waar 

het bestuur van de VBW het afgelopen jaar haar tijd in heeft gestoken. Wij horen graag wat u ervan vindt, 

hebben wij uw belangen goed vertegenwoordigd? Zijn er nieuwe zaken waar u aandacht voor wil vragen? 

Uw buurtvereniging zet zich in voor goede woningen, veilige 
routes, mooier groen en een balans tussen bezoekers en 
bewoners met voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en 
fietsen. Naast deze ‘hardware’ zaken zijn de sociale 
contacten belangrijk om je thuis te voelen. Met goede buren 
die een postpakketje willen aannemen wanneer je niet thuis 
bent, die de planten water geven als je met vakantie bent of 
waar je even langs kan voor een kop thee. 

Zet daarom zaterdagmiddag 17 juni alvast uw agenda! Het 
bestuur van de Vereniging Buurtbehoud Weesperzijde 
nodigt u dan uit voor een gezellige ledenvergadering op het 
Swammerdamplein. Een feestje dat de zomer inluidt en waar 
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Wij zorgen voor 
koffie, thee, fris en een zomerse wijn. Heeft u ter aanvulling 
een culinaire specialiteit, een bijzonder recept dat de buren 
mogen proeven? 

Er is zal een open podium zijn waar onder andere piano-
lesleerlingen van Tiny de Wit zullen optreden. Natuurlijk zijn 
ook andere muzikanten welkom, laat het ons weten als u wil 
optreden. 

De ALV vindt plaats van 14.30 tot 15.00 uur. Het buurtfeestje 
begint aansluitend en is om 17.00 uur afgelopen. 
Graag willen we weten of wij op uw komst en die van uw 
buren kunnen rekenen. 
Meldt u aan via  buurtbehoud@weesperzijdestrook.nl 

Ook niet-leden zijn van harte welkom om met andere 
bewoners en de vereniging kennis te maken.

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website:
buurtbehoud.weesperzijdestrook.nl

Wat kan de vereniging voor 
u betekenen?



Weesperzijdefestival
Op 24 september van het afgelopen jaar was er weer het tweejaar-
lijkse Weesperzijdefestival. Mede door het mooie weer was het een 
zeer geslaagde dag. Naast aandacht voor cultuur in de buurt (o.a. 
een podiumprogramma en de spectaculaire slotact op de Amstel), 
was er ook dit jaar weer aandacht voor de culinaire hoogtepunten 
uit de buurt. Onder het motto ‘Proef de Weesperzijde’ presenteerde 
een aantal restaurants zich aan de buurt. De restaurants zorgden 
ook voor extra sponsor-inkomsten. Hard nodig, want hun hulp en de 
bijdragen van de ‘Vrienden van het Weesperzijdefestival’ zijn hard 
nodig om het festival te kunnen organiseren. Dankzij de vele 
vrijwilligers en de onbetaalde medewerking van artiesten en 
organisatoren kan het festival blijven bestaan. Voor het volgende 
buitenfestival in 2018 wordt nog gezocht naar mensen om de 
organisatie te versterken. 

In oktober 2017 wordt er opnieuw een WeesperzijdeFILMfestival 
georganiseerd. Een nieuwe club filmliefhebbers uit de buurt hebben 
de organisatie op zich genomen. Houd de festivalwebsite in de 
gaten voor meer informatie of geef u op voor de festival nieuws-
brief via www.weesperzijdefestival.nl

het verbeteren van het kruispunt Ruyschstraat/Weesperzijde/
Nieuwe Amstelbrug, het vergroenen van de inrichting en het 
wegwerken van achterstallig onderhoud. 
Vanuit de klankbordgroep is daaraan toegevoegd: 

 ■ Opheffen parkeerplaatsen kan alleen als die elders in de 
buurt worden gecompenseerd.

 ■ Betrek andere ontwikkelingen die invloed hebben op de 
Weesperzijde erbij zoals de Watervisie en de Strategie 
omgeving Amstelstation 

 ■ Bekijk de mogelijkheid om fiets- en autoverkeer te scheiden.
 ■ Bekijk goed de verkeersveiligheid op de kruisingen in dit 

gebied.
 ■ Denk aan het beheer van de openbare ruimte 

Op 14 maart jl. bij de tweede bijeenkomst van de klankbord-
groep werd een aantal schetsontwerpen getoond, deze keken 
met name naar mogelijke oplossingen voor het gedeelte bij de 
school. Voor de aanwezigen bood eigenlijk geen van de 
schetsen een goede oplossing. In het ene geval bleef er te 
weinig ruimte over voor een goed schoolplein in het ander 
geval te weinig ruimte voor parkeren. Als derde variant 
opperden buurtbewoners toen een tunnel aan te leggen voor 
het doorgaande fietsverkeer. Al met al was de conclusie dat er 
een grote ingreep nodig is om ruimte te maken voor een 
goede indeling. Onder andere door het autoparkeren goed op 
te lossen met behulp van ondergrondse parkeervoorzieningen, 
bijvoorbeeld onder het Rhijnspoorplein of de Oetgensstraat. 
Tijdens de volgende bijeenkomst kijkt de klankbordgroep naar 
nieuwe schetsontwerpen. Daarnaast staat de verkeerscircula-
tie en mogelijke oplossingen voor knelpunten op de 
Weesperzijde ter hoogte van de Ruyschstraat en de Eerste 
Oosterparkstraat op de agenda. We houden u op de hoogte. 
AvS

Ook in 1927 was een verkeersagent nodig om het drukke verkeer 
bij de Nieuwe Amstelbrug in goede banen te leiden.

Herinrichting 
Weesperzijde
Nadat in februari 2015 het ‘Principeprofiel Weesperzijde’ was 
vastgelegd, is eind vorig jaar een start gemaakt met de 
uitwerking van het eerste gedeelte. Een deel waar veel 
knelpunten zitten: namelijk tussen Ruyschstraat en 
Burmanstraat. Daartoe is door de gemeente een projectteam 
samengesteld en een ‘klankbordgroep’ met een aantal 
bewoners en vertegenwoordigers van organisaties in dat 
gebied, zoals Montessorischool de Pinksterbloem en 
Roeivereniging De Hoop. Names onze vereniging nemen 
Harald Schole en Alfons van Stiphout deel aan de klankbord-
groep. Tijdens de eerste bijeenkomst in november 2016 zijn de 
uitgangspunten besproken. De gemeente stelde de volgende 
doelen: de ontwikkeling van een groene fiets- en wandelbou-
levard, het oplossen van het knelpunt flessenhals fietsroute, 
het verbeteren van een veilige bereikbaarheid van de school, 



Financiën
De financiële situatie van de vereniging is sinds 2015 weinig 
veranderd. Er zijn nog genoeg financiële middelen. Op de 
 vergadering zullen de cijfers ter inzage liggen. (HS)

Zoef-zoef en slow-slow
Voor bewoners die enige jaren in de Weesperzijdestrook 
wonen, is veel in de buurt verandert. Kleinschalige winkeltjes 
en garages zijn verdwenen. Vaak zijn daar restaurantjes en 
terrassen voor in de plaats gekomen. Vanaf de overkant, de 
Amsteldijk, kijkend over de Amstel ontwaar je de nieuwe 
Amsterdamse skyline. Boven de statige panden aan de 
Weesperzijde steekt steeds meer de hoogbouw aan de 
Wibautstraat uit. In veel gevallen hotels en penthouses. Wat 
het zelfde is gebleven, is het flaneren langs de waterkant. Even 
rust zoeken of onder de majestueuze bomenrij. Het groen, het 
kabbelend water en wandelen is verbonden met slow-slow. 
Geen geraas, uitzicht op de jonge eendjes in het water.

De Wibautstraat blijft voor velen de ideale toegangsstraat 
naar het centrum. Met de huidige elektronica kan de doorstro-
ming, de groene golf, nog beter worden ingezet. De straat is 
een voorbeeld van groot stedelijke stadsstraat met drukte, 
tram- en metrohaltes, een altijd goedbezochte supermarkt en 
zonnige terrassen. De straat is efficiënt ingericht met brede 
fietspaden en trottoirs.

De verschillende kwaliteiten van de infrastructuur – 
Weesperzijde versus Wibautstraat -kunnen beter benut 
worden. Om de recreatieve functie van de Amsteloever te 
versterken zou gekeken kunnen worden of het gebruik van 
brommers, scooters en elektrische fietsen te verplaatsen is 
naar de Wibautstraat. Een straat die bestemd is voor het 
snellere verkeer.
Minder snelheid op de Weesperzijde kan de onveilige situaties 
die nu bij de Montessorischool en de Ruyschstraat voorkomen 
verminderen. Bewoners, de tweewielers en de gemeente 
moeten een keuze maken. Efficiënt en effectief ruimtegebruik 
schept duidelijkheid, doorstroming en een dankbare buurt.

Voor de Weesperzijde respecteert men – de overheid, (nuts)
bedrijven en bewoners – het uitgangspunt dat de oevers en de 
Amstel één van de grootste parken van Amsterdam vormen. 
Overigens zijn ingrepen zoals het net geplaatste trafohuisje 
van Liander uit den boze. Meer en beter uitzicht op het water 
is in vele gemeentelijke nota’s verwoord en door dergelijke 
ingrepen voel je je als bewoners geheel genegeerd. Terwijl er 
makkelijk veel slimmer kan worden omgesprongen met de 
beschikbare ruimte. Meer ondergronds plaatsen bijvoorbeeld 
of combineren met, in het geval van het Lianderhuisje bij de 
Ruyschstraat, de machineruimte van de Nieuwe Amstelbrug.
HS

Herprofilering Eerste 
Oosterparkstraat
Het is alweer bijna een jaar gelden dat er een inspraakavond 
was over de herinrichting van de Eerste Oosterparkstraat. 
Toen is de Nota van Uitgangspunten besproken en van 
commentaar voorzien door vele bewoners en organisaties uit 
de buurt. In januari 2017 heeft Stadsdeel Oost de nota 
vastgesteld. De bedoeling is om in 2017 de plannen uit te 
werken en medio 2018 met de uitvoering te beginnen. Bij het 
maken van de nota is vooral gekeken naar het deel van de 
straat tussen Wibautstraat en Oosterpark. Voor ‘ons’ deel van 
de straat, tussen Weesperzijde en Wibautstraat heeft de 
vereniging daarom meer aandacht gevraagd. Dit deel wijkt ten 
aanzien van verkeer en gebruik behoorlijk af van de winkel-
straat aan de overkant van de Wibaut en moet bezien worden 
in samenhang met de toekomstige herinrichting van de 
Weesperzijde en het oplossen van knelpunten die daarmee 
samenhangen. In verband hiermee heeft de vereniging eerder 
geopperd dat het omdraaien van de rijrichting in dit deel van 
de Oosterparkstraat misschien zou kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van de verkeerssituatie bij de brug tussen 
Ruyschstraat en Eerste Oosterparkstraat. Deze optie wordt 
verder onderzocht ondertussen is toegezegd hiermee rekening 
te houden en afwijken van het westelijk deel t.o.v. het 
oostelijk deel niet uit te sluiten in de nota.

Op de website van Amsterdam-Oost vindt u meer informatie 
over de nota. Ook zal hij ter inzage liggen op onze jaarverga-
dering van 17 juni a.s. 
AvS

In de Nota van Uitgangspunten is een adviesvariant voor de 
herprofilering opgenomen (zie hieronder). In de uitwerkingsfase 
zullen nog aanpassingen mogelijk zijn. Voornaamste kritiek-
punten op het adviesvariant zijn: de breedte van de rijweg, het 
verdwijnen van de vrijliggende fietspaden en het opheffen van 
een aantal parkeerplaatsen waarvoor elders in de buurt 
compensatie gevonden zal moeten worden. 
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2.3  Adviesvariant 

Op basis van de variantenstudie is geconcludeerd dat variant 5 als enige variant goed invulling en ruimte 
geeft aan de (beleids)ambities en positief scoort op de genoemde thema’s. Dit wordt bereikt doordat in 
deze variant de verkeersstromen worden ‘ontvlochten’, fiets- en autoverkeer ín de autorijrichting worden 
gemengd en er minder ruimte aan autoparkeerplaatsen wordt toebedeeld door deze enkelzijdig en 
efficiënter in te passen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een rustiger, 
overzichtelijker straatbeeld met meer verblijfskwaliteit.  

Onderstaande visualisatie geeft een impressie van het straatbeeld van de adviesvariant : 

Impressie van het mogelijke straatbeeld van de voorgestelde adviesvariant (geen ontwerpuitwerking). 

 

Toelichting inrichtingsprincipe  adviesvariant 

Op de volgende pagina volgt een nadere toelichting op de profielindeling volgens onderstaand schema, 
en in volgorde van de noordzijde van de straat naar de zuidzijde: 

 
Schema van de functionele indeling van de voorgestelde adviesvariant. 

zuidzijde noordzijde 



Amstelcampus en 
Knowledge Mile
In oktober 2016 heeft de HvA de nieuwbouwplannen voor het 
Rhijnspoorplein afgeblazen, door teruglopende studenten 
aantallen was het nieuwe onderwijsgebouw niet langer nodig. 
De VBW heeft daarop zowel bij het stadsdeel als bij de HvA 
ervoor gepleit het fietspad langs de Mauritskade zo snel 
mogelijk te herstellen. Onlangs ontvingen we bericht dat dit in 
juni zal gaan gebeuren. Maar wat nu verder op het leeg-
staande terrein? De afgelopen maanden hebben buurtbewo-
ners verschillende suggesties gedaan, de buurt hoopt met 
name op een groene invulling met openbare sportfaciliteiten. 
Verder is er geopperd een CO2 compensatie-bos te planten dat 
het fijnstof op de drukke kruising voor het plein kan opvangen. 
Buurtbewoners hebben aangeboden voor het onderhoud te 
zorgen en er is voorgesteld dat de Groene Boulevard en de 
Knowledge Mile de resultaten van de beplanting gaan meten. 
De HvA heeft inmiddels toegezegd het terrein een invulling te 
geven waarin sport (oa het freeruning parcours), startups, 

onderwijs, onderzoek en vooral ook groenvoorzieningen een 
belangrijke rol zullen spelen. Dit zal waarschijnlijk een 
tijdelijke invulling zijn voor een periode van twee jaar, wat er 
daarna op het terrein komt is nog geheel onduidelijk. 

De Knowledge Mile heeft aangekondigd de gehele Knowledge 
Mile van het Amstelplein tot en met het Mr.Visserplein te 
willen transformeren tot het langste en hoogste park van 
Amsterdam door middel van vergroening van stoepen, gevels 
en daken: Knowledge Mile Park.
De 69 studentenwoningen die in de Eerste Boerhaavestraat 
gebouwd worden, zullen waarschijnlijk in september worden 
opgeleverd aan de Key. Studenten van de HvA krijgen voorrang 
in de toewijzing van de woningen.
EJ
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Kwartaaloverleg
Ongeveer eenmaal per kwartaal 
hebben bestuursleden van de VBW 
samen met het bestuur van de 
Vereniging Weesperzijde (onze 
zuiderburen) overleg met de stadsdeel-
ambtenaren die betrokken zijn bij het 
gebied Oud-oost waar onze buurt 
onder valt. Het overleg biedt de 
mogelijkheid ontwikkelingen in onze 
buurt direct te bespreken met het 
stadsdeel en aandacht te vragen voor 
de belangen van de bewoners. Onder 
andere op de agenda het afgelopen 
jaar: de toegankelijkheid van inzage in 

vergunningsaanvragen, handhaving 
van decibel volume bij boten op de 
Amstel, parkeerdruk en de zoektocht 
naar alternatieve parkeerplaatsen, 
groen en groenonderhoud op de 
Weesperzijde en de ontsluiting van de 
parkeergarage van het Bommerhuis. 
Ook bespraken we op verzoek van de 
zuiderburen horeca ontwikkelingen op 
en rond de Weesperzijde: uitbreidings-
plannen van het Volkshotel, horeca in 
het nieuwe Thonik gebouw op de hoek 
van de Wibautstraat en de Grensstraat, 
vergunningsaanvraag voor nieuwe 
horeca. Kortom het kwartaaloverleg 
biedt een belangrijke schakel tussen 
bewoners en stadsdeel. [EJ]

Parkeren
De parkeerdruk in de Swammerdam-
buurt blijft onverminderd hoog. Met 
name op zondag is het lang zoeken 
naar een plekje. Wat zou u willen dat 
het stadsdeel doet om deze parkeer-
problemen op te lossen? Zou u 
eventueel op zondag betaald parkeren 
willen laten invoeren om te zorgen dat 
het minder druk is? of zou bijvoorbeeld 
autodelen uitkomst kunnen bieden? 

Enquête betaald parkeren op zondag
Laat het ons weten en doe mee aan de 
enquête op de VBW website: 
buurtbehoud.weesperzijdestrook.nl

Hoe kunt u zich opgeven als lid?
 ■ U kunt zich opgeven tijdens de jaarvergadering op 17 juni a.s.  

De contributie van 10 euro kunt u ter plekke betalen.
 ■ U kunt zich aanmelden via de website: buurtbehoud.weesperzijdestrook.nl
 ■ U kunt 10 euro overmaken op NL72 TRIO 0197 7840 70 tnv Vereniging Buurtbehoud 

Weesperzijdestrook onder vermelding van uw naam en adres.  
NB. leden van Bewonersvereniging Het Streekje zijn collectief lid.

Colofon 
Eindredactie: Ernestien Jensema  
Vormgeving en fotografie: 
Alfons van Stiphout. 
Gedrukt op FSC papier, afkomstig uit 
verantwoord beheerde bossen. 
Reacties:  
buurtbehoud@weesperzijdestrook.nl

En verder…

De Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook (VBW) is de bewonersvereniging die zich met name richt op het noordelijke  
deel van de Weesperzijdestrook; voor overkoepelende zaken werkt zij samen met de Vereniging Weesperzijdebuurt.


