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Vooraf 

Ook al wordt het er drukker, de Plantage en de Weesperbuurt hebben nog steeds een fijn 
verblijfsklimaat. De Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) staat ervoor op de bres om dit zo te houden. 
Uitgangspunt van onze Stichting is het raadsadres ‘De Plantage Weesperbuurt in Balans’ van 11 juni 2015 
en de daarin genoemde zorgpunten zoals:                                                                                   

- Het te drukke gemotoriseerde verkeer op de Weesperstraat./Valkenburgerstraat/Wibautstraat 

- De vernieuwing van de Roeterseilandcampus van de UvA met als gevolg een toename vannhet 
aantal studenten in de buurt 

- Het grote aantal op stoepen geparkeerde fietsen en scooters en daardoor te weinig ruimte voor 
voetgangers 

- De herinrichting en verdere vergroening van de Plantagebuurt   

- Toenemend zwaar vrachtverkeer als gevolg van het grote aantal bouw-, verbouw- en sloopacti-
viteiten in de buurt waardoor veel materiaal wordt aan- en afgevoerd. 
                              

- De hotelplannen in de Sarphatistraat als gevolg van de toename van het aantal toeristen 

 

Organisatie STAA 

In het jaar 2018 bestond het bestuur van STAA uit Peter Anink, voorzitter, Erik Hardeman, secretaris, en 
Marlies Steverink, penningmeester. Ook in dit verslagjaar heeft het bestuur gewerkt aan een goede en 
beheerste ontwikkeling van de Plantage en de Weesperbuurt. STAA rapporteert over haar activiteiten via 
de website van Buurtorganisatie 1018. Conform de bepaling in de statuten onderhoudt het bestuur van 
STAA nauwe contacten met andere buurtorganisaties. Daartoe nemen bestuursleden deel aan het 
wekelijks buurtspreekuur (BSU) voor bewoners in café Eik en Linde en aan de vergaderingen van het 
Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO). Erik Hardeman verzorgt van die vergaderingen bovendien de 
verslaglegging, terwijl Marlies Steverink voor zowel het BSU als het PWO de  financiën beheert. Op deze 
manier ondersteunt STAA de PWO-voorzitters Henk van der Westen en diens opvolger Michiel van Wijk 
bij het coördineren van de vele activiteiten in de buurt. Om het werk van onze stichting als 
buurtorganisatie mogelijk te maken heeft stadsdeel Centrum voor 2018 een buurtbudget van 500E 
toegewezen aan STAA. 

Stadsbestuur 

Het jaar 2018 heeft allereerst in het teken gestaan van de verkiezingen van 21 maart voor de 
gemeenteraad van Amsterdam en voor de nieuwe stadsdeelcommissie Centrum. Het STAA-bestuur volgt 
de activiteiten van het nieuwe stadsbestuur en de stadsdeelcommissie op de voet, onder meer door het 
bijwonen van vergaderingen van laatstgenoemde commissie. Voor buurtmagazine 1018 heeft Erik 
Hardeman in het najaar van 2018 een interview gehouden met stadsdeelbestuurder Micha Mos. 



In vervolg op de inspraak in december 2017 door STAA-voorzitter Peter Anink bij de bestuurscommissie 
Centrum heeft het bestuur met instemming  kennis genomen van het definitieve Gebiedsplan 2018. Ge-
biedsmakelaar voor de Plantage Weesperbuurt Gerben Kossen heeft bevestigd dat de nieuwe bestuur-
ders daarover met de deelnemers van het PWO in gesprek zouden gaan. Ook zonder dit overleg is In-
middels onze inbreng via het PWO verwerkt in het gebiedsplan 2019.  
 

Bouwactiviteiten 

In de Plantage Weesperbuurt wordt veel gebouwd en worden ook nieuwe bouwplannen aangekondigd 
met soms grote gevolgen voor de omgeving. Een voorbeeld van zo’n plan is het voornemen van de 
Universiteit van Amsterdam om op een groenstrook achter de Valckenierstraat een nieuw 
onderwijsgebouw neer te zetten. STAA heeft op 29 oktober een zienswijze uitgebracht, waarin de 
gemeente gevraagd wordt om de UvA een omgevingsvergunning voor de bouw te weigeren, omdat wij 
van mening zijn dat deze plannen van de UVA om een drietal redenen niet in het belang zijn van de 
buurt. Ook heeft STAA het stadsdeelbestuur om een gesprek gevraagd.  

Op 28 maart 2018 heeft het STAA-bestuur naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst over de 
nieuwbouw van het voormalige verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan gesproken met de 
heer Van Wijngaarden, leider van het bouwteam van bouwbedrijf Koopmans. Naast de omstreden 
bouwhoogte van de voorgevel  (lifthoogte) zijn ook verschillende milieuaspecten van de nieuwbouw aan 
de orde geweest (gasaansluiting, warmte-koude opslag, zonnepanelen en elektrische aansluitpunten). 
Na de sloop willen we daarop terugkomen. 

Namenmonument op de Weesperstraat 

STAA heeft zich begin 2018 aangesloten bij het bezwaarschrift van Stichting De Groene Plantage en 
andere buurtorganisaties tegen de bouw van een Holocaust Namenmonument op een smalle strook 
groen langs de Weesperstraat voor de Hoftuin. De bezwaren richten zich met name tegen de wijze van 
besluitvorming. Voor STAA weegt daarnaast ook zwaar dat als het huidige ontwerp met zijn vier meter 
hoge muren wordt uitgevoerd, de luchtvervuiling in de Weesperstraat nog verder zal  toenemen met alle 
gevolgen van dien voor het milieu. Hoewel het bezwaarschrift in het najaar van 2018 door een 
gemeentelijke commissie werd afgewezen, is de uitkomst nog ongewis, omdat de indieners van het 
bezwaarschrift (en dus ook STAA) inmiddels tegen deze uitspraak in beroep zijn gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


