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GROENE STRAAT ACTIVITEITEN       

 
Groen   

De primaire doelgroep voor deze activiteiten zijn zelfbeheerders en natuurliefhebbers in de wijken van 

het werkgebied, maar in de praktijk blijken de participanten uit een bredere groep te komen dan de 

doelgroep.  Het is de bedoeling mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te 

brengen en ze te inspireren c.q. stimuleren tot meer gezamenlijkheid en kennisuitwisseling, en tegelijk 

hun kennis en trends op het gebied van groenvoorzieningen in en om Amsterdam te vergroten. Op 

deze bijeenkomsten wordt ook door externe deskundigen toelichtingen gegeven.  

 

Groenbijeenkomsten 

21 april, Groene Straatdag, deze wordt georganiseerd door de werkgroep Meer Groen. 

Medewerker van het wijkcentrum doet de bestelling van plantenpakketten, het regelen van een 

plantendokter voor die dag, contacten leggen t.b.v. de besteding van de opbrengst van de dag aan een 

goed doel en publiciteit. Aantal bezoekers ca 60. 

Wijkcentrum zal met de werkgroep bespreken dat ze dit in het vervolg wellicht zelf zouden kunnen 

doen.   

13 oktober groenmiddag herfst, Na een kennismaking afgelopen zomer met een bestuurslid van de 

Vereniging Groei& Bloei, afdeling Amsterdam, is door het wijkcentrum en de werkgroep Meer Groen 

in de Jordaan besloten de groenmiddag samen met hen te organiseren. De middag kende weer de 

gebruikelijk onderdelen, planten ruilmarkt, en het spreekuur van de plantendokter. De afsluitende 

lezing "Tulpengekte in 1637: door de bollen naar de knoppen" door de kunsthistorica Willy Atema, is 

door de vereniging ingebracht. 

De samenwerking is goed bevallen en zal, indien mogelijk, worden gecontinueerd. 

Aantal bezoekers ca. 40 

Wijkcentrum zal met de werkgroep Meer groen  bespreken dat ze dit in het vervolg wellicht zelf 

kunnen organiseren met minimale facilitering van Wijkcentrum medewerkers.   

     

10 mei  Thema wandeling door het Westerpark, 14 deelnemers 

31 mei  Eten uit de natuur in het Vondelpark, 18 deelnemers 

( 9 juni  Open Tuinendag ) georganiseerd door de werkgroep meer groen 

14 juni  Rondleiding door het Sarphatipark, 4 deelnemers 

1 augustus  Rondleiding door het domein ‘Frankendael’  15 deelnemers 

15 augustus  Rondleiding door het Vliegenbos  12 deelnemers 

29 augustus  Rondleiding in het Amstelpark: Japan in het Amstelpark 9 deelnemers  

13 september  Rondleiding door de Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit, 10 deelnemers  

 
Nieuwe projecten m.b.t. zelfbeheer 
Grafisch Atelier Amsterdam wil ZB project starten Luthers weeshuis/ AGALauriergr. 

Binnentuin is Openbare ruimte. Later in het seizoen is AGA verhuisd – niets meer van gehoord - geen 

vervolg meer. 

 

Startend projectinitiatief  Prinseneiland 73-75: 

 

Er is op dezelfde groenstrook Prinseneiland, maar iets verderop,  een initiatiefgroep die 

kindermoestuintjes wil gaan aanleggen; nl. in het hoekparkje waar 3 bomen zijn gekapt. 

Er zijn gesprekken gevoerd en  er is informatie verschaft. Het rayon is ingelicht.  

 

Er is een bewoner van de Prinsengracht bij de Berensluis brug die brugbloembakken zou willen 

verzorgen. Deze brug  is echter een zeer drukke verkeerssluis en staat permanent vol met fietsen tegen 

de leuningen. Er wordt enig voorbehoud geformuleerd over het positieve effect van de bloembakken 

en over de overlevingskansen ervan.  
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Informatie en advies gegeven op locatie binnentuin van Rozenrood. Bewoners willen de tuin zelf in 

beheer nemen en een tuinvereniging oprichten. 

 

Zelfbeheer: 
Het administratief faciliteren van buurtbewoners die met een zelfbeheerproject bezig zijn. Het 

afrekenen van hun declaraties (controle!), registratie, c.q. het regelen van voorschotten, hen op de 

hoogte houden van de financiële stand van zaken. Hun aanvragen verwerken, afrekenen met stadsdeel 

(verslag bij rayon), objectsubsidie aanvragen, mensen informeren over de beschikking. Jaarlijks 

verslag doen van alle lopende projecten a.d.h.v. eigen en door de mensen verstrekte informatie. 

Gebundeld aanleveren bij rayon. 

 

Het verwerken van geveltuin aanvragen uit de Westelijke binnenstad, het interpreteren beoordelen 

(veel aanvragen zijn heel cryptisch) en eventueel schouwen/opmeten op  locatie van aanvragen.  

     Aantal behandelde geveltuin aanvragen voorjaar 2013 bedroeg 32  
 

Faciliteren kan er ook in bestaan dat er moet bemiddeld worden tussen de  projectbeheerders en het 

rayonmanagement: het wordt evenwel meer en meer gewoonte om ze rechtstreeks door te verbinden/ 

verwijzen met het rayon of de betreffende  gemeentelijke dienst. 

 

Buurtbrieven 
Ten behoeve van het opstarten van nieuwe zelfbeheerprojecten en het zoeken van vervangende 

zelfbeheerders voor bestaande projecten, zijn op de volgende locaties buurtbrieven verspreid: 

omgeving 2e Marnixdwarsstraat; 250 expl. 

omgeving Bloemgracht/Prinsengracht; 250 expl. 

Bickersgracht; 250 expl. 

Lauriergracht, omgeving Hazenstraat; 250 expl. 

Prinseneiland; 100 expl. 

Niet in alle gevallen heeft het het gewenste resultaat opgeleverd. Het komend jaar zal hier nog extra 

aandacht aan moeten worden besteed willen de projecten door de bewoners uitgevoerd worden. 

 

Uitgiftepunt gratis afvalgrijpers 
In oktober 2013 een verzoek ingediend bij SVZO (stichting vrijwilliger zwerfafvalopruimers) 

www.svzo.nl om een uitgifte punt te worden in de wijken  Jordaan & Gouden Reael.  

Hier is positief op gereageerd door SVZO en het Wijkcentrum heeft geheel kosteloos 10 grijpers 

ontvangen. Het Stadsdeel heeft  nog eens 30 grijpers, 30 ringen, 30 handschoenen en een doos 

vuilniszakken geheel kosteloos aan het Wijkcentrum gegeven ten behoeve van buurtgroepen. 

De grijpers zijn bedoelt voor: Bewoners in de wijk die hun eigen buurtje / straatje schoon willen 

houden en zelfbeheer groepen in de wijk die hun zelfbeheerproject afvalvrij willen houden. 

Tot op heden zijn er  10 grijpers uitgedeeld in de wijk aan zelfbeheergroepen en individuele bewoners.  

 

 
Resultaat 

Bewoners kunnen advies en ondersteuning  ( in menskracht, geld  en middelen) krijgen 

Bewoners zijn doorverwezen als wijkcentrum niet zelf een antwoord op de vraag kan geven 

Bewoners hebben kleine vergoeding ontvangen voor buurtactiviteit 

Bewoners kunnen gebruik maken van ruimte in het pand Elandsgracht 70 

Geveltuinen zijn aangevraagd, opgemeten door wijkcentrum en aan stadsdeel doorgegeven 
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A. DE JORDAAN 

 

1.  Bakkerpleintje 
 

Locatie:  Tuinstraat tussen de panden 76 en 90 

Het project:  Een met een hekwerk afgesloten semi-openbare tuin met een aantal 

    monumentale bomen. 

Gang van zaken: 

Momenteel is er een conflict tussen omwonende en aanwonende over het gebruik van het Bakkerplein. 

In 2014 zal het Stadsdeel  dit oppakken. Momenteel geen beheer en verzorging van de tuin. 

 

2.  Tuinplein 
 

Locatie:  Verbinding tussen Egelantiersstraat en Tuinstraat ter hoogte van – en 

    parallel aan - de 1ste Egelantiersdwarsstraat 

Het project:  2 beplantte parterres, 2 geveltuinen bij nr. 61, een grote geveltuin (16 

m) tegen een blinde muur. Gevelbegroeiing op verschillende plaatsen, vanuit 

een aantal kleine geveltuintjes, daktuinen, een aantal kuipen en teilen en 2 met 

elk 4 bomen beplantte parterres 

Contactpersoon:  Wouter Kleinlooh, actief bij het project betrokken: 1 vaste tuinbeheerder 8 

personen regelmatig (overleg en doedagen)  

 

Structurele activiteiten: 

-     10 x per jaar een doedag – maandelijks - van februari tot november 

- aanvullen en vervangen beplanting in de twee centrale bloembakken (vakken) 

- grondverbetering; meststoffen en compost, tuinaarde, zand 

- jaarlijkse wilde wingerd snoei            

- water geven en plantenborders schoonhouden 

- jaarlijks een tuinfeest voor de omwonenden          

 

Incidentele activiteiten: 
- nieuwe klimplanten aanbrengen.            

- aanvullende beplanting geveltuinen Tuinstraat 61.     

- verwijderen (snoeien) klimplanten uit de nabijheid dakgoten en dakranden. 

 

Gang van zaken: 
Het project Tuinplein is een zeer actieve en goed georganiseerde zelfbeheergroep.  

De platanen en sierappels op het plein worden door Groenvoorzieningen gesnoeid en onderhouden. 

Met koningsdag worden er twee plaskruisen geplaatst om het wildplassen te voorkomen . 

 

3.  Violettenstraat  
 

Locatie:   Verbinding tussen de Westerstraat en de Anjeliersstraat.  

Het project:  7 (1 m³) gewassen-kiezelbakken en een aantal geveltuintjes 

Contactpersoon:  Frank Nolen, actief bij het project betrokken: 6 personen 

 

Structurele activiteiten: 

- de verzorging van de grote plantenbakken; jaarlijks bijmesten en beplanting aanvullen/corrigeren 

- zwerfvuil verwijderen 

- water geven 

- er worden jaarlijks diverse snoei- en doe-dagen gehouden waarop alle groenvoorzieningen in de 

straat worden aangepakt 

 

Incidentele activiteiten: verwijderen van de graffiti van de bakken  
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Gang van zaken:  

Weinig plaatsgevonden het afgelopen jaar het project loopt gestadig door. 

 

4.  Nieuwe Gieterstraat  
 

Locatie:  Verbinding tussen de Marnixstraat en de Marnixkade ter hoogte van het 

Frederik Hendrik plantsoen, aan beide uiteinden afgesloten door hekwerk 

omsloten hulstheggen. 

Het project:  2 (1m3) boombakken (gewassen kiezelbakken), 3 geveltuinen langs de gevels 

aan de noordkant, 2 geveltuin bij het hoekpand nr. 5 en voor nr.3 (zuidkant) 

Contactpersoon:  Anja van der Post 

 

Structurele activiteiten: 

- Jaarlijks aanvullen van de perken met grond en mest 

- aanschaffen gereedschap zoals snoeischaar en handschoenen        

- vervangen eenjarige planten en vaste planten in de geveltuin.        

 

Gang van zaken: 

De tuin werd in 2013 minimaal bijgehouden vanwege een te kort aan vrijwilligers. Samen met de 

buurvrouw van 80 jaar probeerde mevrouw van der Post de tuin zo goed en zo kwaad als het kon bij te 

houden. Het pleintje heeft momenteel veel te kampen met zwerfvuil veroorzaakt door hangjongeren, 

hondenpoep en veel geparkeerde fietsen, motoren en canta autootjes waardoor je moeilijk bij de 

perken kan. 

Voor 2014 willen we een groepje vrijwilligers vormen om met name in het voor en najaar de tuin goed 

onder handen te kunnen nemen.   

 

5.  Marnixstraat  
 

Locatie:  Verbinding tussen de Marnixstraat en de Westerkade ter hoogte van het 

Tweede Marnixplantsoen. 

Het project:  Een onder straatniveau gelegen schaduwtuintje met boompjes, struiken en 

vaste planten. Gevelbeplanting langs het verbindingspad naar de Westerkade. 

Contactpersoon:  Bedrina Remmers 

 

Gang van zaken: 

Dit zelfbeheergebied is opgenomen in de wandeling van de “Open Tuinendag”; een rondgang langs 

alle mooie binnentuinen, die ieder jaar in juni wordt gehouden en georganiseerd door de werkgroep 

Meer groen in de Jordaan. 

Door minder inzet van omwonenden is het lastig om de groenstrook ook goed te kunnen onderhouden. 

Veel last van fietsen en rommel in de groenstrook. 

Tijdens de Kroningsdag plaste een jonge dame uit nood in de tuin. Hier heeft Bedrina haar op 

aangesproken en deze jonge dame schaamde zich later zo erg dat ze een paar dagen later terug is 

gegaan om nogmaals haar excuses aan te bieden met een bos bloemen. 

 

6.  Driehoekstraat 
 

Locatie:  Verbinding tussen Brouwersgracht en Lijnbaansgracht 

Het project:  3 grote kunststof plantenkuipen en een aantal geveltuintjes aan weerskanten 

v.d. straat 

Contactpersoon:  Eric Plankeel, actief bij het project betrokken: 2 personen 

 

Structurele activiteiten: 

- water geven en bemesten 

- vervangen van beschadigde planten 

Incidenteel vernieuwen aarde in de plantenkuipen en vernieuwen van de beplanting. 



 7 

 

Gang van zaken: 
Het project loopt.  

 

7.  Vuile Weespad 
 

Locatie:  Toegang via de 2de Laurierdwarsstraat naast nr. 12      

Het project:  Een semi-openbare binnentuin; sleutelproject met vrije toegang overdag via 

algemene code (elektronisch codeslot) 

Contactpersoon:  Klaas Brusselers. Actief bij het project betrokken: 5 mensen zijn actief 

betrokken bij de vereniging; 3 mensen extra waarop gerekend kan worden 

voor het tuinonderhoud. 

 

Structurele activiteiten: 
- vulling van 20 plantenbakken      

- vervanging / aanvulling in de tuin      

- bemesting en grond        

- opruimen en vuilafvoer       

- onderhoud picknicktafel         

         

Incidentele activiteiten: 
- Tuinfeest voor de buurt.      

        

Gang van zaken:  
De gehele tuin stond in 2013 in het kader van de renovatie van het pand dat grenst aan de tuin en de 

Tweede Laurierdwarsstraat in de steigers. Dit hield in dat de normale spontane zin die in de lente 

ontstaat deze keer achterwege is gebleven. Gelukkig is het pand afgerond en gaan de omwonenden 

waarschijnlijk volgend jaar weer met veel zin er tegenaan. 

Ook ervoer men het achterwege blijven van onze jaarlijkse BBQ en borrel als een groot gemis. 

Ondanks het achterwege blijven dit jaar van de activiteiten is sociale samenhang zeer goed te noemen. 

Indien nodig weten de buren elkaar goed te vinden. 

 

 

8.  Slootstraat (Konippenren)  
 

Locatie:   In het verlengde van het doodlopende uiteinde van de Slootstraat 

Het project:  Sleutelproject. Vrije toegang overdag. Een grote speel(binnen)tuin met veel 

groen; 2 grote groenparterres, en over het terrein verspreidde 

groenvoorzieningen waartussen vele spelobjecten en een volière. 

Contactpersoon:  Hanne Cornelisse. Actief bij het project betrokken: Vrijwilligers runnen de 

Kippen- en Konijnenren. De speel- en plantentuin wordt door een kleine groep 

buurtbewoners al 15 jaar lang verzorgd.     

 

Structurele activiteiten: 
- vegen 

- opruimen achtergelaten rommel 

- snoeien van twee dakplatanen en andere struiken 

- snoeien van een woekerende bruidsluier van een buurvrouw, die deze niet in toom houdt 

 

Gang van zaken: 

In het voorjaar is een 2
e
 speeltunnel van wilgentenen geplant en gevlochten. Een klus van een hele dag 

door 3 vrijwilligers. Voldoening is groot gezien dat kinderen er erg veel mee spelen. Kale plekken zijn 

opgevuld met speelgroen.  
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De vrijwilligers zien de tuin als speeltuin en niet als siertuin, de kinderen mogen in de tuin spelen 

tussen de struiken en het groen. Hierdoor krijgt het groen wel wat te voorduren maar dat houden de 

vrijwilligers goed bij. 

Een van de vrijwilligers houd alle losse fietsjes bij en verwijderd / repareert deze als ze stuk gaan.  

Woensdag 16 oktober was er “snoeien met snaaien” dag en is er heel hard gewerkt door vele 

vrijwilligers, 17 volwassenen en 8 kinderen.  

Moeders gingen met kinderen bloembollen planten. 

Verschillend gereedschap is aangeschaft te vervanging van oud en versleten.  

Voor komend jaar willen de vrijwilligers meer dagen organiseren waarbij omwonende kunnen komen 

klussen / tuinieren. 

 

9.  Schoone Weespad  
 

Locatie:  Toegang via de 2de Laurierdwarsstraat naast nr.7 en via de Laurierhof. 

Het project:  Een grote (semi-openbare) binnentuin; sleutelproject. 

Contactpersoon: tuinvereniging ‘Het Schoone Weespad’ Anne van Delft. Actief bij het project 

betrokken: 3 personen en een aantal mensen, betrokken bij de vereniging 

 

Structurele activiteiten: 
- algemeen tuinonderhoud 

- vervangen van eenjarige planten 

- bollen planten, graszaad en andere zaden  

- vervangen vaste planten (het betreft hier een zeer grote tuin; er moet ieder jaar wel wat vervangen 

worden) 

- bemesting; tuinaarde, tuinturf, organisch mest,kalk en zand 

- onderhoud aan omheiningen en plantengeleidingsmaterialen 

variabel: 
- onderhoud schuur (verdeeld over jaren) 

- vervangen van omvallende hekken door heggen 

 

Gang van zaken:  
Het schone Weespad is het grootste van alle zelfbeheerprojecten in de Westelijke Binnenstad. 

Samen met de Laurierhof , die het sluitstuk vormt aan de kant van de 1
ste

 Laurierdwarsstraat, beslaat 

het het hele binnenterrein van het huizenblok tussen de 1
ste

 Laurierdwarsstraat, 2
de

 Laurierdwarsstraat, 

de Laurierstraat en de Rozenstraat. 

Op het terrein bevinden zich speeltoestellen die door de dienst Openbare ruimte worden onderhouden. 

De evenwichtsbalk is doorgerot en nodig aan vervanging of verwijdering toe. 

De populieren zijn wat groot aan het worden en zorgen voor extra werk, de vraag of deze net als 

voorbij gaande jaren gesnoeid kunnen worden door het stadsdeel is bij hun neergelegd. Ten tijden van 

dit schrijven was daar nog geen reactie op.  

 

Verder hebben ze last van spruiten die omhoog komen van bomen die in privé tuinen staan. Er is 

contact gezocht met de eigenaren en een hovenier om te bekijken wat er hieraan gedaan kan worden. 

 

In de warme tijd was er overlast door het gedrag van mensen. Soms waren er veel kinderen en ouders 

in de tuin. Dan is het lawaai soms zo erg dat omwonende hun ramen en deuren moeten sluiten voor 

een beetje rust. Ook aanwonende zorgden wel eens voor overlast. De strategie is klachten van 

aanwonende  serieus te nemen en mensen persoonlijk aan te spreken op hun gedrag. Dit werkt in de 

regel goed en een enkele keer leer je er een nieuw scheldwoord bij. Wij willen veel mensen uit de 

straten laten genieten van de tuin, aan de andere kant is er daardoor meer overlast voor aanwonende 

aan de tuin. Er is dus veel contact nodig om begrip voor elkaars situatie te laten ontstaan.  

Er is  een wachtlijst met veel nieuwe aanvragen om lid te mogen worden van de tuin.  

 

“Het blijft altijd genieten om samen met andere mensen in de tuin te werken en het resultaat van je 

arbeid te bekijken.”aldus een van de bewoners. 
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Op de open tuinendag werd de tuin door meer dan 100 mensen bezocht. 

 

De bewoner hopen dat het netwerk van groeninitiatieven in de buurt blijft groeien en dat ze  steun 

blijft krijgen van de gemeente. Het effect op de kwaliteit van leven is zo groot! 

“Met een beetje steun van groenvoorzieningen / sector openbare ruimte van de gemeente en met 

ondersteuning van wijkcentrum Jordaan Gouden Reael kunnen wij als vereniging zorgen voor een stuk 

natuur in de stad en de maatschappelijke waarden daaromheen.” 

 

De talrijke bomen op het terrein worden door groenvoorzieningen gevolgd en indien nodig, gesnoeid; 

ook de grote graspartij rond de speltoestellen wordt door de gemeente bijgehouden.  

De onderhouds- en beheerploeg heeft te maken met veroudering, wat tot beperkingen leidt voor de 

zwaardere tuinwerkzaamheden; er is een gebrek aan jongere krachten die zich met het  

tuinonderhoud willen of kunnen bezighouden. 

 

10.  Noorderspeeltuin 1  
 

Locatie:  De oostelijke rand van de Noorderspeeltuin langs de 2de Boomdwarsstraat en 

de hoek. De 2de Boomdwarsstraat/Karthuizersstraat en schoolgebouw 

Karthuizerstraat 

Het project:  Meerdere grote geveltuinen en bakken.  

Contactpersoon:  Frans Teunissen, actief bij het project betrokken: 1 persoon 

 

Structurele activiteiten: 
- schoonhouden van bakken en plantenborders 

- water geven 

- vervangen van dode planten 

- jaarlijks planten van bloembollen, bemesten 

- herschilderen van de plantenbakken 

 

Gang van zaken:  
De beheerder maakt deel uit van de bewonersgroep Noorderspeeltuin. De inrichting van het openbare 

groen rondom de Noorderspeeltuin en de verdeling van de beheerstaken wordt in de groep besproken.  

 

11.  Noorderspeeltuin 2   
 

Locatie:  De oostelijke rand van de noorderspeeltuin, langs de 2de Lindendwarsstraat. 

Het project:  2 grote geveltuinen, één van 6 m en één van 27 m ,langs de muur van de 

Noorderspeeltuin 

Contactpersoon:  Caro Groenewoud 

 

Gang van zaken: 

De beheerder maakt deel uit van de bewonersgroep Noorderspeeltuin. 

Zij staat erop om bovengenoemde plantenborders in eigen verantwoordelijkheid te onderhouden. 

 

12.  Gieterstraat t/o 10 
 

Locatie:  Gieterstraat, het verbreedde stoepgedeelte voor de toegangspoort tot een 

woningencomplex in een tot woningen omgebouwde oude fabriek. 

Het project:  2 x (1 m³) boombakken op het verbreedde stoepgedeelte naast de 

fietsenrekken 

Contactpersoon:  Rene van den Broek    

 

Gang van zaken:  
In 2013 geen declaraties/subsidie. 
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13.  Tichelstraat – Orthodoxe gemeente  

 
Locatie:  Tichelstraat 8-10.  

Het project:  Een groenborder (lange geveltuin) van 29 meter 

 

Gang van zaken:  

In 2013 geen declaraties/subsidie. 

 

14.  Palmdwarsstraat  
 

Locatie:  Tussen Palmgracht en Palmstraat 

Het project:  5 Friso Kramerbakken, 7 geveltuintjes 

contactpersoon:  Bernard Frank 

 

Gang van zaken:  

In de regel geen uitgaven i.k.v. zelfbeheer. Eventueel wel als de drums opnieuw geschilderd moeten 

worden; graffiti overschilderen  

 

15.  Nieuwe Leliestraat 
 

Locatie:  Eerste gedeelte van de Nieuwe Leliestraat vanaf de Prinsengracht 

Het project:  Een aantal geveltuinen, beplante boomspiegels 

Contactpersoon:  Caro van der Meulen, actieve buurtbewoners: buurtgroep Buurblok 

 

Gang van zaken: 

Gaat prima. 

 

16.  Brug Bloemgracht 1  
 

Locatie:  Brug over de Bloemgracht, verbinding 1ste Leliedwarsstraat en 1ste 

Bloemdwarsstraat 

Het project:  Bloembakken hangend aan weerszijden aan de brugleuningen 

Contactpersoon:  Henk Spreeuwenberg 

 

Structurele activiteiten: 

- schoonhouden van de bakken, uitgebloeide bloemen verwijderen 

- water geven, bemesten 

- in het najaar uitnemen van de planten (geraniums), afnemen en opslaan van de bakken 

- voorjaar aanschaf planten, grond en mest en bakken terug ophangen 

 

17.  Brug Egelantiersgracht 1   
 

Locatie:  Brug over de Egelantiersgracht, verbinding 2de Egelantiersdwarsstraat en 1
ste 

Leliedwarsstraat 

Het project:  Bloembakken hangend aan weerszijden aan de brugleuningen 

Contactpersoon:  Marjan Brown - van Oogen + 1 persoon, bij het ophangen/ inplanten hulp van 

buurvrouw of hulpvaardige buurman. 

 

Structurele activiteiten: 
- schoonhouden van de bakken, uitgebloeide bloemen verwijderen 
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- water geven, bemesten 

- in het najaar uitnemen van de planten (geraniums), afnemen en opslaan van de bakken 

- voorjaar aanschaf planten, grond en mest en bakken terug ophangen 

 

Gang van zaken: 
De brugbloembakken worden vaak door toeristen gefotografeerd. Vandalisme in de vorm van graffiti 

die op de bakken wordt aangebracht. Geen melding van andere beschadigingen.  

Wel na Koninginnedag de bloembakken opgehangen.  

 

18. Brug Egelantiersgracht 2   
 

Locatie:  Brug over de Egelantiersgracht, verbinding 3de Egelantiersdwarsstraat  

   en 2de Leliedwarsstraat 

Het project:  Bloembakken hangend aan weerszijden aan de brugleuningen 

Contactpersoon:  Jacolien Pleijzier + Paul 

 

Gang van zaken: 
Op Koninginnenacht zijn veel planten uit de bakken gehaald en dat was jammer gezien dat er 60 

oranje dahlia’s in stonden.  

Tussen de 2 zelfbeheerders is op natuurlijke wijze een taakverdeling ontstaan, die prima werkt. Bij 

droog weer geeft Paul met een putsemmer water uit de gracht aan de planten. Jacolien onderhoudt de 

contacten met de opbouwwerker zelfbeheer groen in het Wijkcentrum. Samen overleggen, wat we 

gaan doen, samen kopen en 2 keer per jaar planten in de bakken zetten. 

In 2013 hebben we afgeweken van standaard (rode hanggeraniums) en geëxperimenteerd. Er is meer 

mogelijk dan alleen geraniums en violen. 

 

19. Looiersgracht brug 
 

Locatie:  Brug over de Looiersgracht ter hoogte van de 1ste Looiersdwarsstraat 

Het project:  Bloembakken hangend aan weerszijden aan de brugleuningen 

Contactpersoon:  Birgit Pillen, actief bij het project betrokken: 3 personen 

 

Gang van zaken:  

Net zoals voorgaande jaren is erna Koninginnedag begonnen met de beplanting van de bakken op de 

brug Looiersgracht. Helaas door eigen schuld was de kleurensamenstelling van de geraniums wat 

minder aardig dan voorgaande jaren, kortom een beetje kermisachtig en niet helemaal in stijl.  

Enfin, een leermoment dus, om het volgend jaar wat beter te communiceren met de leverancier. 

Verder is alles goed gegaan, ondanks de hitte hebben de planten het goed gehouden, mede door het 

vele water putsen. 

Op dit moment zit het wintergoed weer in de bakken en ze hebben de eerste najaarsstorm goed 

overleefd. Jammer dat de vele geparkeerde fietsen op de brug het beeld een beetje ontsieren! 

 

20. Brug Bloemgracht / Prinsengracht 
 

Locatie:  Bloemgracht kant van de Kees de Jonghenbrug. 

Het project:  2 hangplantenbakken langs de Bloemgracht-kant van de brug 

Contactpersonen:  Hans van Vliet 

 

Gang van zaken:  
Nadat de opbouwwerker van het wijkcentrum contact zocht met de beheerster van de bakken bleek 

deze het al een tijdje niet meer te willen doen. Na een enkele flyer actie in de buurt van de brug zijn er 

3 mensen opgestaan om zich het lot van deze bakken aan te trekken.  

1 persoon heeft het direct goed opgepakt en is nu contact persoon en heeft er tevens voor gezorgd dat 

de bakken er mooi winterklaar bij staan. Tevens ontvingen we het bericht dat hij graag meer bakken 

aan de brug wilde hebben.  
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21. Lijnbaanstraat 
 

Locatie:  Lijnbaanstraat, toegang aan de Lijnbaansgracht 

Het project:  2 langere geveltuinen bij de toegang, 4 kleinere geveltuintjes en 4 

plantenbakken/boombakken (1m³) 

Contactpersoon:  Aleid Doodenheevfer 

 

Gang van zaken: 

In 2013geen declaraties/ subsidies 

De boombakken zijn tien jaar geleden geplaatst en zijn met bamboe beplant. 

Er is nauwelijks onderhoud, hetzij dan dat de bakken af en toe moeten geschilderd worden vanwege de 

graffiti. Hiervoor wordt een kleine reservering voorzien op het zelfbeheerbudget. 

 

22. Brug Bloemgracht 2 
 

Locatie:  Brug over de Bloemgracht, verbinding 3de Leliedwarsstraat en 2de 

Bloemdwarsstraat 

Het project:  Bloembakken hangend aan weerszijden aan de brugleuningen 

Contactpersoon:  Loes Walter 

 

Gang van zaken:  
Bloemgracht, een  brug die veelvuldig bezocht wordt door een gids met toeristen.  

De bakken blijven het hele jaar door hangen en worden regelmatig bijgevuld met seizoen planten en 

dat levert altijd leuke reacties op zeker van de buurtgenoten, de omgeving waardeert dit erg. 

  

23. Brug Lauriergracht 1  
 

Locatie:  Brug over de Lauriergracht, verbinding 2de Laurierdwarsstraat en Hazenstraat 

Het project:  Bloembakken hangend aan weerszijden aan de brugleuningen 

Contactpersoon:  Willem van der Bend 

 

Gang van zaken: 
In 2013twee a drie keer de bloemen/planten verzorgd op de brug van de Lauriergracht.  Met veel 

plezier. Ook leuk dat er zo vaak voor geposeerd werd. Minder leuk is het als mensen de plantjes stelen 

voor eigen gebruik. Maar al met al een leuke investering van tijd en ook dankbaar. Veel aanspraak 

daardoor. 

Huidige beheerde stopt er mee ivm verhuizing. Er wordt gewerkt aan het zoeken naar een nieuwe 

beheerder. 

 

24. Hazenstraat/ Elandsstraat 

 

Locatie:  Hoek Hazenstraat/ Elandsstraat, naast Hazenstraat nr. 28 

Het project:  Een binnentuintje aan een gang tussen de gebouwen, waaraan nog een tweede 

binnentuin ligt die in privé beheer is. Deze gang en binnentuin is kadastraal als 

openbare ruimte geregistreerd. 

Contactpersoon:  Frank Bruijnzeels 

 

Stand van zaken: 
Geen subsidie/ declaraties meer sinds 2007.  

De beheerder heeft medio 2007 zijn zelfbeheer overeenkomst opgezegd omwille van de overlast van 

slapers/gebruikers en hangjongeren die in de steeg en de tuin vernielingen en (overvloedig) afval 

achterlaten. Een aanvraag om de gang beperkt toegankelijk te maken is toen afgewezen. 

Het van subsidie aangeschafte materieel is formeel overgedragen aan het wijkcentrum.       
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Mogelijk gaan vanuit het rayonmanagement toch stappen ondernomen worden om de steeg enigszins 

selectief toegankelijk te maken. In dit geval zullen de zelfbeheeractiviteiten terug opgenomen worden. 

Om deze reden houden we deze locatie – voorlopig nog in ons bestand. 

 

25. Laurierhof 
 

Locatie:  Gaanderij rondom het nieuwbouwcomplex, Laurierstraat/1ste 

Laurierdwarsstraat/Rozenstraat 

Het project:  11 geveltuintjes op de stoepen tegen de steunpilaren van de droogloop,1 

boombak hoek Laurierstraat/ 1
ste

 Laurierdwarsstraat 

Contactpersoon:  Hans Blom, actief bij het project betrokken: vaste kern van 3 personen, indien 

uitgenodigd bijgestaan door een aantal medebewoners van het woonblok en 

buurtbewoners (werkgroep “Rondom de Laurierhof”) 

 

Gang van zaken: 

Met als toevoeging dat ze dit jaar het reguliere schilderwerk rondom de hof hadden. 

Grote steigers werden zondermeer in de straat gepoot en daarvan hadden de tuintjes zeer te lijden! 

Steunplankjes werden onder de poten geplaatst en vaak stonden deze midden in een tuintje. Kan ook 

niet anders wellicht en de veiligheid van de schilders staat daarbij natuurlijk voorop. Maar het doet 

wel zeer om te zien hoe onze plantjes geweld wordt aangedaan. 

En dit jaar hadden de tuintjes weer erg te lijden onder de wildplassers  en dronken medemensen. 

Ook wordt er steeds veel afval achter gelaten in de tuintjes en bloembakken en dat veroorzaakt schade. 

Veel studenten / buren vinden nog het steeds geen enkel bezwaar om hun fiets in het geveltuintje te 

kieperen....schade! 

Om dat parkeren van fietsen in de tuintjes tegen te gaan hebben ze vuurdoorns geplant, decoratief en 

doeltreffend al moeten ze nog flink uitbotten voor het optimale effect. 

Regelmatig missen ze een deel van de inhoud van een tuintje of bloembak;  dat wordt of ontvreemd of 

'lollig' mee genomen in een dronken bui. 

De hondenbezitters laten zich ook niet onbetuigd.  

De honden poepen in de tuintjes en krabben eruit in een poging de ontlasting te verbergen. Dat levert 

dus weer een kapot tuintje op! 

 

26. 1
ste

 Passeerderdwarsstraat 

 

Locatie:  1
ste

 Passeerderdwarsstraat voor de ‘La Louvre” flat en t.o. 

Het project:  6 boombakken, 4 lange geveltuinen langs de flatgebouwen in de straat en 2 

kleine met klimplanten  

Contactpersoon:  Lidie Kleijn, en 2 personen bijgestaan. 

 

Gang van zaken:  

Vanwege het winterse voorjaar waren er verschillende planten gesneuveld, die vervangen moesten 

worden. Verder hebben we een jarigen geplant, steentjes in 1 van de boombakken gestort, en alle 

boombakken opnieuw geschilderd omdat er graffiti op was gezet. We verven ze in ieder geval elk jaar 

opnieuw. Een van de deelnemers is helaas overleden, dus voorlopig nemen wij de zorg over, tot er een 

nieuwe huurder komt, die mee wil doen. Wil die dat niet, dan behouden wij de zorg. 

De meeste planten zijn nu groot en gesetteld, dus die zullen het wel goed blijven doen. 

 

27. Looiersplantsoen 
 

Locatie:  2de Looiersdwarsstraat tussen nrs 16 en 24, ter hoogte van de Oude 

Looiersstraat 

Het project:  Een (speel-)tuin tussen de woonhuizen 

   Contactpersoon: Gerard Alberts en Marja Willekens 

De leden van de groep. 
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We hadden dit jaar een stabiele groep: Hugo en Nahid Vliegen, Annemarie Hoeve, Bart en Hélène de 

Graaf, Leo Veger, Sander Onland, Mareije Vos, Gerard Alberts en Marja Willekens. Onlangs heeft 

Leo Veger besloten om te stoppen met zijn werk voor de zelfbeheergroep. We hebben hartelijk 

afscheid van hem genomen tijdens onze herfst snoeidag in oktober en hem bedankt voor de vele, vele 

jaren trouwe deelname aan onze groep, namelijk vanaf het begin in 1992. Als dank hebben we hem het 

boek De Jordaan 400 jaar later cadeau gedaan. 

 

Het werk van de zelfbeheergroep. 

Ook dit jaar  was er weer een rooster opgesteld. De vrijwilligers hebben dan gedurende 1 week de 

beurt, wat inhoudt dat zij de speeltuin ’s ochtends openen  en ’s avonds weer op slot doen. De zandbak 

wordt iedere avond afgedekt met een net. Minstens 1 maal per week wordt er geveegd en eventuele 

rommel verwijderd. 

De afspraken zijn nog steeds als volgt: Gerard maakt het rooster.  Sander organiseert de tuinonderhoud 

ochtenden/avonden. Marja regelt voor deze ochtenden de eventuele aankoop van planten en andere 

materialen en serveert koffie en taart. 

We hebben in het voorjaar en in het najaar op een mooie dag een wied-  en snoeiochtend gehouden en 

zelfgebakken appeltaart gegeten. We hebben de composthoop gekeerd en gedeeltelijk uitgestrooid. 

Ook worden de rioleringsputjes leeg geschept waar wel eens zand uit de zandbak in komt, zodat de 

afvoer van regenwater weer goed gaat. 

 

Gebruik. 
De speeltuin wordt nog steeds intensief gebruikt: door buurtbewoners en door een aantal 

peuterspeelzalen, maar ook door toevallige passanten.  

Sinds de nieuwbouw met speelplaats van de 14
e
 Montessorischool in de Elandsstraat gereed is 

gekomen is de druk op de speeltuin iets afgenomen. Maar we hopen toch dat op de Elandsgracht de 

kleine speelgelegenheid tegenover Albert Heijn na de herprofilering blijft bestaan. Daar wordt ook 

veel gebruik van gemaakt en ontlast onze speeltuin enigszins. 

Soms komen er jongeren om te blowen of te drinken. Gelukkig is het zo dat als zij erop gewezen 

worden dat het echt een speeltuin voor kleine kinderen is dat zij dan weggaan. 

Soms komen buurtbewoners hun kat uitlaten. Het kost dan enige overredingskracht om hen te doen 

inzien dat dit niet de bedoeling is. 

 

Onderhoud speeltoestellen en hek en huisje achterin de speeltuin. 

Er hoefde dit jaar geen onderhoud aan speeltoestellen en het hek te gebeuren. Tijdens het najaars 

wieden kwamen we er echter achter dat in het dak van het huisje achterin de speeltuin een gat was 

ontstaan tussen twee planken. Dit had tot gevolg dat vele planken van het dak van het huisje waren 

verrot. We hebben besloten om onmiddellijk twee grote vochtbestendige platen op het huisje te 

monteren als dak. Dat is met vereende krachten heel goed gelukt. Zo is het huisje weer voor een paar 

jaar gered. 

 

Onderhoud planten. 
We hebben in het voorjaar en ook in het najaar een wied- en snoeiochtend gehouden. Vooral bij de 

ochtend in het najaar, in oktober, waren veel buurtkinderen actief mee aan het helpen door te vegen en 

bloembollen te planten. 

Het idee dat vorig jaar is opgevat om in bakken groenten te verbouwen heeft dit jaar niet 

plaatsgevonden vanwege ziekte van één van onze vrijwilligers die dit op zou pakken. 

Ook dit jaar hebben we een goed jaar gehad en hebben veel mensen met veel plezier gebruik gemaakt 

van de speeltuin. 

 

28. J Jordaanplein 
 

Locatie:  Kop van de Elandsgracht bij de Prinsengracht 

Het project:  4 grote plantenteilen, 7 kleinere teilen, 3 kuipen, 8 beschermde boomkransen 

alles beplant met coniferen, buxus of laurocerasus, een walkanttuin 

Contactpersoon 
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Gang van zaken:   

Sinds de plannen voor de herinrichting van de Elandsgracht en het mogelijk verdwijnen van het 

transformatorhuisje is het voortbestaan van dit plantenbakken project onzeker. 

 

29. Bolstuin 
 

Locatie: Tussen Rozengracht en Rozenstraat, met toegang via de Rozenstraat tussen de 

nrs.100 en 102. 

Het project:   Een (semi-openbare) binnentuin; sleutelproject. 

Contactpersoon:  Betty Booij en 2 personen en een aantal vrijwilligers op afroep   

Gang van zaken: 

In het voorjaar is de Bolstuin mooi door o.a. het blad van de Acers en de bloeiende Magnolia’s 

In juni hebben we meegedaan aan de Open Jordaantuinendag. We (Ton en Betty) hadden de tuin netjes 

en mooi gemaakt. De bezoekers reageerden enthousiast zoals altijd, omdat je vanaf de straat niet kan 

zien dat er nog een stuk tuin voorbij het hek ligt. Het Rozenkoor kwam een kwartier een concertje 

geven. De rest van het jaar hebben we de tuin bijgehouden. 

 

Enkele bewoners van de Rozengracht kant verzorgen een stukje tuin aan hun kant. Zij letten ook op 

wie er in de tuin lopen. Wij houden de tuin bij door vuil te ruimen en planten te zetten en mest te 

strooien en takken te snoeien enz. 

Sommige bewoners gooien rotsooi naar beneden in de tuin, zelfs vloerkleden en bedden. Wij 

verslepen dat naar de straat en bellen de gemeente voor grofvuil. Als we hard in de tuin gewerkt 

hebben is er ook veel tuinafval, waarvoor we ook de gemeente bellen. Dat gaat altijd goed. 

Een bewoner van verder op heeft een kattentrap in de tuin gemaakt, waardoor die katten in de Bolstuin 

plassen (stank) en poepen (met je handen erin tijdens tuinieren) en vogeltjes vermoorden. Dat laatste is 

nog het ergste, want wij willen juist graag vogels in de tuin. We weten niet wie het is. De Eigenhaard 

contactpersoon zei dat als het anoniem wordt opgehangen wij het ook anoniem kunnen weghalen. Dat 

hebben we gedaan. Later is het opnieuw opgehangen. Ik weet niet hoe ze in de tuin kunnen. Bizar om 

een kattentrap bij je buren in de tuin te maken, maar aangezien we geen burenruzie willen laten we het 

nu zo. Alles inherent aan een zelfbeheergroep die semi-openbaar is. Een bewoner die wel aan de tuin 

grenst heeft ook een kattenluikje aan de tuin en dat tolereren we ook, met de zelfde reden. Ons idee is 

dat de tuin er is voor de mensen. Wij laten de dingen gebeuren. Zo is er bijvoorbeeld een trampoline 

neergezet wat we juist wel erg leuk vinden voor de kinderen, er is ook een schommeltje en een 

zandbakje en een pierenbadje. De sportschool is ook steeds met verbouwingen bezig. Nu hebben ze als 

cadeautje een (afgedankte) picknicktafel neergezet. Ook leuk. 

De omwonenden hebben de sleutel als zij hun box binnen het hek hebben. Anderen kregen de sleutel 

op verzoek na betaling van het bij laten maken en hun adres. Toch is het niet meer helemaal duidelijk 

wie er allemaal een sleutel hebben, mensen kunnen sleutels doorgeven. Dit is voor de mensen die 

direct aan de tuin wonen een onprettig idee, maar gelukkig gaat het goed tot op heden. 

We hebben geen bestuur, geen omschreven regels en weinig echte tuiniers. Toch genieten de mensen 

om de tuin heen ervan en vinden wij, de tuiniers het leuk om het bij te houden, ook al is het veel werk, 

we proberen het werk te beperken door de tuin zelf te volgen, behalve overwoekeringen halen we 

soms wat weg. 

 

30. Floatlands Lijnbaansgracht 

 
Locatie: Lijnbaansgracht (Marnixstraatzijde) tussen Rozengracht en Lauriergracht. 

Het project: ca. 50 met moeras- en oeverplanten beplantte vlotten in de Lijnbaansgracht 

Contactpersoon:  Rob Versluijs 

 

Structurele activiteiten: 
- maandelijkse schoonmaak en onderhoudswerk aan de vlotten (met behulp van 2 roeibootjes) 

- nakijken/ vernieuwen van de verbindingen tussen de vlotten 

- nakijken/ vernieuwen van de bevestigingen aan de verankeringpalen 

- jaarlijks aanvullende beplanting voor de bestaande vlotten 



 16 

 

Incidentele activiteiten: 
-    vervangen van verrotte verankeringpalen 

- uitbreiding van het aantal vlotten 

- bevestiging en verankering van de extra vlotten 

- beplanting van de extra vlotten 

 

Gang van zaken:  

In 2013 is voor de levering van de jaarlijks benodigde aanvullende beplanting contact opgenomen met 

de leverancier die het stadsdeel heeft geselecteerd. Deze bleek gelukkig ook via het wijkcentrum aan 

het project te willen leveren, zelfs met een zeer gunstige offerte. In augustus kon daarom weer een 

inplantactie door de vrijwilligers georganiseerd worden. 

Daarnaast is de beplanting ook aangevuld via het bestaande contact met Landschap Noord-Holland: in 

de Brettenzone is weer het een en ander 'geoogst' ten behoeve van het project. Een van de vrijwilligers 

heeft onlangs met de Vereniging De Rietlanden contact gehad en toestemming gekregen om komend 

voorjaar materiaal van de oevers van het Nieuwe Meer te 'oogsten' voor het project. 

Het vervangen van de verbindingen tussen de vlotten onderling en tussen de vlotten en de ankerpalen 

blijft aandacht vragen. Tot twee keer aan toe zijn afgelopen zomer door slijtage van de kettingen en 

haken vlotten losgeslagen, waarop noodreparaties zijn uitgevoerd. In december zal daarom een 

algehele controle- en vervangingsoperatie worden uitgevoerd. Het materiaal hiervoor is al aangeschaft. 

In de zomer is door een verhuizing een van de vaste vrijwilligers weggevallen. Het vinden van 

voldoende vrijwilligers voor de groep blijft een bron van zorg. Gelukkig blijft het enthousiasme van de 

nog aanwezige deelnemers  groot. 

Naar het zich laat aanzien zullen voor het project in 2014 geen extra, incidentele kosten hoeven te 

worden gemaakt. 

 

31. Brug Lauriergracht / prinsengracht 
 

Locatie:  De brug over de Lauriergracht bij de monding in de Prinsengracht 

Het project: Brugbloembakken aan de brugleuning langs de kant van de Lauriergracht. 

Contactpersoon:  Henja Vos  

 

Gang van zaken: 

Een heerlijke zomer gehad met veel bloeiende geraniums. In april begonnen met oranje violen, en die 

waren een enorm succes i.v.m. de Kroning. Laat begonnen met geraniums i.v.m. mogelijke nachtvorst. 

Houden de bakken het hele jaar vol, ook in de winter met wintergroen.  

 

32. BrugBloemBakken (Bruggen toegangen tot Willemsstraat)  
 

Locaties:  Lijnbaansgracht en Brouwersgracht uiteinden van de Willemstraat 

Het project:  Bloembakken aan de relingen aan weerszijden van de opgangen naar de 

Bruggen 

Contactpersoon:  Ebbetien Boor en Sander Germanus 

Gang van zaken:  
In het voorjaar 2008 is er een aanvraag voor brugleuning-bloembakken binnengekomen van een 

bewoner hoek Willemsstraat/ Lijnbaansgracht.. Deze bewoner is tevens voorzitter geworden van het 

later in het voorjaar 2008 opgerichte Willemsstraat comité. In 2009 hebben deze bakken door hun 

opvallende geraniumpracht de aandacht van de bewoners (en voorbijgangers) getrokken. 

Door de omwonende bewoners is gevraagd om ook aan de kant van de Marnixstraat  enkele bakken te 

hangen, zodat de toegang tot de brug er van die kant ook feestelijk uitziet.  

Ook aan de andere kant van de Willemsstraat op de toegangen van de Oranjebrug wilden bewoners 

enkele brugbloembakken die dan met geraniums beplant kunnen worden. Deze zijn in het najaar 2011 

geleverd en  voorjaar, aan beide zijden van de Brouwersgracht, de brug sieren. Hiervoor zijn 

aanvankelijk verzorgers gevonden aan weerszijden van de Oranjebrug.  
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In 2012 heeft de beheerder van de groenvoorzieningen in de Willemstraat ook het beheer van de 

brugbloembakken aan de Brouwersgracht bruggen overgenomen, zowel de bakken aan de Oranjebrug 

als de bakken aan de Brouwersgracht/ Prinsengracht bruggen iets verderop. 

 

Willemstraat zelf: 
In het voorjaar 2010 hebben nog een paar overlegrondes plaatsgevonden met actief betrokken 

bewoners enerzijds en met de gebiedsbeheerder en de uitvoerders van openbare werken anderzijds 

ivm. de geplande kleine opknapbeurt in de Willemsstraat. 

In juni 2010 is het rayonmanagement begonnen met de opknapbeurt aan de betegeling/ her organisatie 

van fietsenparkeerplaatsen en voorbereidingen treffen voor de plaatsing van boombakken op een 

aantal locaties in de straat; een belangrijke factor hierbij was de kordate aanpak van de 

gebiedsbeheerder. Na de zomervakantie is de telefooncel nog verwijderd. De boombakken zouden 

volgend jaar, 2011, nog geplaatst worden daar voor 2010 de reservepot leeg is. Uiteindelijk werd het 

eind 2012. 

Een tussen evaluatie met de betrokken bewoners heeft als belangrijkste conclusie opgeleverd dat er 

nog te weinig fietsenrekken zijn geplaatst; ofschoon op twee a drie locaties nog ruimte is voor 

verdubbeling van het nu aanwezige aantal; dit wordt onderstreept door het feit dat op die vrije ruimten 

nú de fietsen zomaar tegen de grond worden gestapeld/gegooid. We hebben het niet over het 

parkeervak voor de tandartsenpraktijk; dat blijkt in de praktijk wonderwel te werken. De mensen 

zetten hun fiets netjes in het vak, en niet bijvoorbeeld tegen de gevel.   

In de loop van het voorbije jaar hebben zich enkele problemen met hangjongeren geopenbaard. Vooral 

rond de tandartsenpraktijk en in de buurt van het kruispunt met de Palmdwarsstraat hebben 

hangjongeren hun plekje gevonden. Deze problemen zijn evenwel, door geschikte interventie van een 

– in de straat actief - lid van het Willemsstraat comité, onder controle gebracht. 

Inmiddels is het rayonmanagement/ stadsdeel bezig met plannen voor een herprofilering van de 

Willemsstraat. Het rayonmanagement heeft al contact opgenomen met leden van het Willemsstraat 

comité en heeft geïnventariseerd wat er bij de kleine opknapbeurt in 2010 niet kon worden uitgevoerd. 

Er wordt bekeken of deze zaken met de herprofilering kunnen worden meegenomen.  

   

33. Floatlands Singelgracht 

 

Locatie:  Singelgracht ter hoogte van het Eerste Marnixplantsoen 

Het project:  8 beplantte vogelvlotten 

Contactpersoon:  Rob Versluijs 

 

Gang van zaken: 
Project gestart in het najaar 2008.  

De beplantte vlotten hebben tot nu toe geweldig gedaan; de vlotten liggen dan ook aan de zonnige kant 

van de gracht. Tot nog toe vragen deze vlotten weinig onderhoud. 

 

34. Meer Groen in de Jordaan 

Contactpersoon 

In 2013 heeft de werkgroep Meer Groen in de Jordaan de volgende activiteiten ontplooid:  

• Publicatie van de Groenbrief (onze jaarlijkse nieuwsbrief met aankondigingen van onze 

activiteiten en artikelen over onderwerpen die betrekking hebben op ‘groen’ en de Jordaan). 

Een aankondiging van de groenactiviteiten van het Wijkcentrum wordt sinds vorig jaar 

opgenomen in onze Groenbrief. 

• De Schone Straatactie in de Noorderspeeltuin, waar wij de met de opbrengst van de verkoop 

van plantenpakketten voor een ‘groen’ goed doel tijdens de groenmiddag in de lente van 2012 

fruitbomen en -struiken hebben geplant. Helaas ging de Schone Straatactie i.s.m. de 

zelfbeheergroep Jan Mensplein en omgeving dit jaar niet door omdat hun aanvragen voor een 

aantal grote geveltuinen, die wij zouden helpen inplanten, om onduidelijke redenen niet bij het 

stadsdeel waren aangekomen, waardoor de geveltuinen niet waren aangelegd. 

• De jaarlijkse Open Tuinendag in de Jordaan. Ruim 20 zelfbeheer- en privétuinen, hofjes en 

dakterrassen in de Jordaan deden mee. Deze werden door ruim 300 bezoekers bezocht. 



 18 

• Groenmiddagen in de lente en herfst (onderstaand beschreven).  

 

Tijdens de groenmiddag in de lente (21 april), die wij i.s.m. het Wijkcentrum organiseerden, werden 

met zelfbeheersubsidie aangeschafte plantenpakketten en klimplanten verkocht aan zelfbeheerders en 

(gevel)tuiniers uit de Jordaan en Gouden Reael. De opbrengst van de plantenpakketten en klimplanten 

gaat naar een ‘groen’ goed doel: de aanleg van een kruidendak op een fietsenstalling aan de 

Taanstraat, een initiatief van de zelfbeheergroep Jan Mensplein en omgeving. De zelfbeheergroep is 

hierover nog in onderhandeling met woningcorporatie de Key. Tevens waren er een plantenruilbeurs, 

informatiestands van natuurverenigingen in Amsterdam en omgeving en een kliniek van een 

plantendokter.  

 

Tijdens de groenmiddag in de herfst (13 oktober), die wij i.s.m. het Wijkcentrum en de afdeling 

Amsterdam van de Vereniging Groei en Bloei organiseerden, waren er eveneens een planten- en 

zadenruilbeurs, informatiestands en een kliniek van een plantendokter. Daarnaast werd er een lezing 

gegeven over de geschiedenis van de tulp en konden tuiniers uit de Jordaan en Gouden Reael 

bijzondere tulpenbollen uitzoeken om in hun tuin, geveltuin of zelfbeheerproject te planten. 

Beide groenmiddagen werden door ruin 60 tuiniers uit de Jordaan en Gouden Reael bezocht. 

 

 

B. DE GOUDEN REAEL 
 

1. Rosarium  
 

Locatie:  Kop Nieuwe Houttuinen bij het Haarlemmerplein 

Het project:  Een buurttuin; (± 200 m²), Stadsmeubilair: 1 picknicktafel (in slechte staat) en 

3 banken 

Contactpersoon:  Babsie Huibrechts, actief bij het project betrokken: 9 personen in wissellende 

samenstelling 

 

Gang van zaken:  
Tot september 2011 in beheer bij Groenvoorzieningen. In 2011 is een eerste schoonmaak en herplant 

actie gehouden met het extra bedrag dat door SOR ter beschikking was gesteld. Ook Ymere 

participeert financieel in de activiteiten. 

Op het einde van het voorjaar en in de zomermaanden is er door de opbouwwerkers van het Huis van 

de Buurt op de locatie, Nieuwe Houttuinen, een inventarisatie van de klachten/ wensen van de 

bewoners en een informatie actie gehouden; een van de resultaten hiervan is dat het Rosarium terug 

onder de aandacht van de bewoners is gekomen met een groenactiedag op het  Rosarium, gedragen 

door de bewoners, als Lucas Jansen is bij de actie op het Rosarium aanwezig geweest en heeft op 

grond van zijn ervaring met de mensen die daar bezig waren het terrein terug vrijgegeven voor 

zelfbeheer. 

 

Sedert 2012 is het Rosarium terug bij ons geregistreerd al s zelfbeheerproject. 

Er is een vaste ploeg mensen die zich om de kleinere groenvoorzieningen en het schoonhouden van de 

binnentuin (parkje) bekommert; Groenvoorzieningen behoud de controle en eventueel snoeiwerk aan 

de (grote) bomen. 

Tweemaal per jaar wordt er nu, in het voor- en het najaar een groendag gehouden met een brede 

participatie uit de buurt.   

 

2. Nieuwe Houttuinen 
 

Locatie:   Nieuwe Houttuinen, binnenstraat (parallel) tussen Haarlemmerdijk en  

Haarlemmer Houttuinen 

Het project:  38 BBO plantenbakken 

Contactpersoon:  Babsie Huibrechts 
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Gang van zaken:  

Gebleken is dat veel omwonende niet weten dat de bakken tot een zelfbeheer project behoren. 

Sommige weten het wel en dienen ook kleine bonnetjes in, andere weten het niet. Bakken staan er leeg 

en troosteloos bij, andere weer kleurig en vol.  

Voor het komende jaar zal overleg met de kartrekkers moeten plaatsvinden of we hier nog nieuw leven 

gaan inblazen of dat we wachten tot na de herprofilering.   

 

3. Droogbak - Piramidespeeltuin 
 

Locatie:   Nieuwe Westerdokstraat e.o., Piramidespeeltuin achter het Woonblok 

Het project:  Geluidsmuurbeplanting; (140 m x 0,30 m), verscheidene perken; (± 400 m²), 

hagen en pergola's (± 110 m) met hangplantenbakken en hangplantenbakken 

aan de hekwerken rond de Piramide 

 

Contactpersoon:  Frieda Pol, vaste kern van 8 personen. 

 

Structurele activiteiten: 
- bemesten van de klimrozen (koemest)      

- bodemverbetering met bemeste tuinaarde bij 

  coniferen, de geluidsmuur, en 3-hoekje bij garage    

- nieuwe potgrond bloembakken in de speeltuin     

- éénjarige en vaste planten in bloembakken en langs de muur            

- bloembollen voor in de speeltuin en langs de geluidsmuur   

- kapotte plantenbakken repareren of vervangen    

- vuilniszakken en werkhandschoenen      

- 2 x per jaar een gezamenlijke groendag       

 

Gang van zaken:  

Er wordt in mei ieder jaar een gezamenlijke opknap- en plantdag gehouden waarbij zoveel mogelijk 

bewoners van het woonblok betrokken worden. Zij die geen groene vingers hebben worden dan 

bijvoorbeeld voor de catering ingezet, zodat het echt een gezamenlijk gebeuren is. 

In het afgelopen jaar is heeft ook de speeltuinleiding van de Piramidespeeltuin zich bij het  

gemeenschappelijk evenement aangesloten; zij hebben de hangbloembakken langs de speeltuinkant 

voor hun rekening genomen. 

In het najaar wordt nog een gezamenlijke schoonmaak en snoeidag gehouden. Bij deze gelegenheid 

gaan ook de voorjaarsbollen de grond in. 

 

4. Binnen en Buiten Brouwersstraat 
 

Locatie:  Binnen/ Buiten Brouwersstraat 

Het project:  8 BBO plantenbakken en 2 (1 m³) boombakken (beplant met heesters) 

Contactpersoon:  Frida Schuiten 

 

Structurele activiteiten: 
- wieden en afval verwijderen in de plantenbakken 

- vervangen van beplanting in de plantenbakken (wisselend) 

- bijmesten (en soms aarde vernieuwen) 

- (in relatief droge periodes) water geven met de slang 

 

Gang van zaken: 

Er zijn voor en tegenstanders in de straat betreft de bakken. Tijdens het plaatsen van een aantal nietjes 

zijn de meeste bakken bij Frida voor de deur terecht gekomen omdat niemand anders ze wilde hebben 

voor de deur. Nu zijn er nog 2 andere bakken die een aantal bewoners nog 1 meter opgeschoven zou 

willen hebben voor een betere doorgang. 
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5. Vinkenstraat e.o. - PleinVinck 

 

Locatie:  Boombakken in het eerste en derde gedeelte van de Vinkenstraat; 

   de doorgang (Baanbrugsteeg) tussen de nrs. 165 en 169 in de Vinkenstraat 

Project:  4 BBO plantenbakken overdwars in de Baanbrugsteeg als voetgangerssluis. 

6 (7) grote gemeentelijke gewassen kiezelbakken (boombakken) van 

verschillend formaat in de Vinkenstraat. 

Contactpersoon:  Valentijn Nilsson en Frits en Inneke Wardenaar en vaste ploeg van 3 personen 

 

Structurele activiteiten: 
- beplanting in de bakken regelmatig water geven 

- bijmesten 

- aanvullen/vervangen van de beplanting 

 

Incidenteel: 

- aanschaf van materieel, bv. koppelstukken en waterslang (grote afstanden te overbruggen) 

- verplaatsen bakken i.g.v. lokale werkzaamheden 

 

Gang van zaken:  
Er zijn 3 bewoners die het beheer (verzorging) van alle zes boombakken in de Vinkenstraat op zich 

nemen. De plantenbakken in de Baanbrugsteeg worden door de aanwonende bewoners verzorgd. 

 

6. Vinkenstraat pleintje – naast Femina Müller 
 

Locatie:  Vinkenstraat tussen Korte Prinsengracht en Binnen Oranjestraat, 

    naast Femina Müller. 

Het project:  een plantsoentje (± 168 m²), stadsmeubilair: 1 prullenbak en 1 lantaarnpaal 

Contactpersoon:  Joke Zonneveld en vaste kern van 2 personen + 2 x per jaar 

gemeenschappelijke actie van omwonenden; wissellende opkomst. 

 

Structurele activiteiten: 
      - regelmatig verwijderen van afval uit de parterres en op het pleintje 

- verversen houtsnippers en grondverbetering       

- planten voorjaarsbloei en éénjarige planten       

- jaarlijks vervangen van dode en oude planten/struiken   

  

Gang van zaken: 

De bedoeling van de omwonende was om in november een schoonmaakbeurt te organiseren en 

daarvoor buurtbewoners te interesseren. Dit is achterwege gebleven omdat het pleintje in bezit is 

genomen door een schildersbedrijf met een schaftkeet, een container en een WC i.v.m. groot 

onderhoud aan de omliggende woningen van De Key. Naar verwachting kan dit nog tot Kerstmis 

duren. Het is dus nog even afwachten wat de eventuele schade aan de perken zal zijn. In ieder geval 

had ze het grind om de berk weer willen aanvullen. 

Afgelopen zomer is de ongediertebestrijding een aantal keren langs geweest om maatregelen te nemen 

tegen mogelijke ratten. Er zat namelijk een opmerkelijk rond gat in het weggezakte   

Door het jaar heen komt het onderhoud neer op de bereidwilligheid van mijn buurvrouw en mij. Het 

water geven bij periode van droogte in de zomer is vaak een probleem. Omwonenden hebben op de 

een of andere manier niet in de gaten dat de planten slap hangen en behoefte hebben aan water. 

Meestal moet ik dan vragen of zij hun slang willen uitrollen en willen sproeien. 

 

 

7. Speelvinck - Mouthaansteeg 
 

Locatie:  1.Vinkenstraat tussen pand nr.110 en de Mouthaansteeg, 

     2. tussen Mouthaansteeg en het pand Vinkenstraat nr.104 
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   3. de Mouthaansteeg tot aan de Haarlemmerdijk 

Het project:  2 kinderspeelplaatsjes met spelobjecten 

   (1) Een plantenborder langs de gevel van nr. 110; (± 16 m²) 

(2) Een geveltuin langs de muur van de fietsstalling aan de kinderspeelplaats; 

(± 1,75 m²);  

 (3) Een bamboe-border langs de gevel van nr. 104; (± 9 m²)  

 (4) Een bamboeborder langs de gevel van Mouthaansteeg nr. 3 (± 9 m²) 

(5) Een bamboeborder langs de houten schutting in het verlengde haaks op de 

voorgaande (±  3,2 m²) 

   (6) Een plantenborder langs de panden in de Mouthaansteeg, tussen de 

                              kinderspeelplaatsen en de Haarlemmerdijk; 

Contactpersoon:  Adrienne Tas-Kroon + 1 

 

Structurele activiteiten: 
      -     schoonhouden van de groenborders en de speelplaatsjes (zwerfvuil) 

- aanvullen grond en bemesting 

- vervanging van éénjarige planten 

- aanschaf van zakken voor tuinafval, werkhandschoenen e.d. 

Incidentele activiteiten: 
- vervangen van dode planten en struiken, vernieuwen/ aanvullen van beplanting 

- herstellen/ aanbrengen van andere voorzieningen zoals hekwerk (intern), klimrekjes, 

pergola’s, vlonders, nestvoorzieningen etc. 

     - aanvullen/ vervangen van versleten of stukgegaan standaard gereedschap 

 

Gang van zaken: 

- De verknoeide bamboe heraanplant onder de muurschildering op pand nr.104 heeft zich 

dankzij nieuwe scheuten goed hersteld. 

- Vergroening stuk Mouthaansteeg: In de zomer 2011 is er over nagenoeg de hele lengte van het 

stuk Mouthaansteeg tussen de Haarlemmerdijk en de speelplaatsjes een 

      groenborder aangelegd; deze wordt voortaan meegenomen met het onderhoud van alle 

      groenvoorzieningen in en om de speelplaatsjes. 

- In november vorig jaar is de graffiti verwijderd van het muurtje van de bergingen. Er is in het 

najaar Hedera aaangeschaft. Deze komt tegen het muurtje van de bergingen zodat eventuele 

nieuwe graffiti minder/ geen kans meer krijgt. 

- Er is lavendel aangeplant in de geveltuin langs de muur van de fietsstalling 

 

8. Planciusbuurt - Houtmanstraat 
 

Locaties:  Houtmankade, geveltuintjes, Houtmanstraat, 1 plantvak e.o. Sloterdijkstraat, 

geveltuintjes, Nwe Teertuinen, de walkanttuinen ten noorden van de 

Sloterdijkerbrug tot aan de 2de Breeuwersstraat 

Contactpersonen:  Peter Erftemeyer (Houtmansstraat), ChrisVinken (Sloterdijkstraat),Rein van 

der Woude (walkant Nwe Teertuinen) 

 

Gang van zaken: 

Er is wat klein tuingereedschap aangeschaft en enkele vast planten en 1 jarige planten. Buurtbewoners 

reageren enthousiast op de ‘wilde’ en ‘overdadige’ tuin. Het tussen de planten verscholen vijvertje met 

fontijntje blijft de voorbijgangers (en kinderen) verrassen. Aan de kant van het speelplein wordt de 

tuin helaas nogal eens belaagd en beschadigd door voetballende kinderen. De tuin heeft in de loop der 

jaren een mooi evenwicht bereikt en is dit jaar rozenrijker geworden, naar tevredenheid ook van 

omwonende.  

Het hekwerk is gedeeltelijk aan vervanging toe en zal in 2014 aangepakt moeten worden. 
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9. Bosplantsoen 
 

Locatie:  Vierwindenstraat t/o 201 t/m 277 

Het project:  Een klein stukje bos (± 760 m²) met enkele kenmerken van ongerepte natuur, 

aantrekkelijk voor natuurliefhebbers, waar bewoners tevens kunnen 

verpozen.De bewoners willen een zo uitgebreid mogelijke variatie van wilde 

en andere planten. Bijgenaamd “Klein Keukenhof” vanwege de tulpenzee in 

het voorjaar. 

Contactpersoon:  Toon Yland + vaste kern van 2 personen en nog eens 4 tot 6 personen waarop 

een beroep kan worden gedaan 

 

Structurele activiteiten: 
- het onderhouden en verder ontwikkelen van deze 'gecultiveerde wildernis' 

- jaarlijks verversen van de houtsnippers op de houtsnipperpaden    

- jaarlijks een vracht tuinaarde, tuinturf, bemesting t.b.v. bodemverbetering  

- jaarlijks maaien of selectief wieden van hoge vegetatie bij het begin van de herfst 

-  verspreiden (gras)zaad              

- planten van een paar duizend bloembollen (voor de voorjaarsbloei)    

- afvalzakken, tuinhandschoenen e.d.          

 

Incidentele activiteiten: 
- opruimen van zwerfvuil e.d., achtergelaten door spelende kinderen 

- herstel rhododendronvallei          

- aanvulling beplanting          

- vervangen van diverse dode planten en struiken       

- (snoeien van de bomen), herstellen/ aanbrengen van andere voorzieningen  

  zoals hekwerk (honden), zitgelegenheden, nestvoorzieningen in bomen etc..   

 

Gang van zaken:  
Het jaar begon goed. De bollen op tijd de grond in; nieuw houtsnipperpad aangelegd; opnieuw een 

Keukenhofje. 

Advies over de rododendronsterfte bleef uit. Struiken die niet afgestorven zijn hebben zich nagenoeg 

hersteld van de geheimzinnige kwaal die in 2011 de struiken heeft overvallen. We 

Houden het erop dat overvloedig sproeien met grachtenwater het gebladerte verstikt heeft.  

In oktober 4 m³ bemeste tuinaarde laten afzetten bij het park; met 3 kruiwagens en de nodige 

medewerking van bewoners over het park verspreid. 

In november een vracht bloembollen opgehaald in Hillegom. 

Dit jaar hebben we ons hoofdzakelijk beziggehouden met grondverbetering en onderhoud, grasmaaien, 

snoeien, enz. 

 

10. Gemeenschappelijke tuin ‘van Goolterrein’ 
 

Locatie:  Prinseneiland naast nr. 50 

Het project:  Een buurttuin; (± 134 m² in zelfbeheer). Deels in zelfbeheer en deels in beheer 

van de Groendienst (schriftelijke overeenkomst m.b.t.de beukenheg en het 

grasveldje), 1 grote BBO plantenbak (grote schuit) 

Contactpersoon:  Erik Kon 

 

Gang van zaken:  
De zomer van 2013 was één van de warmere zomers van de afgelopen 5 jaar. Dit leidde ook tot het 

toegenomen gebruik van de gemeenschappelijke tuin: deze werd zeer veel benut en ofschoon er 

somtijds enige irritatie inzake geluidsoverlast was met de aanwonende van Prinseneiland 50, is e.e.a. 

over het algemeen goed verlopen. De overlast door hangjongeren was minder dan in afgelopen jaren, 

dit mede dankzij het tijdig ingrijpen door diezelfde bewoners. 
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Af en toe dient er nog wel een hondenbezitter tot de orde worden geroepen, dit ondanks het feit dat er 

een verbodsbord hangt. De hoogst onaangename discussies die hier op plegen te volgen zal ik voor dit 

verslag achterwege laten. 

  

Met betrekking tot het onderhoud kan opgemerkt worden dat er dit jaar, dit vanwege de strenge winter 

2012/2013 enige extra kosten ontstonden i.v.m. doodgevroren planten / gebarsten plantenbakken. Het 

is de bedoeling de kwetsbare aardewerk-plantenbakken 'in time' te vervangen door minder kwetsbare 

kunststof-plantenbakken. Dankzij de genereuze ondersteuning door het wijkcentrum werd het 

merendeel van de gemaakte kosten echter vergoed. 

 

Aangezien het merendeel van het gereedschap voor een ieder toegankelijk dient te zijn, gebeurt het 

helaas (te) regelmatig dat bijv. de sproeiers van de tuinslang vervangen dienen te worden. 

In het verleden hingen er bij beide ingangen twee verbodsborden ('verboden voor fietsen' & 'verboden 

voor honden'). Deze borden zijn reeds meerdere keren verwijderd/gestolen (helaas ook door 

aanwonenden) met het argument dat dit nooit voor hen kan gelden .... 

 

Schouw 

Afgelopen najaar vond er een 'schouw' plaats.  De ooit 'illegaal' geplante kastanjeboom nabij de 

waterrand,  leek last te hebben van een ziekte. Na inspectie door de gemeenteambtenaar Bob Croese 

van Groenvoorziening blijkt dat de bladeren worden aangetast door een insect, dat zich tussen de 

boven en onderlaag van het blad nestelt. E.e.a. heeft echter weinig effect op de levensduur van de 

boom. Wel zal deze aan de onderkant worden gesnoeid om ongelukken in de toekomst te voorkomen. 

 

Wensen 

De grasmat wordt slechts minimaal onderhouden, in casu, er wordt slechts gemaaid zonder dat er 

verder iets aan onderhoud wordt gedaan. Het is onze grote wens dat de grasmat in 2014 eenmalig goed 

wordt aangepakt en zo nodig zelfs vernieuwd. 

 

Samenvattend  

De tuin wordt goed gebruikt, de overlast is minder dan in vorige jaren en de samenwerking met de 

gemeente is goed. 

 

11. Gemeenschappelijke tuin ‘Oudijzerterrein’ – De Palmentuin 
 

Locatie:  Prinseneiland t.o. nr. 397- 421 

Het project:  Een buurttuin; (± 225 m²) 

Contactpersoon:  Marjan van der Waals, Ron Staphorst, van Leeuwen + 3 personen  

 

Structurele activiteiten: 
Beneden gedeelte van de tuin: 

- schoonhouden van de zithoek en onderhoud picknick tafel 

- snoeien van de druif op de pergola 

- schoonhouden van de walkant 

- onderhouden beplanting en gazon walkant  

- onderhouden beplanting benedengedeelte 

- aanvullen/vervangen beplanting 

- jaarlijks bijsnoeien van de treurwilg (gedelegeerd door groenvoorzieningen) 

Boven gedeelte van de tuin (op straatniveau): 

- schoonhouden zithoek e.o. , schoonhouden plantvakken 

- jaarlijks aanvullen van de grond en bemesting 

- herschikken van de beplanting 

- onderhoud van de rotstuinen met (sub)tropische beplanting 

- regelmatig vervangen/ aanvullen van de (sub)tropische beplanting  

      en palmbomen gedeeltelijk in teilen, gedeeltelijk in de volle grond 

- onderhoud aan de bamboetuin 
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- schoonhouden van de zandbak  

- onderhoud van de beplanting op de brede stoep voor de tuin 

 

Incidentele activiteiten: 
- vervangen zand in de zandbak 

- herstellen van vandalisme schade aan de beplanting 

- aanbrengen nieuwe voorzieningen zoals vijvertje e.d. 

 

Gang van zaken: 
Deze kan met recht het juweeltje van de eilanden worden genoemd. Hij wordt druk bezocht en veel 

gebruikt door de omwonenden. Jaarlijks worden er ook buurtfeestjes georganiseerd. 

Het is de tuinbeheerders eindelijk gelukt om de walkant vrij te krijgen van opslag. Zij hebben de 

walkant dus nu erbij genomen i.v.m. onderhoud (er is opnieuw gras ingezaaid). Wel worden en nog zo 

nu en dan bootjes op het gras gelegd. 

Ook de andere problemen betreffende het gebruik en onderhoud van de tuin zijn in een rustiger fase 

beland op 1 buurman na die probeert verdeeldheid te zaaien in de tuin. De grootste onderhouder van 

de tuin (Ron) die woont recht tegenover de tuin en naar eigen zeggen gaat hij nooit meer verhuizen en 

heeft daarom ook heel veel zelf geïnvesteerd in de tuin met veel liefde en passie die af en toe geremd 

dient te worden.    

Het plan is nu ontstaan om in 2014 een kleine vijver aan te leggen en verlichtingspots aan de zijkanten 

om de tuin in de avond mooi te kunnen verlichten. Dit zal goed besproken moeten worden met de 

gemeente naar wat de mogelijkheden hiervoor zijn?  

 

12. Prinseneilandsgracht – Water en Vlinder 
 

Locatie:  Prinseneiland 20 D 

Het project:  Een stukje fraai beplantte walkant. 

Contactpersoon:  Titia Westra-Terpstra + 1 persoon, op afroep geholpen door haar dochter 

 

Structurele activiteiten: 

- algemeen onderhoud van het tuintje 

- seizoenbeplanting, éénjarige planten 

- aanvullen/ ophogen van de grond op de helling, bemesten etc.. 

Incidentele activiteiten: 
- vervangen/ aanvullen van de vaste beplanting 

 

Gang van zaken: 

Door ziekte het afgelopen jaar niets in de tuin kunnen doen wat ze wilde doen. Familie heeft een deel 

overgenomen. Positieve geluiden uit de buurt. 

 

13. Hollandse Tuin en Zeilmakerstraat 
 

Locatie:  Hollandse Tuin - Westerdokstrook Bickerseiland en Zeilmakerstraat 

Het project:   6 grote BBO plantenbakken, langs de promenade, en project Zeilmakersstr. 

Contactpersoon:  Florence Doorgeest, Annemiek , Jan Witte 

 

Structurele activiteiten: 

- onderhoud beplanting plantenbakken 

-     zwerfvuil verwijderen en water geven 

 

Incidentele activiteiten: 
- herschilderen van de plantenbakken 

 

Gang van zaken: 
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Nadat de werkzaamheden aan de woningblokken waren afgerond, zijn, bij de herinrichting van de 

openbare ruimte rond de sociale woningbouw, zijn een twintigtal plantenbakken (grote en kleine) 

definitief verwijderd.  

In de Touwslagerstraat wilden de bewoners geveltuinen - gecombineerd met andere 

groenvoorzieningen - en het geheel als zelfbeheerproject onderhouden. Er hebben zich 3 personen bij 

mij gemeld die de verantwoordelijkheid voor het project op zich willen nemen; (zie Touwslagerstraat).  

Ook wat betreft de plantenbakken is er een grondige wijziging. Een aantal bewoners langs de walkant 

van het Westerdok wilde een (kleiner) aantal van de bakken behouden. Slechts de 6 grotere 

(120x60x60) van de 22 plantenbakken zijn terug dwars bij de toegangen tot de woningen op de 

Hollandse tuin.   

Slechts incidenteel subsidie voor het herschilderen van de plantenbakken. 

 

14. Bickersgracht tuin t/o 30 

 
Locatie:  Bickersgracht t/o Minnemoersstraat, naast het bedrijfspand nr.31 

Het project:  Een buurttuin; (± 238 m²). 

Contactpersoon:  Femke Elzinga + 5 personen  

 

Structurele activiteiten: 
- schoonhouden van de tuin, zwerfvuil 

- algemeen tuinonderhoud 

- aanvulling grond, bemesting, bijzaaien gazon    

- vervangen éénjarige planten      

- jaarlijks planten van bollen      

- onderhouden tuinmeubilair      

         

Incidentele activiteiten: 
- vervanging verdorde/verhoutte planten en struiken   

- vervanging vijverplanten      

-     herstelwerkzaamheden aan de pergola  

    

Gang van zaken: 
De tuin word steeds meer dankbaar gebruik gemaakt door tal van buurtbewoners. Helaas soms ook 

door ongewenste ‘gasten’ die allerlei troep achterlaten. Een enkele keer zijn een paar planten gestolen. 

Ook heeft een buurtbewoner planten voor onkruid aangezien en is het wild aan het snoeien geweest. 

De gemeente heeft op verzoek een hele rij bomen (wildgroei) aan de waterkant gekapt waardoor 

andere planten meer zon kregen. De stuiken zijn ook flink gesnoeid en het gazon ontmost, bemest, 

opnieuw gezaaid en geverticuteerd. Het ligt er nu weer prachtig bij.  

 

15. Bickersgracht 55 

 
Locatie:  Bickersgracht, bedrijfspand bij de Galgenbrug. 

Het project:  Geveltuin langs de Bickersgracht.  

Contactpersoon:  Maria Blaisse 

 

Gang van zaken: 
Deze tuin is gekenmerkt door een grote variatie aan bamboe (en daarnaast een keur aan hortensia’s). 

Dankzij de verschillende bamboesoorten en maten is er weinig onkruid  en dus weinig onderhoud.  

Rond de bamboe aanplantingen zijn – ondergrondse – bekistingen aangebracht, om  

horizontale uitbreiding, via scheuten, te verhinderen. Deze bekistingen zijn aangebracht 

om mogelijke bezwaren van de leeflaag-controlecommissie kort te sluiten. De beheerder gaat  de 

variatie in bamboesoorten nog verder uitbreiden. 
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16. Bickersgracht Bloemen Speeltuin 

 
Locatie:  Bickersgracht, hoek Galgenbrug t/o nr. 198-202 

Het project:  Een siertuin rondom een speelplaatsje voor kleine kinderen; (± 235 m²). 

Contactpersoon:  Hanna van Dijk & (Interim bestuurder) Jacolien Pleijzier  

 

Actief bij het project betrokken: Aanvankelijk 1 persoon. Deze wil het project overdragen. Om 

persoonlijke redenen kan zij het werk niet langer alleen aan. Momenteel zijn we hard bezig een 

gezonde groep vrijwilligers te werven. 

 

Structurele activiteiten: 

- gras verticuteren en bemesten (2x per jaar) 

- gras maaien (2x per maand in groeiseizoenen) 

- klimop langs de hekken kort houden 

- snoeien van de boompjes en struiken (winter/voorjaar) 

- de ronde heg in het midden bijknippen 

- de perken afsteken (1x per jaar) 

- wieden/planten/bollen poten 

- sproeien bij warm weer  

 

Gang van zaken: 
De beheerder heeft 15 jaar lang de tuin in haar eentje verzorgd.  

In de tuin is er een kleine kinderspeelplaats op het centrale gedeelte en wordt vaak bezocht door 

mensen met kleine kinderen. Volgens observaties van de beheerder heeft het project ook een 

educatieve rol: er zijn vaak mensen die hun kinderen iets over de planten leren en hoe met tuin, 

planten en bloemen om te gaan.  

Hanna wil er mee ophouden omdat het na 15 jaar te zwaar voor haar word, we zijn nu druk bezig met 

het werven van mensen die het stokje over willen nemen. Een interim bestuurder heeft zich 

opgeworpen om te helpen werven en besturen.  

Helaas word er de laatste tijd regelmatig dingen uit de tuin gestolen of vernield tot ergernis van de 

beheerders.  

 

Doel 2014: 

Groep mensen van minimaal 3 die de kar gaan trekken in het beheer van de tuin. Daaromheen een 

grotere groep bewoners die aangestuurd gaan worden door de 3. 

 

17. ‘t Spietje - achter sportterrein Piramidespeeltuin 

 
Locatie:  Haarlemmer Houttuinen t/o nrs. 1 t/m 9, aanliggend tegen het sportterrein 

Het project:  Buurttuin (± 120 m²) met eigen (afsluitbare) toegang 

Contactpersoon:  Steven Smit en/of Gert-Jan van Doodewaard + 10 personen 

 

Structurele activiteiten: 
- schoonhouden van het terrein 

- wieden in de borders langs het hekwerk 

- onderhouden gazon; verticuteren       

- aarde aanvullen en bemesten        

- éénjarige planten en bollen poten      

       

Gang van zaken: 

Sinds eind 2010 heeft de hernieuwde groengroep Haarlemmer Houttuinen met 9 bewoners het beheer 

over het plantsoen op zich genomen Regelmatig (zo’n 6 keer per jaar) gaan bewoners in de tuin aan 

het werk en onderhouden het plantsoen.  Thans maakt het een verzorgde indruk. 
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Deze straat ligt in een gebied dat kwetsbaar is voor drugshandel, kleine criminaliteit, vandalisme en 

overlast van hangjongeren, zoals door de veiligheidscoördinator van de gemeente onderkend. Het 

onderhoud is niet alleen van belang om het plantsoen netjes te houden, maar van groot belang om de 

straat en omgeving verzorgd te houden zodat deze minder vatbaar is voor overlast en afglijden. 

In de onderhoudsgroep doen 9 personen uit 6 verschillende woningen mee, dit zorgt voor een goede 

onderlinge band (ken je buren) en een gevoel van verantwoordelijkheid bij bewoners over hun eigen 

buurt. Bijeenkomsten zijn productief, gezellig en zorgen voor sociale samenhang.  

In 2013 is 4 keer een grotere groep tegelijk in de tuin aan het werk geweest, onderhoud bestond uit het 

snoeien van struiken en klimop, onkruid verwijderen, aanplant (oa van gras). Daarnaast gaan 

individuele personen uit de groep regelmatig de tuin in om gras te maaien en afval dat in de tuin wordt 

gegooid/erin waait te verwijderen. 

In de tuin groeien allerlei bloemen die uit bollen komen, een aantal hibiscus struiken, verschillende 

rozenstruiken, kleine boompjes en één grote (Iep) en andere bloemhoudende struiken. Het middenstuk 

bestaat uit gras. 

De bewoners ervaren natuur in hun nabije omgeving als heel waardevol. Dat kwam mede tot uiting 

toen dit najaar 2 grote iepen tegenover de tuin zijn omgewaaid wat alle bewoners een triest en leeg 

gevoel bezorgde. Groen is van essentieel belang voor een leefbare stad, waar ruimte is voor vogels en 

biodiversiteit en waardoor de stad ook in hete zomers niet teveel opwarmt. Hoe groener, hoe 

leefbaarder en aangenamer de stad is voor bewoners en bezoekers. 

In 2014 willen bewoners op dezelfde voet doorgaan. De bewoners willen het hele plantsoen groen 

houden en bijvoorbeeld geen tegels neerleggen. Het midden bestaat uit gras aan de zijkanten omgeven 

door planten, struiken en bloemen. 

18. J Oliepad en plantenbakken Haarlemmer Houttuinen achter viaduct 
 

Het project:  2 omheinde tuintjes in de binnenstraat (60 m²), geduid als ‘de tuin’ 

   Geveltuintjes in het speelpleingedeelte 

   3 plantenteilen in het speelpleingedeelte 

   15 BBO plantenbakken in de binnenstraat 

   19 grote BBO plantenbakken Haarl Houttuinen 

   1 aardewerken kubusvormige plantenbak in de doorgang naar HHT 

   3 grote aardewerken bloempotten in het binnentuingedeelte  

Contactpersoon:  Liesbeth Coenen en Marjolijn Kaak +  bij gelegenheid bijgestaan door een 

paar buurtbewoners. Soms (op afroep) ondersteuning van een professioneel 

geschoolde tuinman    

 

Structurele activiteiten: 
- om de paar weken wordt het hele J Oliepad door de ploeg van actieve bewoners 

  schoongemaakt. 

- onderhoud van de beplanting van de 3 plantenteilen en geveltuintjes (in het speelplaats 

  gedeelte) en onderhoud van de beplanting van de 15 BBO plantenbakken langs de 

  binnenstraat            

- onderhoud van de ommuurde binnentuinen en geveltuinen, onkruid wieden en troep 

  opruimen 

- onderhoud plantenbakken op de Haarlemmer Houttuinen (aarde, mest, planten)   

- onderhoud van de ommuurde binnentuinmest, bemesten en grondverbetering      

- vervanging/ aanvullende planten         

- bollen poten            
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- tweemaal Buurttuindag (voorjaar en najaar) met de buurtbewoners      

 

Gang van zaken: 

 

Haarlemmer Houttuinen 
Omdat de gemeente in het voorjaar een plantendag organiseerde, hebben we tijdens die dag diverse 

planten en nieuwe aarde voor de bakken ontvangen. 

Ook zijn de bakken opnieuw geschilderd.  

 

Jacob Oliepad 
De tuin is onderhouden, nieuwe planten en bollen zijn in de grond gegaan. We hebben regelmatig 

geveegd en schoongemaakt.  

Aandachtspunt blijft het ‘zevenblad’ dat door de hele tuin woekert.  

 

Er zijn twee buurtbijeenkomsten geweest: 

1. Onthulling van het schilderij ‘Aagje waakt over het Oliepad’, geschilderd door Marjan van 

Hooff, buurtbewoonster. Het schilderij hangt in de tuin en is feestelijk onthuld met een 

drankje en een hapje.  

2. Buurttuindag: op 16 november 2013 hebben we, met buren, de tuin winterklaar gemaakt. Een 

geslaagde dag! Zie ook de uitnodiging hieronder.  

 

Door persoonlijke omstandigheden zijn niet alle beoogde projecten uitgevoerd.  

 

19. Prinseneiland t/o 91  - Tuin Elza 
 

Locatie:  Een terreintje tussen een garage en een parkeerplaats, langs de 

Prinseneilandsgracht, t/o pand nr. 91 

Het project:  Een betegeld pleintje met groenborders, zitbanken, een picnictafel, een 

lantaarnpaal en een zandbak (door de bewoners gemaakt) 

Contactpersoon:  Fanny Bray-Marks en/of Eva van de Vlasakker (nieuwe beheerder) 

 

Gang van zaken 
Zij hebben in het afgelopen jaar de plantenborders beplant. Helaas zit de aarde, vooral aan de 

rechterkant, nog vol klimopwortels. Ze hebben dus nog heel wat werk gehad om deze zoveel 

mogelijk te verwijderen. Mits nog een laag aarde aan te brengen zijn ze er in geslaagd een 

goed beplantbare laag te creëren. 

Aan de linkerkant van de tuin zijn nu veel schaduwplanten geplant die het zeer goed doen;  

(hier zaten ook veel minder klimopwortels). 

Dan ziet alles er weer keurig uit. 

 

De beheerder deelt mee dat ze helaas gaan verhuizen naar de Planciusstraat; De Kunstkerk en het hele 

pand waarin ze nu wonen gaat verkocht worden. 

De beheerder heeft een buurvrouw aangesproken die graag beheerder van het tuintje wil worden.  

Inmiddels hebben wij de gegevens van deze buurvrouw al doorgekregen. 

De nieuwe verzorgers van het terreintje zullen verder voor het onderhoud zorg dragen mits een kleine 

jaarlijkse ondersteuning uit het zelfbeheerbudget. 

 

20. Bickersgracht Noordkop 
 

Locatie:  Noordeinde van de Bickersgracht, groenstrook en beboste speelplaats 

Het project omvat: 3 BBO plantenbakken, 2 gewassen kiezelbakken (1m³), Grasveld en 2 

zitbanken en enige beplantte perkjes. Tuin (± 80 m²) bij de noordelijke gevel 

van het bedrijfspand nr.17. Een beboste, en onder het bos beplantte, 

groenstrook rondom een speelplaats met speltoestellen en een skateboard 

baan. 
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Contactpersoon:  Jeanette Schippers (en Manon Danker) + nog eens 3 personen waarop een 

beroep kan worden gedaan. 

 

Structurele activiteiten: 
- schoonhouden speelplaats en tuin,rommel opruimen 

- ieder jaar verse tuinaarde voor potten en bakken    

- bemesting tuin en groenvoorzieningen         

- grasbemesting (gazon)          

- Bloembollen poten         

- vervangen éénjarige planten       

- onderhoud vlonders          

- vervangen dode planten en struiken      

- water geven (sproeien)      

         

Gang van zaken:  

De tuin wordt door veel jongeren bezocht. Zij laten weedzakjes/bier-of limonadeblikjes / vloeitjes / 

lege rum flessen e.d. achter; daardoor oogt het af en toe onverzorgd. 

Maar in het afgelopen jaar viel het allemaal erg mee; misschien ook dankzij de vele regen, die er ook 

voor zorgde dat we minder hoefden te sproeien. 

 

Dit is een kinderrijke buurt en de tuin wordt als een spannend speelterrein gezien. Soms uit zich dat in 

een bloemenpluk waardoor het even kaal is. We proberen de kinderen meer voor te lichten over hoe zij 

van de tuin kunnen genieten zonder de schoonheid mee te willen nemen. Dat is niet altijd eenvoudig 

want sommige kinderen krijgen dit niet van thuis mee en worden ook niet door hun ouders 

gecorrigeerd als die er bij zijn. Maar we maken vorderingen.  

Vissen en zwemmen waren heel populair dit jaar en de jongens en meisjes die visten gaan dan 

regelmatig in de tuin naar wormen zoeken. We proberen dat met meer respect te laten gebeuren. 

Het plan is om een vogelbord te plaatsen. Een fervent vogelaar heeft door de jaren zeker 49 soorten 

gespot. Een grafisch ontwerper bood spontaan aan om het bord te ontwerpen. Deze kleine tuin is een 

oase voor vogels. Het levende dak van de buren heeft weer een stepping stone gecreëerd in ons 

bescheiden ecolint. 

De afgelopen winter was hard voor de vogels en we hebben veilige voederplekken gecreëerd en 

bijgevoerd. In overleg met meneer Hansenne mochten wij een klein budget gebruiken om hier in te 

investeren, wij zijn daar zeer dankbaar voor. 

Ook zijn er meerdere egels gesignaleerd rond en in de tuin, ze lopen het hele Bickerseiland over. 

Buurtbewoners zijn dol enthousiast. Er is een egelhuis geplaatst mbv het tuinbudget. Een verweesd 

jonkie is een nachtje opgevangen en naar de egelopvang gebracht om aan te sterken. 

 

Vlinders en bijen 
Ook bij ons in de tuin is een afname van de bijenpopulatie te constateren. Wij hebben dit jaar extra 

geïnvesteerd in planten die zowel bijen als andere insecten ondersteunen. Prachtige inheemse soorten 

als het Rode Beemdkruid, Tripmadam, Kranssalie, Echte Gamander en Knikkend Nagelkruid. Ook 

proberen wij mensen die vol verwondering naar deze bloemen kijken iets mee te geven over het 

belang van een natuurlijke tuin voor de dieren die er leven.  

We hebben veel besteld bij VIVARA die samen met Natuurmonumenten een assortiment heeft 

samengesteld van planten die op de Rode Lijst staan. Deze planten kwamen oorspronkelijk in 

Nederland voor en staan nu op het punt van verdwijnen.  

 

Intensivering gebruik 
In de zomer is de kop van het Bickerseiland net een klein Vondelpark, het is heel druk er wordt 

gepicknickt en gras en steiger dreigen daar soms bij te verbranden. We hebben wat 

voorlichtingsbordjes opgehangen om dat te voorkomen en dat hielp goed. 

Over het algemeen ruimen grote mensen hun rommel op, de vuilnisbakken die iedere dag geleegd 

worden puilen in de zomermaanden uit en er ligt ook veel naast. Wel meestal netjes in zakken. 
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De kinderen en hangjongeren ruimen hun afval slecht op, laatst lag er een hele BBQ uitrusting met 

allerlei vies druipend rauw vlees en afval op de skatebaan. 

We hebben dat met een paar buren en kinderen opgeruimd. Het is soms frustrerend dat een plek die zo 

geliefd is zo wordt behandeld. Hangjongeren laten steevast hun drank en drug afval liggen, meestal bij 

de bankjes bij de steiger. We hebben dan ook intensief contact met de straatcoaches die proberen hen 

wat meer rekening te laten houden met de buurt. Dat werkt wel goed. 

 

De meeste hondenbezitters ruimen hun drollen op, maar er ligt toch nog heel wat op het gras. Een 

buurman maait het gras regelmatig en de drollen vliegen dan mee. Tja, goede mest zullen we maar 

zeggen. 

 

21. PE Galgenbrug 

 

Locatie:  Prinseneiland, bij de toegang  tot de Galgenbrug,   

   op het pleintje voor het hoekpand nr. 50-52 

Het project:  5 BBO plantenbakken, en een boombak. 

Contactpersoon:  Prof. Dr. Kooiman 

 

Gang van zaken: Geen declaraties of subsidie. 

 

22. Bickerswerf 
 

Locatie:  Het plankier bij het begin van de steiger naast Bickerswerf nr.1. 

Nieuw project: 3 verzinkte plaatstalen plantenbakken met binnenbekleding in gewapend beton. 3 

verzinkte teilen. 3 speciekuipen 36 m geveltuin langs de hele lengte van de 

gevel van de nieuwbouw.  

Contactpersoon:  Anna Kramer 

 

Activiteiten: 
- elk jaar verversen van telkens één plantenbak 

- aarde en beplanting      

- vervangen van dode planten en struiken in de andere bakken, aanvullen van beplanting     

 

Gang van zaken: 
Ieder jaar wordt één plantenbak volledig (aarde en beplanting) ververst tot ze allemaal aan de beurt 

geweest zijn. 

Sommige planten hadden de winter niet overleefd en werden vervangen. 

 

23. Touwslagerstraat  
 

Locatie:  Bickerseiland: 3
de

 dwarsstraat  tussen Grote Bickersstraat en Hollandse Tuin 

Het project:  geveltuinen bij alle woningen en blinde muren aan beide zijden van de straat.   

   Een groenvoorziening tussen het uiteinde van het woonblok (de straat) en het 

Westerdok.  

Contactpersoon:   Saskia Siebers en Janneke den Engelsen 

 

Gang van zaken: 

Voor de herinrichting Openbare Ruimte Hollandse Tuin e.o. zijn alle plantenbakken weggehaald 

inclusief de grote boombakken uit de Touwslagerstraat. Dit is gebeurd met instemming van de 

meerderheid van de bewoners.  

In de Touwslagerstraat  wilden ze wel terug uitgebreide groenvoorzieningen hebben. Hun vraag om 

bomen in de straat is om uitvoerbaarheids redenen niet gehonoreerd. Wel is overeind gebleven dat ze 

van de Touwslagerstraat één zelfbeheerproject kunnen maken en alle bewoners geveltuinen zouden 

krijgen, die qua diepte mochten afwijken van de standaard, en in zover mogelijk nog andere 

groenvoorzieningen.  
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Daar de Touwslagerstraat zijn groenvoorzieningen collectief onderhoud worden ze als 

zelfbeheerproject geregistreerd. 

 

24. Haarlemmer Houttuinen – bij het viaduct achter J Oliepad 
 

Locatie:  Tussen de Korte Prinsengracht en de Buiten Oranjestraat achter het viaduct. 

Het project:  19 BBO plantenbakken die door de buurtbewoners en de beheerders van het 

J.Oliepad gemeenschappelijk worden onderhouden 

Contactpersoon:  Marjolijn Kaak en Liesbeth Coenen 

 

Gang van zaken:  - zie Jacob Oliepad  

 

25. Bickersgracht Lewis 

 

Locatie:   rond het bedrijfspand Bickersgracht nr. 243  

Het project:  Beplanting aan de zuidkant en de oostkant (Bickersgracht) van het pand. 

Contactpersoon:  Marcella Lewis 

   

Gang van zaken: 
Tot en met vorig jaar was dit project mee begroot onder Bickersgracht Noordkop. Zowel de 

beheerders van Bickersgracht Noordkop als mw. Lewis hebben de wens uitgesproken om voortaan los 

van elkaar te willen opereren. Vandaar een afzonderlijke registratie. 

 

26. Herenmarkt 
 

Locatie:  West-Indisch Huis, kinderspeelplaats Herenmarkt 

Het project:  Plantenborders achter het West-Indisch Huis. Gevelbeplanting aan de even en 

oneven straatkant. 10 (1 m³) boombakken en een groot aantal plantenteilen aan 

de even straatzijde. 

Contactpersoon:  Frits Dop en Eric Boer Leffef 

 

Structurele activiteiten: 
- schoonhouden van de perken,verwijderen zwerfvuil 

- jaarlijks grondverbetering door grondtoevoeging en bemesting   

- jaarlijks onderhoud vaste planten        

- planten van bloembollen voor de voorjaarsbloei     

- vervanging van éénjarige planten       

- aanbrengen van steunconstructies voor hoge planten en klimplanten 

 

Incidentele activiteiten: 

- vervangen van dode planten en struiken 

- Vervangen van vernielde of ontvreemde planten 

 

Gang van zaken: 
Dit gebied word gebruikt door ouders en hun kinderen, omwonende en toeristen. Grote zorg word 

besteed aan de beplanting en de kindvriendelijkheid daaraan. Zo zijn er bijvoorbeeld doornloze 

rozenstruiken geplant waar kinderen zich niet aan kunnen prikken. Door de zeer koude winter zijn een 

groot aantal planten stuk gevroren en vervangen.  

In 2014 zullen ook een aantal planten vervangen moeten worden om de tuin weer op het oude pijl te 

krijgen. 

 

27. Ketelmakerstraat - Kindertuin 
 

Locatie:  Groenparterre bij het spoorviaduct, t.o. Squash City  

Het project:  Plantvak (± 150 m²) 
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Contactpersoon:  Albert Scherpenzeel (Glenda is gestopt met deze activiteit) 

 

Glenda heeft de tuin maar gedeeltelijk onderhouden afgelopen jaar en heeft te kennen gegeven te 

willen stoppen met de tuin door conflicten die zijn ontstaan met omwonende. Er is gelijk een actie 

gestart vanuit het wijkcentrum om te kijken of er andere bewoners waren die dit project willen 

oppakken. 

Toen een buurtbewoner vernam dat Glenda er mee stopte wilde hij heel graag een deel van de tuin 

gaan onderhouden samen met zijn zoon. Deze bewoner is momenteel bezig met meer bewoners te 

mobiliseren om deze tuin weer op pijl te krijgen.  

Doel 2014: 
Een groep van ouders samen vormen die samen met hun kinderen allemaal een stukje tuin 

onderhouden. Niemand wordt de baas van de tuin, de ouders regelen dit onderling samen met 

mogelijke ondersteuning van het wijkcentrum. 

 

28. Binnen/ Buiten Vissersstraat 

 

Locatie:  Binnen en Buiten Vissersstraat langs weerskanten van de straat 

 

Het project:  Een aantal geveltuinen. Een aantal potten en teilen & 10 BBO plantenbakken 

Contactpersoon:  Brecht Simons + 2 personen  

 

Structurele activiteiten: 
- schoonhouden van de perken en de bakken 

- aanvullen/ vernieuwen grond en bemesting      

- poten van bloembollen     

- vervangen éénjarige planten 

- organiseren van een straatfeest    

 

Incidentele activiteiten: 
      - organiseren van een straatfeest 

- vervangen van dode planten 

 

Gang van zaken: 

Deze locatie wordt druk bezocht door toeristen. De tuin is goed onderhouden het afgelopen jaar en de 

bakken zijn graffiti vrij gemaakt door ze opnieuw te schilderen. 

 

29. Korte Wagenstraat 

 

Locatie:  Achter het Haarlemmerplein en de Korte Marnixstraat 

Het project:  Een plantsoentje gedeeltelijk openbaar, gedeeltelijk van Ymere, 

Stadsmeubilair op het centrale betegelde gedeelte. De beplanting in omheinde 

plantvakken, tegen de achterkant van de panden.  Aan het 

Haarlemmerplein en de Nieuwe Wagenstraat. 

Contactpersoon:  Yolanda Basseluër ( en Anneli Delfos) + 6 personen 

 

Gang van zaken: 
Nadat we aan het einde van het vorige jaar erg druk hebben gehad met het planten van alle 

bloembollen zijn we dit jaar wel beloond, het duurde even maar de gehele binnentuin stond mooi in de 

bloei, met blauwe druiven, narcissen en later tulpen. 

Helaas zijn er in de wintermaanden de nodige planten gesneuveld. Met behulp van mijn vriend (en Jan 

onze plantenman) zijn er de nodige nieuwe planten afgeleverd, en weer in de tuin geplaatst. 

Tevens is er in de zomermaanden een behoorlijk aantal planten gesneuveld omdat er 

gevelwerkzaamheden zijn geweest aan de achterzijde van het Haarlemmerplein, de bouwvakkers 

liepen uiteraard gewoon door de tuin heen en keken niet op of om. Terwijl er genoeg buren van de 



 33 

Wagenstraat deze bouwvakkers  erop gewezen hebben dat het onderhoud van de tuin  veel werk c.q 

geld kost en dat het niet erg netjes is van hun kant. 

Helaas groeit het onkruid tegen de klippen op bij ons in de tuin en het lijkt haast onbegonnen werk. 

Maar met behulp van mijn vriend in de avond uren is het ons toch steeds gelukt om de boel onkruid 

vrij te houden. 

Het jaar is al bijna om en we gaan de tuin winterklaar maken, dit houdt in voorzien van de nodige 

bloembollen, enkele winterhardeplanten (liefst met bloem) planten,  om de tuin een vrolijker aanzicht 

te geven in de wintermaanden 

 

Maatschappelijke betrokkenheid: 
Jammer dat de maatschappelijke betrokkenheid niet erg groot is, wij hebben een buurvrouw van de 

Wagenstraat die zo nu en dan met de tuinschaar aan de slag gaat en het zwerfvuil weghaalt. 

We zijn in principe met een vaste kern van ca. 6 personen, echter komt het werk het meeste op mijn 

vriend en mij aan, vaak zeggen de buren, de volgende keer komen we ook helpen. Ik had nu bedacht 

voor het planten van de bollen etc, dat we het maar onder het genot van een gluhwijntje en warme 

chocomel moeten doen. 

  

ZWERFVUIL: 

Helaas is dit voor ons pleintje bijna dagelijks werk. Ondanks het bestaan van een prullenbak is het 

moeilijk om deze te lokaliseren voor de hangjeugd. Ze gooien het liever in de tuin neer. 

De mensen die in de omgeving van het binnenplein wonen, vinden het allemaal geweldig dat de tuin  

goed erbij staat en dat er eindelijk een beetje kleur inzit. 

 

WENSEN: 
Het zou wel fijn zijn indien er van uit het stadsdeel misschien nog een extra prullenbak geplaatst kan 

worden in de nabijheid van de bankjes zodat de jeugd daardoor meer stimulans krijgen om hun troep 

weg te gooien ( ze hoeven dan niet helemaal naar de overkant van het plein te lopen). 

Misschien kunnen we een kerstboom neerzetten op het plein.  

 

2014 

Ook voor het volgende jaar hopen wij weer in aanmerking te komen voor subsidie. Wij krijgen veel 

positieve reacties ook van voorbijgangers die door ons straatje lopen en die nooit hebben geweten dat 

er een leuk stukje tuin ligt verscholen midden in de stad. 

 

30. Realengracht 

 

Locatie:  Voor het portiek, toegang tot de woningen Reaelengracht nrs. 218-246 

   en de bomen voor het woningblok 

Project:   2 BBO plantenbakken & 4 tuintjes aan weerskanten van de toegang tot de flat 

Contactpersoon:  Aty Tromp 

 

Gang van zaken: 

Ik (Aty) probeer op de Realengracht de boel een beetje netjes te houden. Stoep vegen, hondenstront 

opruimen en vriendelijk zijn tegen de buren. Voor mijn huis op de Realengracht zijn zeer kleine 

driehoekjes aangelegd met tuinaarde erin. Ik onderhoud dat. Echter vaak stuk gemaakt, planten 

worden gepikt of honden woelen de boel om. Als ik op vakantie ben, verpietert de boel. Buren beloven 

de planten water te geven, maar dat gebeurt niet .Ik koop dus regelmatig planten op de Lindegracht en 

blijf ermee doorgaan.  

 

31. Bruggen a/d Brouwersgracht 

 

Locatie:  ‘Papiermolensluisbrug’, vaste brug over de Brouwersgracht aan de 

Prinsengracht; ‘Lekkersluis’, vaste brug over de Prinsengracht aan de 

Brouwersgracht; Dus de bruggen op de kruising van Brouwersgracht en 
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Prinsengracht. Ook Opritten van de ‘Oranjebrug’ bij de toegang tot de 

Willemsstraat  

Het project:  20 Bloembakken hangend aan weerszijden van de brugleuningen 

Contactpersoon:  Ebbetien Boor (i/o Birgit Jörissen) + 5 personen  

 

Gang van zaken: 

Als sluitstuk hebben we nu ook mensen die aan weerskanten van de Oranjebrug wonen en/of werken 

die voor bloembakken aan de opritten/afritten van deze brug willen zorgen. 

Vanaf voorjaar 2011 hangen er ook bloembakken aan de toegangen tot de Oranjebrug. 

Hiermee is aan de oorspronkelijke wens/aanvraag van bewoners die de bruggen over/aan de 

Brouwersgracht wilden voorzien van bloembakken voldaan. Vanwege het zoeken naar betrouwbare 

verzorgers voor de verschillende locaties is dit project gefaseerd over verschillende jaren ingevoerd. 

Inmiddels heeft één persoon de coördinatie voor de beplanting van alle brugbloembakken in die buurt 

(bruggen over de Brouwersgracht en Prinsengracht langs de Brouwersgracht) op zich genomen. De 

andere betrokkenen beperken zich tot toezicht houden en water geven in droge perioden. 

 

32. Prinseneiland t.o. 73-75 
 

Locatie:   Prinseneiland t.o. 73-75  

Project:    opstartend project 

   

Op het einde van het voorjaar 2012 hebben zich twee bewoners van het Prinseneiland gemeld 

met het verzoek om een deel van de openbare ruimte op aan de Prinseneilandsgracht in zelfbeheer te 

mogen nemen. Het betreft een stuk grond rondom een boom en een aansluitend 

stuk dat betegeld is, waarop zich stadsmeubilair bevindt, en omsloten is met een heg. 

Het omsloten gebied is schijnt een verzamelplaats voor hangjongeren te zijn. Zij willen de heg laten 

verwijderen om de mogelijkheid van sociale controle te vergroten.   

Zij hadden zonder overleg de vegetatie onder het stuk grond waarop de boom staat al gerooid van het 

aanwezige snelweggroen en willen op die plaats grasmatten neerleggen die dan omzoomd zouden 

worden met vaste planten. 

Ik heb deze bewoners erop gewezen dat zij overijld te werk gegaan zijn met hun rooiactiviteiten en 

ingelicht over de regels die bij zelfbeheer worden gehanteerd. Gevraagd naar het draagvlak van hun 

initiatief konden zij geen overtuigend bewijs van draagvlak leveren. Ik heb hen geraden om eerst een 

draagvlakonderzoek onder hun buren en aanwonende mensen te houden (door middel van een 

handtekeningenlijst) vooraleer wij zouden overgaan tot een aanvraag voor zelfbeheer bij het 

rayonmanagement.  

Later in het jaar heb ik van de gebiedsbeheerder vernomen dat er klachten over het initiatief bij het 

rayon waren binnengekomen. Ook bij het rayon is men niet gelukkig met het overhaaste rooien. Wordt 

vervolgd. 

 

33. GROENGROEP REALENEILAND! 
 

Locatie:   Gouden Reael    

Project:    meer groen op het eiland. 

Contactpersoon: Anne Nederkoorn, Claire de Bosch Kemper, Fokko Huisman, Gert de Jong, 

Jacqueline Kroes, Pim van der Heuvel, Richard Wareham. 

   

Onze groep ‘Groen Realeneiland’ is vorige zomer opgezet door een paar bewoners van het Realeneiland.  

Wij streven een gemeenschappelijk doel na: meer ‘groen’ op ons eiland. Dit menen we letterlijk, maar ook 

hebben we projecten voor ogen die bijdragen aan een duurzame levensstijl. 
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Aanvankelijk waren wij een bewonerscommissie, maar tegenwoordig zijn wij een groengroep geworden, 

waar zowel huurders als huiseigenaren lid van zijn.  

 

Wij beheren nu onder andere binnentuinen en enkele geveltuinen. We hebben contact met     

                         
 

Stadsdeel Centrum, Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en Landschap Noord-Holland. Landschap 

Noord-Holland heeft steeds meer interesse in stedelijk gebied en begeleidt meer dan 100 

vrijwilligersgroepen in Amsterdam. 

 

Een van de doelen van Groen Realeneiland is het groen maken van de platte daken: op het eiland ligt een 

paar duizend vierkante meter plat dak. Er zijn vergevorderde plannen om het schuurtje aan de Taanstraat 

een groendak te geven. Het geld hebben we al, door hulp van groengroep 'Meer groen in de Jordaan' 

(bestaat al 20 jaar), wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael.  

Het lokale klimaat zal door groene daken verbeteren, het gebouw is daarna beter geïsoleerd, en water wordt 

beter opgevangen. Eventuele zonnepanelen zullen een hoger rendement halen boven een groendak, want 

het dak en daardoor de omgeving wordt minder heet. 

 

Ook hebben wij in de Taanstraat een uitgebluste geveltuin onderhanden genomen en deze, door middel van 

het aanplanten van rozen, nieuw leven ingeblazen. Daarnaast zijn er tegen de gevel van de Zandhoek 8 een 

aantal potten geplaatst met rozen en bloemen. De straat heeft geen woningingangen alleen een paar keuken 

en slaapkamerramen die erop uitzien. Wel is het een belangrijke straat omdat het toegang geeft naar de rest 

van het eiland en de erachter gelegen Jan Mensplein met speeltuin. De straat was saai en donker en krijgt 

dankzij de potten en geveltuin een heel ander aanzicht. 

 

Op de Realengracht waren bewoners al begonnen met het aanpakken van de kademuur en boomkransen. 

Omdat dit het aanzicht van de kade en straat enorm heeft verbeterd hebben wij als groengroep dit idee 

overgenomen en zijn we met toestemming van de gemeente op de Zandhoek ook met het aanplanten van de 

boomkransen begonnen. 
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Waren we vorig jaar nog met vier bewoners nu heeft de groep zich uitgebreid tot zes bewoners van het 

eiland. De steun die wij van de overige bewoners ondervinden is spontaan en hartverwarmend. Wij zijn 

tegenwoordig vaak op straat te vinden en een ieder die belangstelling heeft maakt of een praatje of komt 

met vuilniszakken aan om de oude troep mee af te voeren.  

 

Vooral als het voorbereidend werk volgend jaar resulteert in mooie bloeiende struiken en bloemen kan er 

volop genoten worden van ons werk. Wij hebben stiekem het idee om te zorgen voor zitplaatsen op straat 

zodat buurtbewoners onder het genot van een glaasje de buurtroddels met elkaar kunnen doorpraten. 

Afgelopen zomer mocht de Zandhoek zich al verheugen in de ‘zomer op straat’. Veel bewoners hadden 

stoelen, tafels, wijn en ander lekkers op straat neergezet en genoten met elkaar van de mooie 

zomeravonden. 

We hopen dat dit zich dit jaar voorzet maar nu met de mooi opgeknapte omgeving erbij. 

 

 

 
 

 
 

Het doel van deze groep bewoners van Realeneiland is een beter leefklimaat in de buurt. 

  

34. Kindermoestuin Prinseneiland 

 

Het project:  Een moestuin in bakken voor kinderen. 

Contactpersoon:  Tina Antman & Kelly Cormack 

 

Gang van zaken: 
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Vanaf februari 2013 heb ik mensen met kinderen die in de buurt wonen aangesproken of 

zij geïnteresseerd zouden zijn in een moestuin voor kinderen en of zij zouden willen meedoen. 

Allereerst zou ik met de buren gaan spreken om te zien of zij het goed zouden vinden om een moestuin 

te beginnen op die plek. Ik dacht misschien wel bezwaren te horen van iemand, maar alweer, iedereen 

met wie ik sprak stond er enorm positief tegenover. ´Goed voor de buurt´, hoorde ik vaak. Ik kreeg het 

idee dat ik weer een stap dichterbij het doel was gekomen.  

Reactie gemeente 

De gemeente kwam uiteindelijk terug bij me en wilde plannen zien om te zien wat wij van plan waren. 

Annemiek Bult is onze huidige contactpersoon bij de gemeente. Ik was een beetje verward, wie is nou 

de contact persoon? Marc of de gemeente? Annemiek kwam naar Prinseneiland om te kijken en met 

ons te spreken. Ik heb ook contact opgenomen met een groep moeders op Prinseneiland die meer 

speelruimte willen, iets verderop. Met hen heb ik afgesproken dat wij misschien gereedschappen delen 

kunnen en elkaar helpen. Dit zou een de participatie nog meer verhogen en het gemeenschapsgevoel 

een flinke oppepper geven.   

Projectmedewerkers 

Gelukkig heb ik ook al permanente projectmedewerkers gevonden. Kelly Cormack, enthousiaste 

tuiniervrouw en moeder van twee kinderen. Verder Ann Doherty, city permaculturist en 

moestuinbegeleider voor cityplot.org die de tuin gaat begeleiden in het eerste jaar. Zij is moeder van 

drie kinderen.  Inmiddels is mijn man, Nico Visser, ook betrokken bij het project. Hij houdt zich in 

eerste instantie bezig met de communicatie, aangezien geen van ons in Nederland geboren is, maar hij 

wel. 

 

Er groeit iets! 

Ons idee is om een moestuin te creëren waar kinderen en volwassenen samen kunnen leren, lekker 

groenten kweken en elkaar leren kennen. Ook willen we graag workshops organiseren, waarin de 

verschillende seizoen centraal staan, en andere groene onderwerpen aan bod komen.  Natuurlijk willen 

we ook genieten van onze handen in de stadse aarde en onze kinderen die ervaring laten delen.  

Het is een openbaar project en iedereen is welkom om mee te doen! Ik merk op straat bij mij in de 

buurt (Realen-, Prinsen- en Bickerseiland ) dat erover wordt gesproken. Ik heb net een email gekregen 

van iemand die vroeg of ze mee kon doen, en ik word regelmatig aangesproken op straat met vragen 

over hoe ver wij zijn gekomen. En dat is heel inspirerend. 

 

Volgende stappen. 

Wij hebben nu een voorstel ingediend bij gemeente en hebben 15 november vergaderd om de laatste 

details te bespreken. Ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen in de volgende maanden. Vanuit 

de projectgroep zijn wij een beheergroep aan het samenstellen. Om geïnteresseerden te werven zullen 

we ook posters in de buurt ophangen.  Verder staat er weer een vergadering met de gemeente op 

stapel. Dit zal nog voor de Kerst gebeuren. Verder is er een vergadering met de buurt gepland in 

januari. Dan kan beplanting beginnen! 

 

35. Haarlemmerstraat 34 
 

Locatie:  Haarlemmerstraat 34 Coffeshop ‘la grotta’ 

Project:  onderhoud van 5 kindergrafjes 

Contactpersoon: Bianca Snijder  

 

Gang van zaken: 

In de loop der jaren is het contact met de beheerders van deze bakken verwaterd. Dit contact is door 

het wijkcentrum weer aangehaald en met positieve feedback door de eigenaar van de coffeeshop 

ontvangen. 

De bakken hebben een dubbele functie en la grotta ziet de meerdere belangen in. Ten eerste dienen de 

bakken als bescherming tegen ramkraak van het pand en parkeren op de stoep van auto’s voor de deur. 

Maar la grotta vind uiterlijk in de straat ook erg belangrijk en zorgt er in de regel voor dat de bakken 

netjes gevuld zijn met mooi groen.  
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De persoon die dat bij hun de afgelopen jaren altijd verzorgde is helaas kort geleden overleden 

waardoor motivatie om de bakken goed te verzorgen erg laag was (eigen zeggen la grotta). Bij 

rondgang door de wijk heb ik (Kees Kramer) gezien dat de bakken er netjes bij stonden.  

La grotta is blij met het vernieuwde contact en zet de samenwerking graag voort.    

 

36. Bickersgracht 243 

 

Project:  Groenstrook voor en naast de woning, gemeente groen. 

Contact pers:  J. H. Tjenk Willink 

 

Gang van zaken. 

Bewoners onderhouden al meerdere jaren deze stoken met zeer veel succes, er staan veel verschillende 

planten in die voor veel groen zorgen in de wijk. Contact met de omliggende bewoners is goed en als 

de slang word uitgerold om de planten water te geven, worden de plantenbakken van de buren ook 

gelijk even meegenomen.  

 

37. Bakken Bickersgracht 
Locatie:  Bickersgracht 

Project:  3 bakken 

Contactpersoon: Jan van Manen 

 

Gang van zaken: 
Deze bakken werden al een tijdje niet meer onderhouden maar zullen vanaf het voorjaar gedaan 

worden door een nieuw iemand. Concrete afspraken zullen er nog gemaakt moeten worden. 

 

38. Bickershof 
Locatie:  Zeilmakersstraat 

Project:  strook groen rond speeltuin in hofje 

Contactpersoon: Lewis Marques 

 

Gang van zaken: 
Dit project heeft vertraging opgelopen door het niet op tijd aanleveren van de stukken die nodig zijn 

voor het opstarten van het project en het invallen van de winter. In het voorjaar van 2014 zal deze 

groep na goedkeuring van de Gemeente starten met het planten van de eerste planten. 
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3. TUINCURSUSSEN EN GROENEDUCATIE 
 

Cursus 

Snoeicursus- cursus stadstuinieren 

Doelgroep: 

Bewoners die op een of andere manier bezig zijn met groen in de openbare ruimte; zelfbeheerders, 

geveltuin beheerders / verzorgers, buurttuin beheerders.   

Cursus stadstuinnieren (theorie + vragen stellen en begeleidde excursie naar voorbeeld projecten); 

speciale aandacht voor stadsmoestuintjes (bakken, daken, terrassen en balkons); 

1 groep, 3 sessies; duur van elke sessie minimaal 3 uur.  

Bijzondere aandacht voor stadsmoestuinen sinds vorig jaar; dit jaar gaan onderzoeken wat er   zoal 

gedaan wordt in Amsterdam op dit gebied. Dit sluit aan bij een nieuwe behoefte van groenliefhebbers 

nl. die van ‘Urban Farming’. 

Voorjaar: 
donderdag 7 maart; avond   6 deelnemers;  

donderdag 14 maart; avond   8 deelnemers  

zaterdag 13 april; ochtend  didactische excursie naar Volkstuinenpark de Bretten 

12 deelnemers 

Najaar 
donderdag 7 november; avond (theorie) 

zaterdag 9 november; ochtend (praktijk) 

donderdag 14 november; avond (theorie) 

zaterdag 16 november; ochtend (praktijk) 

Naast de gebruikelijke onderwerpen snoeien en algemeen tuinonderhoud was het thema deze keer 

'Grondsoorten'. 

15 personen hebben geheel of deels deelgenomen aan de cursus. 

Omdat het Claverhuis dicht is op de zaterdagen is als alternatief voor koffie, thee en koek de 

locatiehouders van de praktijktuinen gevraagd hiervoor te zorgen. Dit was goed geregeld.  

Evaluatie:  
De vorige tien jaar vond de snoeicursus/ tuiniercursus altijd tijdens het weekeinde en overdag 

plaats, voornamelijk omdat we zelfbeheerprojecten gingen bezoeken voor praktijk demonstraties.  

We zijn sinds 2011 overgegaan op thematische cursussen (meer theorie), waarin een bepaald aspect/ 

thema wordt behandeld; de cursus wordt dan afgesloten door een wandeling of excursie ter illustratie 

van het behandelde thema. 

Dit jaar is het theoretisch gedeelte van de cursus door de week en in de avonduren uit gevoerd.  

De bedoeling is om andere groepen mensen proberen te krijgen die daar op vrijdag of zaterdag 

overdag geen tijd voor hebben.  

Het was de laatste jaren opgevallen dat vaak dezelfde personen deelnamen. Ook was het aantal 

participanten te gering. De eerste ervaring met de veranderde planning is niet ondubbelzinnig positief. 

Wel waren er een aantal participanten die we nog nooit op de cursus hadden maar het aantal bleef 

eerder bescheiden. Nu is het wel zo dat de aankondiging in de wijkkrant en website maar een  ruime 

week van tevoren is gedaan. Wel kortdag voor mensen met een  gevulde agenda.  Ook is de nood aan 

praktijk voorbeelden duidelijk geopperd.  

Vanuit de groep kwam het idee om contact te houden met elkaar via een facebook pagina, en om deze 

groter te maken zodat meer groepen met elkaar in contact konden komen om bijvoorbeeld kennis en 

planten te delen. Dit is nog niet van de grond. 
 

 

Resultaat; deskundigheid van bewoners is vergroot 

Bewoners doen mee en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving.  

Eigen kracht is versterkt. 


