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Eind april hebben we elkaar online ontmoet. De afspraak was dat we elkaar in juni weer zouden 
bijpraten. Dat doen we nu met deze nieuwsbrief. 
De verschillende deelgroepen zijn lekker bezig. Lees hieronder de laatste ontwikkelingen. 
 
Update vergroening Christoffelkruidstraat 
De vergroeningsaanvraag voor de Christoffelkruidstraat gaat voor een groot deel gehonoreerd 
worden. Het is de bedoeling dat dit in september gaat plaatsvinden. Dit gaat de gemeente doen: 

§ heggen plaatsen langs de parkeervakken 
§ uitbreiding boomspiegels 
§ plaatsen van 3 groenvlakken 
§ vergroten en verbreden van de geveltuintjes 

De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat we zelf voor het onderhoud zorgen, met uitzondering 
van de heggen. Voor het onderhoud hebben we inmiddels heel wat enthousiaste vrijwilligers 
gevonden. 
We zijn heel blij met deze stap! 
 
Update vergroening Papaverweg 
De bewoners mogen een plantstrook aanleggen voor het pand Puuurbsh op de Papaverweg. Voor 
het pand van Rien de Wolf hebben de bewoners aan guerrilla beplanting gedaan.  
 
Update Buurtrechten 
Deze deelgroep is gericht op buurtrechten. Met buurtrechten is het mogelijk om taken van de 
overheid als buurt over te nemen. Het is altijd lokaal en voor bewoners. Meer weten over 
buurtrechten? Klik hier 
 
De groep komt eens per maand bij elkaar. We hebben ook contact met de gemeente. De eerste 
mijlpaal is het Brugdiner. Daar is inmiddels subsidie voor toegezegd en we zijn van plan dat zaterdag 
25 september te organiseren. Meer nieuws hierover volgt! 
 
Op de actielijst staat verder: 
§ Plan van aanpak maken met een Kip (stip) op de horizon -;)  
§ Werkbezoeken naar andere ontmoetingslocaties in Amsterdam  
§ Actief benaderen commissieleden en de bestuurders van stadsdeel Noord voor onze 

buurtrechten  
§ We organiseren activiteiten zoals het eerste brugdiner op zaterdag 25 september 2021 
  
De contactpersoon van de gemeente adviseert en helpt ons bij het aanvragen van subsidie als ons 
plan van aanpak gereed is. Zij maakt een overzicht van de mogelijkheden en contacten bij de 
gemeente. 
  
Update vergroening Ridderspoorweg 
In onze groep hebben we Groen & Sociaal gecombineerd. 
We hebben al redelijk wat geveltuinen gerealiseerd. Op 27 juni hebben we een evenement 
georganiseerd en een begin gemaakt met boomspiegels. We hebben contact met de gemeente. 
De Ridderspoorweg is opgenomen in het Klimaatadaptatieplan van de gemeente. Dat betekent dat 
de gemeente nog dit jaar (!) 1400m2 groen wil aanleggen in de straat. Hoe ziet dat er uit? 
Het wordt een groene strook aan beide zijden van de weg tussen de parkeerplaatsen en het fietspad. 



We mogen ook plantenbakken plaatsen, als er maar 1,5 meter stoep overblijft. We hebben ook 
gevraagd om groen in plaats van parkeervakken en een middenberm. Die komen er helaas niet. Dit is 
te arbeidsintensief en gaat om te hoge kosten. 
 
In onze groep is ook gesproken over de overlast van met name verkeersgeluiden. 
De gemiddelde snelheid is 54km/u. Aangezien de Ridderspoorweg een doorgaande weg is, is 30km/u 
waarschijnlijk niet mogelijk. Daarnaast zijn er ook tegenstanders van verkeersmaatregelen, dus 
verdere afstemming is nodig. Wordt vervolgd! 
 
Update Afvalpunt 
Zoals al eerder aangekondigd wordt het afvalpunt komende winter ontmanteld. Dat betekent sloop 
van alle betonnen constructies, en afgraven van de bovenste laag.  
Let op, ze verwachten dat de ontmanteling zeker 4 maanden duurt. Het staat voor november tot 
maart op de planning. 
 
Daarna komt een groene, tijdelijke invulling. Tot de start van de bouw van het integraal kind centrum 
(IKC). Die start staat voor 2026 op de planning.  
We hebben met de werkgroep afvalpuntvergroening geprobeerd de gemeente te overtuigen van ons 
idee. Namelijk dat we heel graag met de bestaande betonnen structuur iets moois maken in de 
tussentijd. Maar dat wil de gemeente niet. Er is al besloten, the wheels are turning.  
Hoe de groene tijdelijke invulling eruit gaat zien willen ze graag in samenspraak met de buurt 
bepalen. Het participatietraject start de gemeente in september en daar doen we met de 
projectgroep aan mee. Onze ideeën - denk aan community gardening, kinderspeelplek, groene oase, 
ruimte voor de natuur, huttenbouwen, de juiste aansluiting op de kade, voetbal/tennis/basketbal, 
misschien skaten en klimmen... 
De gezaaide bloemen langs de rand staan ondertussen lekker te bloeien. Guerrilla gardening leads 
the way! 
 
Wil je meedenken/-doen? Let me know: chailocher@gmail.com  
 
Update vergroening Johan van Hasseltkade 
Onze deelgroep heeft ter inspiratie een wandeling in de omliggende straten gemaakt. Wat een 
prachtige wilde bloemen en planten staan er in de Bosrankstraat en het Papaverpark. Dat wilden we 
ook wel op de kade. Dus hebben een plan gemaakt om de strook van het smalste park van Europa 
door te trekken naar de Ridderspoorweg. Helaas vond de gemeente dat geen goed idee. Maar we 
zijn wel verder in gesprek gegaan met ze. De gemeente werkt nu aan een definitief ontwerp waarbij 
6 zilverlindes met plantvakken eromheen op de kade komen. Na de zomer gaan we met elkaar 
bepalen welke planten er in komen. De planning is dat de bomen in oktober geplant worden. Ook bij 
ons stelt de gemeente als voorwaarde dat we zelf het onderhoud van de planten doen. Graag! 
 
Wil je meedoen aan een van de deelgroepen? Mail je gegevens naar sandra@taswust.nl  
  


