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Sindsdien is er opnieuw sprake geweest 
van stilte, zeker vanuit het BVN-bestuur 
naar de wijk. Hoogste tijd om u als lid 
en/of bewoner bij te praten over wat er 
zoal gebeurde in de afgelopen maan-
den. Op sommige terreinen is er helaas 
sprake van stilstand, soms zijn kleine 
stappen gezet. 
Het bestuur is in elk geval positief 
 gestemd over het huidige ledenaantal, 

178. Door de corona-omstandigheden 
heeft het bestuur besloten het lidmaat-
schap van 2020 zonder extra betaling 
te verlengen tot en met december 2021. 
We zijn blij verrast door een aantal 
aanmeldingen in 2021 van nieuwe, 
waaronder ook jonge, bewoners. Van 
harte welkom in de BVN! 
   
Leksmondplein 5
In deze inmiddels lang slepende zaak is 
weinig voortgang te melden. Namens 
de groep omwonenden en het bestuur 
BVN is eind december 2020 opnieuw 
een brief aan het Dagelijks Bestuur 
van het stadsdeel Zuidoost gestuurd. 
In deze brief is verzocht om serieus te 
willen onderzoeken of een alternatie-
ve locatie voor de bouw van de kerk 
mogelijk is. Eerdere verzoeken hiertoe 
werden als onbespreekbaar terzijde 
gelegd. Helaas werd onze brief vier 
maanden (!!!) later wederom negatief 
beantwoord. Het laatste woord is 
nu aan de rechter. Jammer, maar on-
vermijdelijk.  

RVV/verkeersplan Nellestein
De verkeerssituatie in en om de wijk is 
al jarenlang onoverzichtelijk en daarom 
gevaarlijk. Naar onze mening is het 
nodig om alle verkeersaspecten voor 
alle gebruikers (voetgangers, fietsers, 
brommer-motorrijders en automobilis-
ten) serieus te bekijken in relatie tot het 
autovrije karakter van de wijk.
In een integraal verkeersplan Nellestein 
moeten voor meerdere knelpunten op-
lossingen worden geboden. De onvol-
komenheden in de huidige RVV-regeling 
horen daar zeker ook bij. 
Al sinds 2019 heeft het bestuur binnen 
het toen nog reguliere overleg met het 
gebiedsteam Gaasperdam/Driemond 
aandacht gevraagd voor deze  proble-
matiek. Tot op heden nog zonder 
concrete stappen. 
Denkt u als bewoner een actieve bij-
drage te kunnen leveren? We horen 
graag van u. 
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TIJD OM BIJ TE PRATEN
Van het bestuur

Met deze huis-aan-huisnieuwsbrief richt het bestuur zich tot alle bewoners van Nellestein.
Onze vorige nieuwsbrief van oktober 2020 had als titel ‘stilte maar geen stilstand’. Daarin is verslag gedaan van de stand 
van zaken op meerdere fronten (deze nieuwsbrief is terug te lezen op onze website www.bvnellestein.nl). 

nieuwsbrief
september 2021
samen staan we sterk

Lees verder op pagina 2

Terugkijkend naar voorgaande thema’s lijkt 
het bestaansrecht van de BVN niet eens 

een vraag. Het is nuttig en vooral noodzakelijk om 
met betrokken bewoners verantwoordelijkheid te 
dragen voor het aanzien van onze mooie wijk. De 
bewonersvereniging (BVN) stelt zich tot doel de 
belangen van alle bewoners zo goed mogelijk te 
behartigen. Op grond van het huidige ledenaan-
tal lijken veel bewoners het eens te zijn met deze 
doelstelling. De interne organisatie van de BVN is 
op papier best wel in orde, maar er is absoluut on-
voldoende uitvoeringskracht om de belangen van 
de wijk ook maar enigszins te kunnen behartigen. 

In de nieuwsbrief van oktober 2020 schreven we al: 
‘We zijn dringend op zoek naar actieve leden 
voor taken binnen het bestuur, commissies, 
de redactie en voor het organiseren van 
activiteiten. Meld u aan. Samen staan we 
sterk’. Nu, juli 2021, moeten we deze oproep 
met de allergrootste nadruk herhalen. Met 
de nu beschikbare menskracht binnen bestuur 
en verschillende commissies zal de volgende 
nieuwsbrief mogelijk als titel hebben: ‘Stilte en 
stilstand’. De laatste nieuwsbrief of….?

We zoeken zeker geen ‘duizendpoten’, een hand-
jevol bewoners die álle voorkomende klussen op 
zich willen en kunnen nemen. Wel zoeken we 
mensen die bereid zijn om in een specifieke 
commissie een bijdrage te leveren. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan onze commissies woonomgeving 
en nutstuinen. Waar ook grote behoefte aan 
 bestaat zijn Nellesteiners die het leuk vinden om 
sociaal-culturele activiteiten te organiseren. Uit 
eerdere enquêtes is een groot aantal suggesties 
voor concrete activiteiten voorhanden. Wie gaat 
ze organiseren? Nieuwe ideeën zijn vanzelf-
sprekend ook zeer welkom.

Zoals gezegd worden op dit moment binnen de 
BVN te veel taken door te weinig personen uitge-
voerd. Wat daarbij zeker in het oog springt is dat 
dit handjevol vrijwilligers merendeels ‘op leeftijd’ 
is. We doen daarom een dringend  beroep op 
al die nieuwe en vaak jongere bewoners om 
 serieus na te denken over de vraag hoe een 
 bijdrage geleverd kan worden. Lid worden en/of 
blijven is de eerste stap. De tweede stap: laat 
 weten dat je belangstelling hebt voor bestuurlijk 
werk of affiniteit/ervaring hebt met bijvoorbeeld 
financiën, administratie, communicatie of ICT. 
Ieders bijdrage kan beslissend zijn voor het 
 voortbestaan van de BVN! 
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JUBILEUMBOEKJE 40 JAAR NELLESTEIN
Er valt goed nieuws te melden! Deze jubileumuitgave met een zeer gevarieerde en vooral vrolijk stemmende 
terugblik op 40 jaar Nellestein komt eraan. Met teksten en anekdotes van bewoners, interviews, foto’s en 
afbeeldingen wordt een boeiend beeld geschetst van bekende en wellicht onbekende aspecten van het leven, 
wonen en werken in de wijk. We hopen van harte dat een feestelijke presentatie van dit bijzondere document 
samen met u en heel veel andere bewoners kan plaatsvinden. U hoort van ons. Wilt u rechtstreeks op de hoogte 
gesteld worden? Stuur dan een e-mail naar activiteitennellestein@gmail.com.  

Hulp gezocht. Samen staan we sterk!

Binnen de vereniging zijn veel taken uit te voeren, waar op dit moment te 
weinig mensen voor beschikbaar zijn. We zijn dringend op zoek naar actieve 
leden voor  taken binnen het bestuur, de commissies, een websitebeheerder, 
de redactie van de nieuwsbrief én voor het organiseren van activiteiten.  
Doe mee, meld je aan.  Samen staan we sterk!

40 jaar Nellesteincovervoorstel

40 jaar Nellestein 76 1979 - 2019

Sinds 1 januari 1978, gelijk met het Gezondheidscentrum 
Nellestein, werd de tandartspraktijk geopend. Tandarts 
Paul van de Krabbe was de eerste tandarts in deze praktijk. 
Hij begon met een kamertje bovenin pand Liendenhof 99. 
Beneden was de ruimte bestemd voor de fysiotherapie van 
het gezondheidscentrum. Na enige tijd kwam er een kleine 
behandelkamer op de benedenverdieping bij voor mensen 
die slecht ter been waren. 

Inmiddels kennen mensen van binnen en ook buiten de 
wijk Tandheelkunde Nellestein als een bloeiende praktijk 
met 26 personen waarvan 6 tandartsen, 4 mondhygiënis
ten en een groot aantal assistenten met Ron Steenkist als 
chef de clinique.

Interview met tandarts Ron Steenkist tekst en foto’s: Hans Schouten

Ik ben ervoor uit dagingen aan te gaan

weken wilde waarnemen. Dat heb ik gedaan en ik ben 
nooit meer weggegaan. Dat was in mei 1984. Na de 
waarneming ben ik eerst in loondienst gekomen bij het 
gezondheidscentrum. In 1986 ging de communistische 
partij uit het gemeentecollege (wethouder Tineke 
van den Klinkenberg). Hierdoor kwamen de subsidies 
voor de tandartsen in gevaar. De artsen bleven wel 
de subsidies behouden maar de regeling was zo, dat 
wanneer de tandartsen winst zouden maken, dit van 
de subsidie van de artsen werd afgehaald. Omgekeerd 
werd bij verlies geen compensatie gegeven. Dit zou bij 
calamiteiten bij de tandartsen vervelende consequen

ties kunnen hebben. Op verzoek 
van het toenmalige bestuur van 
het gezondheidscentrum zijn wij 
voor onszelf begonnen binnen het 
centrum.
In 1998 was de grote uitbreidings
verbouwing van het gezond
heidscentrum. De fysiotherapie 
verhuisde naar het pand van de 
huisartsen zodat de therapie 
dichter bij de patiënten kwam. 
Doordat de fysioruimte vrijkwam, 
kon de tandartsenpraktijk uit
breiden. Tandheelkunde ging van 
een twee-kamerpraktijk naar een 
vier-kamerpraktijk.
In 2012 zijn we een zeskamer
praktijk geworden.

Met hoeveel mensen ben je de 
praktijk begonnen? Ik kan me 
Tieke nog herinneren.
In 1984 waren we 4 personen 
sterk en nu op dit moment met 26 
personen waarvan 6 tandartsen, 
4 mondhygiënisten en een groot 
aantal assistenten. Tieke van 
Riel is vijf jaar geleden een eigen 
praktijk op Zeeburg begonnen.  

Je hebt op dit moment een uitge-
breid dienstenpakket. Ik heb het 
idee dat dit niet vanaf het begin 
is geweest. Hoe is dit ontstaan?
Eerst begonnen we met de 
algemene tandheelkunde. In 1992 
startten we met de orthodontie. 
Ik heb toen een tweejarige 
Amerikaanse opleiding gevolgd. 
Dit gaf een enorme verbreding 
van het vak. In het begin van je 
loopbaan ben je eigenlijk voorna
melijk bezig met tanden vullen, 
maar op een gegeven moment 
zie je dat er meer opties zijn, 
zoals bijvoorbeeld gebitcorrecties 

en implantologie. In 2008 ben 
ik geaccrediteerd als tandarts 
implantoloog.

Werkzaamheden voortvloeiend 
uit de behandelingen van 
patiënten: worden die uitbesteed 
of wordt dit voor een groot deel 
intern gedaan?
In principe worden de patiënten 
die hier komen van het begin tot 
het eind hier behandeld. One stop 
shopping vinden wij heel belang
rijk. Alles zoveel mogelijk binnen 
onze kliniek. Slechts een klein 
gedeelte van de behandelingen  

Had je hiervoor een andere praktijk? Zo ja waarom 
de overstap naar Tandheelkunde Nellestein?
Ik ben in 1982 afgestudeerd als tandarts aan de facul
teit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. 
Daarna heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld als 
tandarts. Ik zat daar als officier bij de landmacht op 
de luchtmachtbasis Volkel. Op enig moment werd mij 
gevraagd door de universiteit of ik daar les kon geven 
en dat heb ik twee jaar gedaan.
Ik kwam collega Hans Rigter tegen met wie ik op 
de universiteit lesgaf en hij gaf aan op vakantie te 
willen gaan. Gevolgd door de vraag of ik voor twee 

Ron en praktijkmanager José achter de balie  
van de receptie
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21 juli 2019 - Heel Nellestein beweegt! 
Foto’s: Jan en Nelleke Brandenbarg
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Inzameling GFE-afval (Groente-, Fruit- en Etens-
resten) 
In april 2021 ontvingen de bewoners een brief van de 
 gemeente over het voorlopige besluit afvalcontainers voor 
GFE te plaatsen in Nellestein. In de brief wordt weliswaar 
verwezen naar een plan (i.s.m. Coöperatie de Groene Hub), 
maar concrete informatie over het hoe en wat ontbreekt. Het 
bestuur BVN betreurt dit zeer omdat hierdoor misverstanden 
ontstaan zijn die voorkomen hadden kunnen worden. Voor 
de goede orde verwijzen we naar de heldere uitleg over het 
hoe, wat en waarom van GFE-inzameling hieronder op deze 
pagina. We hopen dat deze informatie voldoende duidelijk 
maakt waarom het bestuur BVN de inzameling van GFE-afval 
van harte steunt. 
De plaatsing van de vier GFE-cocons in Nellestein vindt later 
in het jaar plaats omdat hiervoor, na opmerkingen van omwo-
nenden, een herzien plaatsingsbesluit wordt voorbereid. 
Wilt u meedoen? Meld u aan op info@groenehub.org.

Geen buurtconcert Grachtenfestival 2021
Het geplande openluchtconcert kon in 2020 geen doorgang 
vinden en werd uitgesteld naar dit jaar. Door de festivalor-
ganisatie is voor 2021 als voorwaarde gesteld dat het buurt-
concert moet plaatsvinden in een ‘afgesloten binnen- of bui-
tenruimte’. Een herhaling zoals in 2018 (met ruim driehonderd 
bezoekers op een gazon aan de Gaasperplas) is helaas nog 

steeds niet mogelijk. Ons verzoek om alsnog naar 2022 door 
te mogen schuiven kan niet worden gehonoreerd. Wellicht 
wordt in 2022 een nieuwe aanvraag ingediend. 

Lopikhof 1/buurtkamer Nellestein/faciliteiten 
basisschool 
Om meerdere redenen zal een eigen buurtruimte in het woon-
zorgcentrum Lopikhof 1 voorlopig niet aan de orde zijn. Wel 
is in maart duidelijk geworden dat de gemeente geld heeft 
vrijgemaakt voor een aantal sociale projecten in de hele stad, 
waaronder ook voor een buurtkamer in Nellestein. Inmid-
dels zijn de Initiatiefgroep Lopikhof 1 en de BVN hierover in 
 gesprek met een door de gemeente aangewezen bureau om 
vast te stellen hoe en waartoe zo’n buurtkamer kan worden 
opgezet. Dat heeft nog niet geleid tot concrete plannen. 
Wel is duidelijk dat bewoners en de Bewonersvereniging een 
actieve rol moeten krijgen en nemen in het functioneren van 
zo’n buurtkamer. 
In de basisschool op het Leksmondplein zijn de mogelijkheden 
voor het houden van bijeenkomsten uitgebreid. Behalve de 
aula is nu ook een grote zaal (met keuken) beschikbaar.  

Groot onderhoud/ schilderen arcades
Al jaren lang is er vanuit de gemeente groot onderhoud 
voorzien in Nellestein. Door bezuinigingen en corona o.a. is 
de uitvoering ervan steeds verder in de tijd doorgeschoven. 

Tijd om bij te praten: Vervolg van pagina 1

Daarbij speelt ook de krapte aan vakmensen een rol, er zijn 
zeer moeilijk stratenmakers te vinden. In het groot onder-
houd zullen alle paden vernieuwd worden, en daarbij zal 
Liander alle gasleidingen die door Nellestein lopen gaan 
vernieuwen. De verwachting is nu dat dit in de herfst zal 
gaan plaatsvinden. Er is beloofd dat bewoners tijdig hier-
over bericht zullen ontvangen.
Onze markante witte arcades worden momenteel per twee 
stuks per jaar opnieuw geschilderd. De rest wordt elk jaar 
schoongemaakt. Gezien de slechte staat van het oude schil-
derwerk zijn wij het daar niet mee eens. De laatste schilder-

beurt van de arcades was heel slecht, en zonder (voldoende) 
coating. Als arcades nu nog jaren op herstel moeten wachten, 
wordt het aanzien van de wijk ernstig aangetast. Bovendien is 
dan de kans groot dat er arcades vernieuwd moeten worden 
omdat ze dan niet meer op te knappen zijn. Hierover willen 
we de betreffende dienst bij de gemeente benaderen.

Bouwvelden tussen Langbroekdreef en tunnel-
dak A9/inrichting park op het tunneldak 
In een bericht van het (gemeentelijk) projectteam Gaasper-
dam is melding gemaakt van een proefproject met woningen 

De afvalverwerker 
maakt er Groengas 

en compost van

Help het klimaat
vanuit je keuken!

compost

gas

Etensresten in 
bakje + zakje

Het zakje mag 
in de GFE-bak 

(met een pasje) 

GFE bijkomend 
voordeel: 

minder ratten
 in de buurt
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Een vergeten banaan, of je hebt nét iets te veel ge-
kookt. Dat overkomt ons allemaal. Wist je dat we 
gemiddeld 80 tot 100 kilo per jaar aan etensresten 
weggooien?
De één gooit meer weg dan de ander, maar in heel 
Amsterdam gaat het jaarlijks om 70 miljoen kilo.  
Dat is echt heel veel.

De Groene Hub gaat samen met de bewoners en de 
gemeente Groente-, Fruit en Etensresten (GFE) inzame-
len. Van dat afval maken we onder meer groengas 
en compost. Daarmee besparen we op aardgas uit 
 Groningen. En op kunstmest. Zo kun je het  klimaat 
 helpen vanuit je keuken.

Hoe werkt het?
In de buurt plaatsen we binnenkort een zogenaamde 
GFE- cocon. Daar kun je dan, gescheiden van het andere 
afval, al je etensresten in weggooien. Als je mee wil 
doen krijg je van ons een bakje, zakjes en een pasje.

• Het bakje kun je in de keukenkast zetten. 
• Het zakje met etensresten kun je in de cocon gooi-

en.
• Het pasje heb je nodig om de GFE-cocon te openen 

– zo vaak als je wil.

Zonder pasje kun je de cocon niet openen. Zo zorgen we 
ervoor dat er geen ‘verkeerd’ afval bij de etensresten 
komt. De GFE-cocons legen we één keer per week.

Komen er dan geen ratten in?
Nee, er kan geen ongedierte in de cocon. Sterker nog, 
het apart inzamelen van etensresten voorkomt juist dat 
ratten zoveel voedsel vinden op straat.

Proefproject
Je hoeft niet mee te doen, want het 
is voorlopig nog een proefproject 
met 20 cocons in Gaasperdam. En 
we zijn niet de eersten. Op IJburg 
staan de GFE-cocons al een tijdje 
en daar zijn ze er blij mee.

Maar ik gooi bijna geen eten weg
Des te beter. Maar het maakt niet uit of je veel of 
weinig GFE hebt: alle beetjes helpen. Als we allemaal 
meedoen is het al snel een hele berg.

Heb je vragen? Wil je meehelpen?  
Kijk op groenehub.org/gfe-zelfbeheer
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op een van de bouwvelden tussen Langbroekdreef en park/
tunneldak A9. Het volledige bericht van de gemeente kunt u 
teruglezen op onze website. 

Contact met de gemeente
Het ooit regelmatige contact/overleg met de gemeente is 
nagenoeg stil gevallen. Heel vervelend en frustrerend voor 
o.a. onze commissies woonomgeving en nutstuinen. In vrijwel 
alle voorkomende gevallen moet nu digitaal contact gezocht 
worden. Als dit onpersoonlijke contact vervolgens ook nog 
leidt tot onbevredigende of zelfs uitblijvende antwoorden, 

wordt er wel veel uithoudingsvermogen en goede moed 
gevraagd van vrijwilligers. 
Ontevredenheid over het uiterst moeizame contact met de 
gemeente leeft in heel veel buurten in Amsterdam. Ondanks 
alle mooie voornemens van het stadsbestuur om bewoners-
participatie en -betrokkenheid te stimuleren lijkt de kloof tus-
sen lokale overheid en burger alleen maar groter te worden. 
Voor Nellestein blijven we onverminderd pleiten voor 
een voor u en ons duidelijke, herkenbare en bereikbare 
gemeentelijke organisatie rond de thema’s ‘Schoon, heel, 
veilig en groen’. 

Herinrichting Gaasperplas
Wat vroeger het Gaasperpark was, is tegen-
woordig onderdeel van wat nu Gaasperplas 
heet. Dat is dus het totale groengebied van en 
rond de Gaasperplas. 
In de afgelopen maanden heeft het besluitvor-
mingsproces over de renovatie en de herin-
richting van dit hele gebied plaatsgevonden. 
Nadat het Dagelijks Bestuur van Zuidoost 
akkoord was gegaan met het opgestelde plan 
heeft ook het College van B&W haar fiat 
gegeven.
Heel veel meer informatie over aanleiding, 
voorbereiding en laatste stand van zaken 
over de herinrichting is te vinden op  
www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas.
 
Windturbines in Zuidoost 
Ook in Nellestein zijn in de afgelopen maan-
den de flyers verspreid over de mogelijke 
plaatsing van grote industriële windturbines 
in Zuidoost, en het verzet daartegen. Er zijn 

protestwandelingen in Zuidoost geweest 
evenals een Amsterdam-brede protestdemon-
stratie in het Westerpark. Dat verzet breidt 
zich verder uit, nu steeds meer bekend wordt 
over de gezondheidsschade die deze turbines 
kunnen aanrichten. In gebieden waar dit soort 
turbines al zijn geplaatst zijn daar steeds 
meer gegevens over bekend. Daarnaast zijn 
deze enorme turbines funest voor de flora 
en fauna in de directe omgeving. De aan te 
wijzen zoekgebieden liggen deels ook binnen 
1000 meter van het Gaasperplas gebied en 
zelfs van Nellestein. De 
oproep van inmiddels veel 
bewoners aan Amsterdam 
is dan ook: stop met plan-
nen voor turbines op land, 
maar plaats ze op zee. 
Daar is veel minder na-
tuurschade, mensen heb-
ben er geen last van en de 
kosten zijn ook veel lager. 

ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING

Nu de burenhulp‘club’ Nellestein voor Elkaar in haar derde 
jaar zit, kan gerust gemeld worden dat de vorm en inhoud steeds 
vastere voet aan wal heeft gekregen, ook in coronatijd.
Door de noodzakelijke beperkingen concentreerde de aard 
van de verleende hulp zich vorig jaar op boodschappen 
doen en kleine klusjes in en om het huis. In het najaar kwamen 
er meerdere verzoeken om samen te wandelen in de buurt. 
Meerdere van deze vragen beperken zich niet tot kort-
stondige assistentie maar lopen dit jaar gewoon door; een 
mooie constatering.

Daarnaast hebben de initiatiefnemers van Nellestein voor 
Elkaar (NvE) zich nogal beziggehouden met het helpen van 
digitaal minder vaardige bewoners bij het aanvragen van 
de nieuwe RVV-ontheffing. Daartoe is een aparte procedure 
opgezet in samenwerking met het stadsdeel.
Ook vele anderen, zoals leveranciers, wisten NvE te vinden 
met allerlei vragen over de regels rondom de nieuwe ont-
heffing. Die werden consequent verwezen naar 14020, het 
centrale telefoonnummer van de gemeente.

In de eerste maanden van 2021 nam de vraag naar een 
 wandelmaatje verder toe. Mede een gevolg van de corona- 

beperkingen of weet men ons steeds beter te vinden? Voor een 
mooie wandeling hoeven we in ieder geval niet ver te lopen. 
Alle goede buren in de stad zijn door onze samenwerkings-
partner Burennetwerk aangeschreven om mensen te be-
geleiden naar een vaccinatie-locatie. Daar heeft ook een 
aantal NvE’ers positief op gereageerd, waar buurtgenoten 
dankbaar gebruik van hebben gemaakt. De ruim 20 goede 
buren in Nellestein laten zich weer van hun beste kant zien!

HANDJE HELPEN GAAT GESTAAG DOOR
Nellestein voor Elkaar

Hulp nodig?
 Het Burennetwerk helpt u een goede buur te vinden 
als u eenvoudige hulp nodig heeft en niet zelf iemand na-
bij heeft die u kan helpen. U kunt uw vraag indienen via: 
helpdesk@burennetwerk.nl of  telefonisch: 020 62 39 771 
(ma t/m vrij 9 - 16 uur).

Een handje helpen?
Meld je aan als goede buur via nellesteinvoorelkaar@
gmail.com of telefonisch: 06 21 13 15 53.
Meer weten over ‘Nellestein voor Elkaar’?  
Kijk op de website van de BVN.

De witte arcades bij Liendenhof (zie ook foto op de voorzijde) zijn inmiddels gerestaureerd en voorzien van een goede coating en schilderlaag. De velden op het tunneldak


