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Nummer 22- februari 2016

Van de voorzitter

van en werkzaamheden voor Schiphol.
Het belang voor onze vereniging is met name 
het vliegverkeer over de Buitenveldertbaan. 
Dit speelt uiteraard voor de bewoners vanaf de 
Kalfjeslaan t/m de grote bocht. In de discussies 
is het goed om te weten dat de LVLN eigenlijk 
een voorkeur heeft voor de Buitenveldertbaan. 
Het liefst zien ze, als capaciteitsuitbreiding zou 
spelen, dat er een parallel baan aangelegd wordt. 
Echter het aantal gehinderden is hier het grootst, 
afgesproken is daarom dat deze baan alleen 
gebruikt wordt wanneer andere banen vanwege 
de wind niet goed kunnen worden ingezet,
We kunnen constateren dat deze afspraak 
redelijk wordt nageleefd. In 2015 werden ± 8% 
van de vluchten via de BVB uitgevoerd.

Enkele malen heeft onze ”klankbordgroep” 
overlegd met Waternet over de voortgang en 
besluitvorming m.b.t. de Dijkverbetering. Een 
activiteit waar we volgend jaar allemaal mee te 
maken krijgen. We hebben Nico van den Berg 
van Waternet bereid gevonden om ook dit jaar 
op onze vergadering de stand van zaken toe te 
lichten.
Ik wil u wijzen op onze Website. De meest 
actuele informatie m.b.t. het gebeuren rond de 
Amsteloever is er te vinden. Waar ik u ook op 
wil wijzen is dat bij het vernieuwen van de brug 
de overtocht per auto niet meer mogelijk is 
zonder een vergunning voor de “tijdelijke” brug te 
hebben. 
Een ontheffi  ng geldt slechts voor bijzondere 

gevallen. Lees daarom de oproep in het artikel 

over de brug op pagina 6 en reageer voor 7 

maart! 

Last but not least wil ik u verzoeken uw mailadres 
aan ons door te geven zodat we u makkelijker 
kunnen bereiken.
                           Met vriendelijke groet, 
                                                             Peter Hesp

Ook het afgelopen jaar was het een genoegen 
om voorzitter te mogen zijn van onze vereniging! 
Naast het feit dat de vergaderingen met 
enthousiaste bestuursleden plezierig zijn, gebeurt 
er langs de “Amsteloever” voldoende wat het 
bespreken waard is.
In het voorjaar hebben we met de Burgemeester 
Mirjam van ’t Veld  rondgefi etst in haar 
“buitengebied”. Tijdens deze tocht hebben we 
haar uiteraard gewezen op de “vraagstukken” die 
spelen. Zij stelde voor deze fi etstocht jaarlijks te 
herhalen. Dit gaan we natuurlijk doen . 
We kunnen allen constateren dat het verkeer 
op de “Dijk” toeneemt. Met name de touringcars 
weten deze route te vinden. Het bestuur heeft 
al jaren de wens om de Dijk zoveel mogelijk 
verkeersluw te maken. In een gesprek met 
wethouder Jeroen Brandes (verkeer o.a.) hebben 
we deze wens besproken. Dit gesprek leverde 
vooralsnog geen resultaat op, maar we geven 
niet op. 

Met Wethouder Herbert Raat (handhaving en 
vergunning) heeft het bestuur gefi etst langs de 
Amstel om te wijzen op de verkeersveiligheid 
en de (on)mogelijkheden om te parkeren. Het 
voorstel van de gemeente om een parkeerverbod 
voor de berm aan de Amstelzijde in te stellen 
werd na protesten van bewoners ingetrokken. 
Om de bewoners meer met elkaar in contact 
te brengen organiseren we jaarlijks een 
bijeenkomst. Vaak in de vorm van een BBQ maar 
dit jaar werd er uitgepakt met een high tea en een 
rondvaart vanwege ons 50 jarig bestaan!!
De meeste tijd werd echter genomen door de 
“Omgevingsraad Schiphol”. Zoals u wellicht 
weet mag ik de vereniging in deze Raad 
vertegenwoordigen.

In deze nieuwe opzet in het Schipholoverleg 
wordt veel tijd gestoken in het voorlichten van 
de leden. Zo werden er voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd bij het Luchtvaart Lab en bij de 
Lucht Verkeersleiding Nederland.( LVLN) Ik moet 
zeggen een plezier om hieraan deel te nemen. 
Open werd er gesproken over de ontwikkeling 
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Vrijwel iedere dijkbewoner heeft gezien dat er 
een groot nieuw huis is gebouwd achter nr. 62.
Niet iedereen zal zich realiseren dat dit een 
uniek project is. De bouw van een huis en de 
aanleg van een tuin op de plaats waar ooit een 
bijzondere buitenplaats was. Deze verrijking 
van onze omgeving is te danken aan de visie 
van iemand die ook professioneel over visie 
moet beschikken: Frans van Houten (CEO 
Philips), en van zijn partner Margriet Nikerk.

Rijke Amsterdammers woonden in de Gouden 
Eeuw deftig aan hun grachten, waar het leven 
echter ‘s zomers helemaal niet zo prettig was. 
Het water fungeerde als open riool. De stank 
moet verschrikkelijk geweest zijn en ziekten 
werden gemakkelijk verspreid. Vanaf de 17e 
eeuw zochten ze in de zomer steeds meer hun 
toevlucht buiten de stad. De Amstel werd een 
geliefde plaats om buitenplaatsen te stichten. 
Anna Burgh erfde van haar vader ‘het Breeweer 
ofte Jonge Costverlooren’. Zij trouwde in 1650 
met Dirck Tulp, zoon van de befaamde arts 
Nicolaes, door Rembrandt op ‘de anatomische 
les’ vereeuwigd. Ze vonden dat hun buiten een 
nieuwe naam moest hebben en wat was meer 
voor de hand liggend dan de samenvoeging van 
hun namen. Tulpenburgh dus. 

Metamorfose
Opnieuw vererfde later het huis op een dochter, 

Anna Catharina, die trouwde met Nicolaes 
Witsen, ook al een bekende Amsterdamse naam. 
Hij werd weduwnaar en verkocht het geheel 
in 1717 aan David de Pinto (1692 - 1751), die 
aandelen had in zowel de Oost-Indische als in de 
West-Indische Compagnie.
Hij was rijk en wilde dat ook laten zien. Niet 
alleen verfraaide hij het ‘huis De Pinto’ aan de 
Jodenbreestraat, ook Tulpenburgh onderging 
een metamorfose. Dat woord heeft hier een extra 
betekenis. In de 17e eeuw lazen welgestelde 
kooplieden klassieke werken in het Latijn of in 
vertalingen. De Metamorphosen van Ovidius 
waren favoriet en zeker de vertaling van Vondel 
was bekend. Boek 3 verhaalt over de badende 
godin Diana, die door de jager Akteion wordt 
gezien. Zij verandert hem in een hert en hij wordt 
door zijn eigen honden verscheurd. De Pinto, 
waarschijnlijk geadviseerd door de bekende 
architect en tuinontwerper Daniël Marot, liet 
een grootse tuin aanleggen met een beeld van 
Diana in een vijver, compleet met Akteion, de 
nimfen en de honden. Boven dat geheel was zelfs 
een boog met een waterval. Een knap staaltje 
ingenieurswerk in het vlakke Amstelland. 
Een door paarden aangedreven pomp bracht 
water naar het dak van het huis waar een loden 
reservoir van 155 m³  was geïnstalleerd. Zo 

Zuidzijde van het nieuwe Tulpenburgh. De windwijzers op de 

vier schoorstenen hebben de vorm van een gestileerde tulp.

Tulpenburgh: vergaan en verrezen Tulpenburgh: vergaan en verrezen 
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ontstond voldoende hoogteverschil voor het 
voeden van fonteinen en watervallen. Ook was 
er een beroemde schelpengrot met schelpen en 
koralen die via de VOC waren verkregen.

Netwerk
David de Pinto was bevriend met stadhouder 
Willem IV, die diverse keren op bezoek kwam. 
Hij logeerde op Tulpenburgh als hij in Amsterdam 
moest zijn. Zoon Isaac, die op een eilandje een 
kleine synagoge liet aanleggen, was ook een 
netwerker op het hoogste niveau. Hij ontving 
koning Frederik de Grote van Pruisen, die zo 
onder de indruk was van de tuinaanleg dat 
hij hoofdtuinman Heydert vroeg om mee te 
werken aan het park van Sanssouci in Potsdam. 
Misschien leefde Isaac op té grote voet, of 
besteedde hij meer tijd aan zijn buitenplaats 
dan aan zijn zaken, in ieder geval ging hij in 
1761 failliet en werd het geheel voor 14.500 
gulden verkocht. Inmiddels was de neergang 
in de economie ingezet en kon niemand zich 
het onderhoud van zo’n kostbaar bezit meer 
veroorloven.

Burgers wijken voor boeren
Steeds meer buitenplaatsen werden opgekocht 
door Frederik Kaal, die ze liet slopen, de
bruikbare materialen verkocht en de grond weer 
voor veeteelt bestemde. 
Zo werd in de 19e eeuw de strook langs de 
Amstel weer weidegrond met boerderijen. Er 
bleven slechts drie buitenplaatsen over: Amstel 
Rust, nu grenzend aan het Amstelpark in 
Buitenveldert, Wester-Amstel en Oostermeer. 
Langs het water, aan de rand van het voormalige 
terrein van Tulpenburgh was de herberg ‘t Koetje’, 
waarvan de naam nu nog de gevel van de familie 
Brouwer (nr. 62) siert.
 

Nieuwbouw
Bouwbestemmingen hebben soms een lang 
leven. Zo is op het terrein van Tulpenburgh de 
bestemming ‘wonen’ blijven rusten. 
Dat maakte het Frans van Houten en Margriet 
Nikerk mogelijk een plan te laten ontwikkelen voor 
een nieuwe buitenplaats. Zowel de gemeente 
Amstelveen als de provincie Noord-Holland 
was bereid medewerking te verlenen omdat het 
nieuwe Tulpenburgh leidt tot ‘versterking van 
het karakter van het gebied en de natuurlijke, 
recreatieve en cultuurhistorische waarden’. 
Het plan is aan omwonenden voorgelegd op 
informatiebijeenkomsten, wat leidde tot een 
aantal aanpassingen. Om toestemming van de 
overheden te krijgen, is gebruik gemaakt van 
een compensatieregeling. Door de bouw en 
tuinaanleg gaat 2 hectare weidevogelgebied 
verloren. Daar is 5 ha kruiden- en faunarijk 
grasland en 6,5 ha weidevogelgebied voor 
in de plaats gekomen, zodat per saldo het 
natuurgebied is uitgebreid. Van groot belang voor 
de omgeving is dat een deel van de buitenplaats 
voor wandelaars openbaar toegankelijk blijft, met 
overigens beperkingen in het broedseizoen. 
Het nieuwe huis en de bijgebouwen 
zijn praktisch op de plaats van het oude 
Tulpenburgh gesitueerd. Voor wandelaars is 
de retranchementsmuur langs de toegangsweg 
interessant. Aan de buitenzijde daarvan komt 
informatie over de historie van de buitenplaats. 

In mei 2012 is een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor het nieuwe complex, dat 
bestaat uit een hoofdhuis (14 x 17 m, ruim 14 m 
hoog) met haaks daarop de garages en voorts 
stallen en een oranjerie. Naast het stalgebouw 
is er een stapmolen, een paddock en een 
buitenbak. De ingang van het huis -waarvan op 
1 april 2014 de eerste steen werd gelegd- is aan 
de noordzijde parallel aan de toegangsweg, het 
terras ligt op het zuiden. De siertuin loopt vanaf 

Tulpenburgh met het enorme toegangshek en aan 

weerszijden kleine bijgebouwen. Tekening van Abraham 

Rademaker opgenomen in “Hollands Arcadia of de 

vermaarde Rivier den Amstel”, in 1730 uitgegeven. 

Impressie van de waterval en vijver geïnspireerd op het ver-

haal van Diana en Akteion uit de Metamorphose van Ovidius.
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van de eeuwen wel 2 - 2,5 m gezakt. Ook nu gaat 
dit proces met bijna een centimeter per jaar door. 
Gewaarschuwd wordt om voorzichtig te zijn met 
drainage omdat dit het proces van inklinking van 
het veen versnelt. 
Overigens wordt vermoed dat Tulpenburgh, in 
tegenstelling tot andere buitenplaatsen, een 
eind van de rivier is gebouwd omdat men daar 
een betere ondergrond voor de fundering had 
gevonden.

Buitenplaats/landgoed
Deze twee termen worden nog al eens door 
elkaar gebruikt, wat niet helemaal juist is.
Volgens René Dessing in zijn ‘De Amsterdamse 
buitenplaatsen’ is een landgoed een combinatie 
van natuurlijke en vormgegeven onderdelen. 
Naast een monumentaal huis, een tuin en een 
park zijn er agrarische gebieden, al dan niet 
met pachtboerderijen. In principe kan met de 
opbrengst het geheel in stand gehouden worden. 
Voor buitenplaatsen geldt dit laatste niet. De 
kooplieden die ze bewoonden, fi nancierden dat 
met wat ze verdienden in hun onderneming in de 
stad. Het woord ‘kooplieden’ geeft ook al aan dat 
het burgers waren, rijk geworden in de handel. 
Landgoederen en kastelen waren vanouds in 
bezit van de adel. Die zijn vooral te vinden in 
het oosten van het land, buitenplaatsen werden 
veelal in de omgeving van steden gesticht.
Het oude Tulpenburgh was dus een buitenplaats,
het nieuwe is dat ook.

Mestplaat
De aanleg van een nieuw complex in een 

de oostkant tot bijna bij de dijk. De twee zeer 
oude grote bomen zijn in de aanleg opgenomen.
Het ontwerp voor het huis is gemaakt door het 
Bureau voor Harmonische Architectuur. Eigenaar 
dr.ir. E.J. Hoogenberk is bekend geworden door 
de vele gebouwen die hij sinds de jaren tachtig 
van de vorige eeuw heeft gerealiseerd, met als 

uitgangspunt inpassing in de bestaande 
omgeving. Daarvoor had hij al zijn meesterproef 
afgeleverd met de restauratie van het Huis 
Voorstonden nabij Brummen in Gelderland.
De tuin is getekend door Trudi Woerdeman, 
architecte en tuinhistorica.

Verzakken
Ook op Tulpenburgh doet zich een fenomeen 
voor dat bewoners van de Amsteldijk 
bekend zal zijn, het verzakken van de grond. 
Volgens onderzoek van een gespecialiseerd 
bodemonderzoekbureau is de grond in de loop 

Ets van J. Punt naar een tekening van A. de Haan, 

opgenomen in ‘Amstellandsche Arkadia’, uitgegeven in 

1737. Afgebeeld is de Amstel ter hoogte van de nog steeds 

bestaande banpaal, ook wel genaamd mijlpaal, omdat deze 

een mijl vanaf de toenmalige stadsgrens van Amsterdam 

staat. Rechts de buitenplaats Tulpenburgh. 

De mijlpaal en Tulpenburgh gezien door Cornelis Pronk in 

1729, opgenomen in de atlas Schoemaker. Het water is niet 

de Amstel maar een wetering die haaks vanaf de rivier het 

land in gaat.

Lofdicht

Tulpenburg! Oh lustrijk Eden!
Lach ons met uw lieflykheden,
Lach ons met uw siersels aan.
Doe uw watervallen schaatren:
Doe het nederstortend nat,
 ‘t Welk uit duizend adren spat,
In uw grootsche grotten klaatren,
Langs den wand van paerlemoer:
Doe de kristallynen stralen
Van ‘t fonteinnat ryzen, dalen,
Dartlen op den marmren vloer.

Uit het gedicht ‘De Amstelstroom’ van Nicolaas Simon Winter, 

gepubliceerd in 1755
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de bobo’s

weidevogelgebied in de Middelpolder vraagt 
uiterste zorgvuldigheid. Vóór met de aanleg werd 
begonnen, zijn allerlei onderzoeken gedaan, 
zodat maatregelen genomen konden worden 
m.b.t. het waterbeheer op de buitenplaats. 
Speciale aandacht vroeg de verwerking van de 
mest die de paarden produceren. Hiervoor is een 
‘mestplaat’ voorzien van waaruit de gedroogde 
mest wordt afgevoerd zonder schadelijke 
eff ecten. 
                                                           Erik Glasius

Wim Bredenoord wordt onze nieuwe penning-
meester en volgt Dania Vrind op, die na jaren 
trouwe dienst het huishoudboekje aan hem over-
draagt.
Ik ben er natuurlijk als de kippen bij om uit te plui-
zen wie Wim is en daarom heb ik een afspraak 
gemaakt om bij hem op Amsteldijk Noord 122 op 
te draven. Wim doet zelf open en ik zie een slan-
ke vriendelijk ogende zestiger met een snor. Als ik 
de kamer binnenkom valt Wim direct als opa door 
de mand want er staat een box. Woensdag is op-
pasdag voor twee kleinkinderen.
Wim is geboren op 22 juli 1952 en woont sinds 
1992 met Aafke Hulk aan de Amstel. Daarvoor 
woonden ze in Buitenveldert. Ze hebben twee 
kinderen en twee kleinkinderen. Bij het binnenko-
men had ik hem als iemand met een exacte geest 
getaxeerd en dat klopt heel aardig want Wim is 
apotheker. Een aanwinst voor de vereniging want, 
hem zal geen stuiver ontgaan. 
Vroeger had hij een eigen zaak bij de Nassau-
kade. Daar leerde hij een van onze bestuursleden 
Harmina Muggen kennen die daar huisarts was. 
Wim kent al het klappen van de zweep. Hij was 
eerder penningmeester van de Apothekersvereni-
ging Amsterdam en van de Studenten Paardrijver-
eniging. Op het ogenblik begeleidt hij apothekers 
die  afwezig- of met vakantie zijn en neemt hun 
zaken waar. We wensen Wim een prettige tijd en 
veel succes in zijn nieuwe job 

                                                                  KoBab

Een nieuwe penningmeester

Steigerbeleid 

De gemeente Amstelveen probeert de hoeveel-
heid regelgeving te verminderen, door doublu-
res uit het beleid en de wetgeving te halen. 

Dit betekent dat  het steigerbeleid komt te ver-
vallen. Dit beleid was bedoeld ter vereenvoudi-
ging van de gemeentelijke procedures voor het 
bouwen van een steiger in de Amstel. Zowel de 
aanvrager als de gemeente werden voor dit be-
leid gold, geconfronteerd met een overmaat aan 
regels voor een relatief klein onderwerp. Het stei-
gerbeleid had tevens als doel duidelijke criteria 
te stellen om de kwaliteit van de Amsteloever te 
waarborgen.

Inmiddels is het steigerbeleid echter geborgd in 
de bestemmingsplannen Wester-Amstel en Lan-
delijk Gebied. Hiermee is de noodzaak voor het 
aparte steigerbeleid komen te vervallen. Het be-
leid is derhalve ingetrokken, maar de inhoud van 
dit beleid is gewaarborgd in het bestemmingsplan 
3e herziening Westeramstel –Amstelzijde (zie in 
http://ro-online.robeheer.nl/0362/74D1C2EF-
9339-427C-8EA6-7055D710EEA0/r 
NL.IMRO.0362.03C-VG01.html) artikel 12 wordt 
aangegeven dat waar de functieaanduiding ‘aan-
legsteiger’ staat, openbare aanlegsteigers zijn 
toegestaan en waar ‘steigers’ staat, zijn privéstei-
gers toegestaan, waarvoor de volgende regels 
gelden: 

a. De hoogte van palen, (licht-)masten en kunst-
werken mag niet meer bedragen dan 6 meter.

b. de hoogte van andere bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 
meter.

c. Per woning/woongebouw, voor zover recht-
streeks gesitueerd aan de Amsteloever, mag 
maximaal één steiger worden opgericht ten be-
hoeve van het aanleggen van één pleziervaartuig;

d. Steigers mogen uitsluitend worden opgericht 
binnen het denkbeeldige verlengde van de zij-
gevels van de bij de steiger behorende woning/
woongebouw;

e. De onderlinge afstand tussen de steigers moet 
minimaal 10 meter bedragen;

f. Indien niet kan worden voldaan aan de onder-
linge afstand van minimaal 10 meter vanwege 
een beperkte kavelbreedte is het toegestaan een 
steiger te realiseren met een lengte van 1/3 van 
de perceelsbreedte van de bij de steiger beho-
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over de noodbrug. Buiten de spits is dat er 1 per 
iets minder dan 2 minuten. Daarom kan het re-
guliere autoverkeer geen gebruik maken van  de 
tijdelijke brug en moet omrijden via de A2 en A9, 
totdat de nieuwe brug eind 2018 in gebruik zal 
worden genomen.

Door wethouder ruimtelijke ordening Rineke Kor-
rel van de gemeente Ouderamstel is begin dit jaar 
de werkgroep Tijdelijke bereikbaarheid ingesteld 
om knelpunten te inventariseren en oplossingen 
te bedenken om Ouderkerk goed bereikbaar te 
houden.

De vereniging Amsteloever is ook in deze werk-
groep vertegenwoordigd. Verder  zitten er ver-
tegenwoordigers van de winkeliers en horeca in 
Ouderkerk, welzijn (Coherente), bewoners van 
Ouderkerk, landbouwers/loonbedrijven, de ge-
meenten Ouderamstel en  Amstelveen, de hulp-
diensten en de projectleider van de Provincie, 
mevrouw Reijntjes.

In de werkgroep is gesproken over de mogelijk-
heid van ontheffi  ng, zodat  in zeer bijzondere 
gevallen gewoon verkeer toch gebruik kan maken 
van de noodbrug. 

In de werkgroep tijdelijke bereikbaarheid inven-
tariseren de vertegenwoordigers daarom bij hun 
achterban wie er niet om kan rijden. Dat zijn bv. 
tractoren, die niet over de snelweg mogen, maar 
ook is te denken aan huisartsen. 

Het bestuur van de vereniging Amsteloever doet 
daarom een

Wij zullen de aantallen en redenen dan inbrengen 
in de volgende vergadering in maart en hopen dat 
ons verzoek om ontheffi  ng zal worden gehono-
reerd. Dit is dus niet zeker.

Het is de bedoeling tijdelijke parkeerterreinen aan 
beide zijden van de brug te creëren, zodat men 
altijd te voet de brug kan gebruiken.

rende woning waarbij de steiger dient te worden 
gerealiseerd in de denkbeeldige middenpunt van 
de betreff ende kavel.

g. De lengte van de steiger mag maximaal 4 me-
ter bedragen.

h. Een steiger mag op maximaal 2 palen rusten.

i. De maximale (bouw)hoogte van een aanlegstei-
ger mag niet meer bedragen dan het maaiveld ter 
plaatse.

j. De aanlegsteigers mogen niet bebouwd worden 
of worden voorzien van een afrastering.

k. Het realiseren van steigers mag geen schade 
veroorzaken aan de water- en oeverkwaliteit en 
de ecologische toestand.

Niet toegestaan is:
a. Het gebruik van drijvende steigers en ander 
daarmee vergelijkbaar drijftuig.

b. Het gebruiken of laten gebruiken van een stei-
ger/aanlegsteiger voor (uitbreiding) terras.

c. Het gebruiken of laten gebruiken van gronden 
als ligplaats of aanlegsteiger voor woonschepen 
en bedrijfsschepen.
Ook in de algemene politieverordening (zie: 
http://www.amstelveen.nl//web/Bestuur-en-or-
ganisatie/Gemeentelijk-Wet-Regelgeving/Ver-
ordeningen/cvdr/Algemene-plaatselijke-veror-
deningen-van-de-gemeente-Amstelveen.html. 
hoofdstuk 8 Water) staat iets opgenomen over 
steigers. De APV zal in december 2015 gewijzigd 
worden, maar dit heeft geen gevolgen voor de 
inhoud van betreff ende artikel (de artikelen en het 
hoofdstuk zullen wel vernummerd worden).

                                                 Nicole van Buuren

Tijdelijke noodbrug bij 
Ouderkerk eind 2017- eind 
2018

De plannen voor het vervangen van 
de brug over de Amstel bij Ouder-
kerk worden steeds concreter. 

Voordat de oude brug  over de Amstel wordt af-
gebroken eind 2017, wordt een tijdelijke brug van 
6 meter breed aangelegd aan de noordkant van 
de bestaande brug. Zo kan tijdens het bouwen 
van de nieuwe brug het openbaar vervoer  blijven 
rijden tussen Amsterdam Zuid-Oost en Schiphol 
en ook de hulpdiensten hoeven niet om te rijden. 
Daarnaast is er een fi etspad in 2 richtingen en 
een voetpad. In de spits komt er 1 bus per minuut 

Oproep aan de leden!

Wie heeft er schoolgaande kleine 
kinderen in Ouderkerk  eind 2017-
eind 2018?
Of wie meent dat hij of zij een drin-
gende andere reden heeft voor ont-
heffi  ng?
Wilt u dit dan  voor 7 maart  mailen 
naar de Vereniging  (info@vereni-
ging Amsteloever.nl) t.a.v. Nicole 
van Buuren.
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Vorige maand kwam ik langs de Rieker molen 
en zag daar een aantal vrachtwagens en een 
graafmachine aan het werk. Nieuwsgierig als 
ik ben, ging ik een kijkje nemen en zag dat de 
kom die aan de amstelkant van de molen ligt 
droog was gelegd. Ik wilde daar meer van weten 
en belde aan bij de molen. Co de molenaar 
deed open en ik vroeg hem wat er aan de hand 
was. Van de week, vertelde hij, keek ik aan de 
achterkant van de molen in het water en zag daar 
een wieling die ik nog nooit had gezien. Toen ik 
aan de andere kant van de molen ging kijken zag 
ik daar ook een stroming die er niet hoorde te zijn.
Na onderzoek bleek dat de betonnen waterkering 
was verzakt en dat het water uit de Amstel zich 
door een opening een weg had gebaand onder 
de molen door naar de achter de molen gelegen 
kolk. Het hoogteverschil tussen de Amstel en het 
achterland is ongeveer 170 cm dus er staat wel 
een behoorlijke druk op de waterkering. 
Er zijn nu nieuwe damwanden geslagen om de 

Een lek in de dijk!

Algemene globale planning van de 
werkzaamheden 

In mei/juni 2016 komt er een voorlichtingsbijeen-
komst over het concept inpassingsplan van de 
Provincie. Dit is tevens startpunt van de inspraak-
procedure.  In oktober  wordt het plan vastge-
steld.

De aanbesteding moet in maart 2017 gedaan zijn. 
De aannemer kan dan in september van dat jaar 
beginnen met de voorbereidingen. 

De einddatum waarop de brug klaar moet zijn is, 
december 2018. Dit is een harde datum, omdat 
daarna wordt begonnen met werkzaamheden aan 
de A9.
                                              Nicole van Buuren

boel weer waterdicht te maken.
Hoewel dit keer in het klein, blijven we in ons 
landje toch altijd bezig om droge voeten te 
houden. 
                                                                  KoBab

Op zondag 6 september 2015 vond ter 
gelegenheid van het 8e lustrum het jaarlijkse uitje 
plaats van onze vereniging. 
Een verheugend groot aantal mensen 
had zich opgegeven om deze wat frisse 
septembermiddag te beginnen met een thee of 
koffi  e met zelfgebakken brownies bij zorgboerderij 
Klarenbeek aan de Ouderkerkerdijk. 
Dit alleen al was de moeite waard want voor 
enkelen onder ons was het de eerste keer dat 
zij met de pont bij de Riekermolen de Amstel 
overstaken! De pont had op ons op verzoek 
de route  iets verlegd zodat er meteen voor 
Klarenbeek kon worden uitgestapt. 
Na een uitleg over de werkzaamheden op de 
zorgboerderij door beheerder de heer Kaspar 
Kuyper en het bezichtigen van de grote 
moes- en pluktuin stapten we om 15.30 uur op 
rondvaartboot Wilhelmus voor een tocht richting 
Nes. 

Lustrumuitje 
Vereniging Amsteloever
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De heer Henk Olij jr, werkzaam bij Waternet, gaf 
tijdens de tocht toelichting op het waterbeheer 
in ons gebied en de historische achtergronden 
daarvan. Voor historische achtergronden op wat 
kleinere schaal zorgden ook enkele van onze 
leden waarvan de familie al decennia lang aan de 
dijk woonde. 
Zij konden precies vertellen wie waar had 
gewoond en wat ze hadden gedaan en brachten 
de dijk als dorpsgemeenschap tot leven! 
Vlak voor Nes keerde de boot terug naar 

Tenzij er een gegronde reden voor is, zullen de 
meesten niet zo vaak bij Amsteldijk Noord 42 heb-
ben aangebeld. Daar is namelijk KNGF Geleide-
honden of het Koninklijk Nederlands Geleidehon-
den Fonds gevestigd. Het is de grootste en 
oudste hondenopleidingsschool in Nederland en 
het leek mij interessant en nuttig om u deelgenoot 
te maken van het reilen en zeilen binnen deze 
instelling
Ik heb een afspraak gemaakt met Debby Buis, die 
mij een rondleiding zal geven. Als ik mij aan de 
balie meld, vallen de knopjes op de vensterbank 
meteen op, het is braille en later hoor ik dat er 
“Welkom” staat. Daar komt Debby en zij wordt 
begeleid door Tobias haar blinden geleide hond, 
want Debby is blind en ervaart alleen nog licht en 
donker. Ik vraag haar wat ze van mij nog kan zien 
en dat is alleen nog een donkere contour. Ik zeg 
haar dat dat maar goed is ook en daar kan ze wel 
om lachen. Debby goochelt een kopje koffi  e uit 
een grote machine die in de royale eetruime 
staat. We gaan zitten en Debby vertelt.

Sinds 1935 heeft KNGF Geleidehonden duizen-
den honden opgeleid en daarmee evenzoveel 
mensen  meer zelfstandigheid gegeven. Het krij-
gen van een geleidehond is in principe gratis en 

de kosten worden gedeeltelijk door KNGF Gelei-
dehonden, de zorgverzekering (niet altijd) en door 
giften en nalatenschappen gedragen. 
Ons koningshuis is zeer begaan met dit instituut 
en dat is te zien aan de vele foto’s die er hangen.
 
De nieuwe baas moet evenwichtig in het leven 
staan en verantwoordelijk zijn, daarom wordt een 
minimum leeftijd van 18 jaar aangehouden. 
De hond moet wel voldoende kunnen “werken”. 
Jongelui die nog elke dag met een taxi naar 
school gaan, wordt aangeraden te wachten tot ze 
gaan studeren of werken.

Klarenbeek, terwijl op de terugweg onder het 
genot van een drankje de anekdotes werden 
aangedikt en de stemming heel genoeglijk werd, 
nog versterkt door de regen die zachtjes begon te 
vallen. 
Aan het einde bedankte voorzitter Peter Hesp 
iedereen die was gekomen en sprak de hoop uit 
op een mooi nieuw en vruchtbaar jaar voor de 
jarige vereniging. 

                                                  Harmina Muggen

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds: KNGF Geleidehonden

Entrée en ontvangsthal.
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versperring zoekt de hond zelf een alternatief om 
daarna de oorspronkelijke route weer op te pak-
ken. Verder leert hij zijn baas op commando naar 
bijvoorbeeld een trap, deur of balie te brengen. 
Het aller moeilijkste wat hij moet leren is om een 
commando van zijn baas te weigeren als er ge-
vaar zou dreigen. Als  zijn baas hem bijvoorbeeld 
zegt door te lopen bij de rand van een perron of 
een gat in de weg, dan moet hij weigeren, voor 
zijn baas langs lopen en hem in een andere rich-
ting meenemen.

De assistentiehond helpt bij dagelijkse handelin-
gen die de baas veel moeite, pijn of energie kos-
ten bijvoorbeeld het openen van laden, wasma-
chines, was uit de machine halen, dingen van de 
grond rapen en aankleden. Deze opleiding duurt 
zo’n drie tot vier maanden en wordt daarna bij het 
baasje thuis voortgezet. De hond wordt “op maat” 
getraind omdat de handicap per baas en woning 
enorm kan verschillen. 

Er is een eigen fokprogramma en de rassen die 
het meest geschikt zijn, zijn Labradors Retrievers, 
Golden Retrievers en Duitse Herders of kruisin-
gen daarvan. Specifi ek zuivere raskenmerken zijn 
onbelangrijk, als de hond maar gezond is. 
Het is belangrijk, dat de honden vanaf hun puppy-
leeftijd onder de mensen zijn. Daarom worden de 
moederhonden ondergebracht bij gastgezinnen. 
Wanneer de pup ruim zeven weken oud is, gaat 
hij naar een puppypleeggezin. Op die leeftijd staat 
hij het meest open voor zijn omgeving en alles 
wat daarin gebeurt.
Met de opvoeding wordt voorzichtig begonnen en 
hij moet goede manieren leren en commando’s 
als “zit”, af” en “mand”. Ook moet hij leren wen-
nen aan alles waar hij later mee te maken krijgt, 
zoals kinderen, katten, andere honden, treinen, 
onweer en drukke winkelcentra. Hij mag nergens 
meer van staan te kijken als zijn opleiding begint. 
In dit jaar wordt de basis van zijn gedrag ge-
vormd. Een belangrijke functie dus van het pup-
pypleeggezin! Zij worden dan ook regelmatig ter-

zijde gestaan door “puppyspecialisten”, die door 
bezoekindrukken en voortgangsrapportage een 
totaalbeeld van de pup krijgen.
Als de pup 14 tot 16 maanden oud is, is hij toe 
aan de 6 tot 8 maanden durende opleiding tot 
blindengeleidehond. De opleiding tot assistentie-
hond duurt zo’n 4 maanden. Die van autisme be-
geleidingshonden en buddyhonden iets korter.De 
blindengeleidehond leert zich gedragen alsof hij 
twee meter hoog en een meter breed is. Zo kan 
hij samen met zijn baas overal moeiteloos langs 
en onderdoor. Hij leert hindernissen omzeilen en 
de meest optimale route te kiezen. Bij een weg-

De gang met “wetenswaardigheden”.

Ruimte voor de dierenarts.

Beelden uit het promotie programma

Cliënten slaapkamer.
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ding. Dat gebeurt zowel bij KNGF Geleidehonden 
als thuis. Speciaal hiervoor zijn er kamers be-
schikbaar met bed, toilet en douche, zodat baas 
en hond dag en nacht volledig aan elkaar kunnen 
wennen. Ook na deze periode kan de baas in het 
hele werkzame leven van de hond rekenen op 
nazorg. Na ongeveer 9 of 10 jaar mag de hond 
met pensioen. Hij mag dan ook als er een nieuwe 
hond komt, bij zijn baas blijven. Als dat niet kan, 
wordt er een goed tehuis voor hem gezocht. 

Inmiddels is de koffi  e op en gaan we op pad om 
de gebouwen te bekijken. In de ruimte waar je het 
gebouw binnen komt valt een beeldscherm  met-
een op. Hierop wordt een doorlopende promo van 
het bedrijf afgedraaid. Daarnaast staat het woord 
“Museum” en dat verwijst naar een ruimte met 
daarin allerlei wetenswaardigheden.over het ver-
leden en toekomst. Hier kan men met een Virtual 

Reality bril op en lopend op een lopende band, 
“beleven” hoe het is om blind te zijn en met een 
hond te lopen.
Voor mensen met een visuele beperking biedt de 
simulator in de toekomst een mogelijkheid om te 
onderzoeken of een geleidehond voor hen een 
aanvulling kan betekenen. 

De autismegeleidehond wordt opgeleid om jonge 
kinderen met autisme buiten te begeleiden. Deze 
rennen soms onverwacht de straat op waardoor 
de ouders het kind steeds moeten vasthouden. 
Dat geeft veel stress bij iedereen. Door het kind 
met een tuigje aan de hond vast te maken voor-
komt de hond het ‘uitbreken’ van het kind. De 
hond heeft daarnaast een positieve uitwerking op 
het gedrag van het kind. Debby vertelt over een 
gezin waarbij het autistische kind niet wil gaan 
slapen voordat de hond op een belletje drukt en 
daarmee aangeeft te willen gaan slapen.

De buddyhond biedt steun aan kinderen en vol-
wassenen met een beperking of stoornis. Zij heb-
ben behoefte aan een stabiele en goed opgevoe-
de hond. Vaak zijn dit honden die de opleiding tot 
blindengeleidehond net niet halen, maar wel veel 
prettige eigenschappen hebben. Ook worden er 
buddyhonden speciaal opgeleid voor bijvoorbeeld 
ex militairen met een Posttraumatische stress-
stoornis. Als de hond zijn taak beheerst wordt er 
uit de wachtlijst een baas geselecteerd. Hond en 
baas moeten perfect bij elkaar passen om soepel 
te kunnen samenwerken. Is de match gemaakt, 
dan gaan hond en baas enkele weken in oplei-

Aan het werk!

Oefen materiaal

Kennel met ruime hokken.
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Colofon

Doelstelling: 

De Vereniging Amsteloever heeft ten doel de ge-
meenschappelijke belangen, zoals leefbaarheid, 

veiligheid en behoud van het landschapsschoon te 
behartigen van de bewoners van de Amsteloevers 

en aangrenzende gebieden in het niet verstedelijkte 
deel van de Amstelveense Middelpolder.

Bestuur: 
Peter Hesp (Voorzitter)

Amsteldijk Noord 125 - 1183 TJ
 p.hesp@wxs.nl

Dania Vrind-Dudok de Wit (Penningmeester)
Beysterveld 3 - 1083 KA

dvrind@gmail.com

Harmina Muggen (Secretaris)
Kalfjeslaan 56 - 1083 AA
hmuggen@gmail.com

Erik Glasius 
Straat van Sicilië 2 - 1183 GN Amstelveen

glasius@telfort.nl 

Nicole van Buuren (website)
Amsteldijk Noord 86 - 1183 TG

info@nicolevanbuuren.nl
 

Website: www.verenigingamsteloever.nl
Contact: info@verenigingamsteloever.nl

Vormgeving: Ko Babeliowsky 

We lopen een gang in met deuren als in een ho-
tel. Het zijn inderdaad de kamers waar de aspi-
rant baas kan slapen. Er hangen grote metalen 
letters naast elke deur. Maar wat niet direct opvalt 
is, dat elke deurkruk een afwijkende stand of een 
afwijkend model heeft ter onderscheid voor de 
blinden. Tegenover de deuren is op de muur een 
doorlopende leuning aangebracht, waarop tegen-
over iedere deur een bandje zit met daarop in 
braille de kamerletter. 
Debby gaat voor en stuurt Tobias met kleine com-
mando’s zoals “links” en “deur” naar de ruimte 
waar de honden nachts slapen. Het zijn met een 
hekwerk afgescheiden ruime kennels met een 
bekleed platform als bed. Boven iedere slaapplek 
hangt een bord met de naam van de hond. Soms 
met een summiere omschrijving, want ze lijken 
soms wel erg op elkaar. 
Het is er blinkend schoon. Er is een speciaal was-
hok met wasbak en douche. Er is nergens een 
hond te bekennen en Debby vertelt dat ze alle-
maal aan het trainen zijn. Als ze er wel zouden 
zijn, zou ik er niet mogen komen, want rust en 
orde zijn belangrijk. De volgende ruimte is een 
trainingsruimte voor assistent honden in oplei-
ding. 
Er zijn hier allerlei voorwerpen opgesteld waar-
mee geoefend kan worden. Ik zie een ladenkast 
en een wasmachine met een touweinde waaraan 
de hond kan trekken, een opgestelde voordeur 
met brievenbus, een trekkoord voor een lamp en 
er staat een opgemaakt bed, zodat daar ook mee 

“The wall of fame”

Terug van het “werk”.

geoefend kan worden. Kortom alle omstandighe-
den en apparaten die in een huis voorkomen zijn 
nagebootst. Ze moeten ook bijvoorbeeld een bos-
sleutels en een telefoon kunnen aangeven zonder 
deze te beschadigen. Verderop staat een trap 
met drie treden waarvan de bovenste gemaakt is 
van doorzichtig materiaal. Een hond begrijpt vaak 
niet dat hij daar op kan lopen en dat wordt hem 
dus bijgebracht. Als we doorlopen komen we in 
een ruimte waar twee grote wasmachines staan. 
Als de honden buiten hebben gespeeld of ge-
werkt zijn ze soms behoorlijk nat en vuil en moe-
ten ze worden gewassen en afgedroogd, vandaar 
de berg handdoeken.
 
We gaan verder en komen bij soort “wall of fame”, 
een wand waarop een deel van de honden dat 
geslaagd is, is afgebeeld. Hier is ook een “dok-
terskamer” voor de dierenarts, voor onderzoek en 
de administratie daarvan.
We gaan nu naar buiten en onmiddellijk begint 
Tobias enthousiast te kwispelen. Hij denkt dat hij 
vrij mag spelen zegt Debby, maar hij heeft pech, 
we gaan alleen even kijken bij het oefen veld 
waar allerlei hindernissen en trappen zijnopge-
steld. We gaan weer naar binnen want we heb-
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Van de penningmeester

 Beginsaldo ING-rekening nr 7908344     € 1.493,49
 Beginsaldo spaarrekening        € 3.000,00
 Beginsaldo totaal          € 4.493,49

 Inkomsten                Uitgaven          Saldo
 Contributies betreff ende 2014  €    177,00     Jaarvergadering   €    284,70
 Contributies betreff ende 2015  € 1.037,50     Lustrum     € 1.597,42
 Contributies betreff ende 2016  €      37,00     Bankkosten    €    120,37
 Bijdrage gemeente Oeverberichten €    250,00     Secretariaat    €      30,00
 Lustrum deelname     €      20,00     Drukkosten    €    503,75
                    Website     €    290,40
                    Afscheid bestuursleden €    214,40 
                    Divers      €        0,27-
 Totaal ontvangen per bank   € 1.521,50            € 3.040,77  € 1.519,27-

 Overboeking van spaarrekening € 1.000,00

 Eind saldo ING-rekeningnr 7908344     €    974,22

 Begin saldo spaarrekening       € 3.000,00
 Overboeking van spaarrekening      € 1.000,00-
 Rente spaarrekening          €        6,70
 Eind saldo spaarrekening        € 2.006,70

 Eind saldo beide rekeningen       € 2.980,92 

Inkomsten en uitgaven Amsteloever  2015

Onze Vereniging telt dit jaar 115 leden (vorig jaar 116), dus het aantal is nagenoeg gelijk gebleven!
Dankzij ons ruime kapitaal hebben we een groots Lustrum feest kunnen vieren en kunnen we ook weer 
een mooi Oeverbericht uitbrengen.
Maar ook de kosten van de website, de Jaarvergadering en de drukkosten gaan omhoog, dus zullen we 
komend jaar zuinig moeten zijn en veel nieuwe leden moeten werven!
Dit alles komt in de handen van de nieuwe Penningmeester.

ben nu het hele rondje afgewerkt. 
Ik bedank Debby, geef Tobias een aai en ik krijg 
haar visitekaartje, van zelfsprekend met braille 
erop. 
Wat we niet gezien hebben is het “bel en schrijf 
gedeelte”. Want een organisatie van deze om-
vang heeft natuurlijk een uitgebreide administra-
tie- en PR afdeling en een groot deel van de in-
komsten komt van donaties en legaten. Hier zet 
de afdeling Filantropie zich voor in. 

Onder de goede doelen is dit toch ook wel een 
heel sympathieke. 

Er is een ingaande en uitgaande weg en als ik 
weg rij, pak ik bijna de verkeerde. 
Ik foeter mijzelf uit, je bent toch niet blind! Nee, 
dat niet maar wel dom en daar kan zelfs een hond 
niet tegen op.

                                                                KoBab

Debby met Tobias tijdens de rondleiding.
Een waarheid uit de “Museumgang”.


