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Bestuur 

 

Commissies, werkgroepen en medewer-
kers 
 
Verzekeringszaken-inschr. Nw. leden 
Joop Moes (tijdelijk)  tel. 0651734104 
email verzekering@amstelglorie.nl 
Ook tijdens inschrijving nw leden elke 1e maandag v.d. 
maand in het clubgebouw van april/september van   
19—20  uur. 

 
Werk-en Beplantingscommissie 
Wim Hemker voorzitter a.i.  
Frank de Bruijne Marian Osnabrugge  
Mar Citroen  Liesbeth Hellemond 
Wil Pannekoek Jan Mos 
Peter v.d. Jagt 
 
Bouw– en Taxatiecommissie 
Henk Span     
Marcel de Boer Petra Metselaar  
Hans Levendig  vz Abe Stremler 
Klaas Kan 
 
Werfcomité      
Jos Nelen  
 
Waterleidingen 
Henk Lange      
 
Logeerhuis 
Fredu Samethini coördinatie 
. 
Ontspanningscommissie 
Max Looy jr  Sonja Brouwer 
Jan van Rietbergen Joyce Maas 
Claudia Looy 
 
Barcommissie 
Marijke Looy  Jan van Rietbergen 
Ben Busch    
  
Tuin Onderhouds Commissie 
Monique  Scheelings Jose Meerman 
Wim Splinter ged. Bestuur 
 
Kascommissie 
Henk Span  Hans Deltenre 
Rita van Veen 
 
Inkoop 
Joop Moes (tijdelijk) Henk Lange (tijdelijk) 
 
ARBO coördinator 
Wim Splinter 
  
Werkgroep Educatie Scholieren (coordinatie)    
Ronald Hamel   
 
Beheer Website 
Joop Moes 
 
 

B e s t u u r 
Wim M. Splinter 
Voorzitter  ad interim  tuin 173  
Madeleine de Vries tuin 052 
1e secretaris 
Loes de Boer – van Dijk             
2e secretaris         tuin 285 
Joop Chr. Moes                              
Penningmeester        tuin 205 
Jelle Bosma   tuin 063 
lid 
Gert-Jan Rietveld  tuin 423 

Het  bestuur en commissies zijn voor 
elke tuinder iedere  eerste donderdag-
avond van de maand beschikbaar van . 
19-20 uur. 
 
Inkoop 
De inkoop is vanaf half maart tot eind sep-
tember iedere zaterdag geopend vanaf  
10.00  tot 12.30 uur en zie voor verdere ope-
ningstijden en  aanbiedingen het winkel-
raam. 
 
Toko 
De toko is in principe geopend vanaf april 
t/m september . Maar let op de openingstij-
den. 
 
Vuilnis 
Op de zaterdagochtend en de dinsdagavond 
in de maanden april t/m september kan 
(uitsluitend huishoudelijk) afval worden ge-
deponeerd in de containers.  
Dus GEEN houtafval, metaal, tuinafval,  
compost en andere zaken die niet in een 
plastic vuilniszak thuis horen. M.i.v. 1 okto-
ber dient u uw vuil afval zelf af  te voeren. 
Grof vuil kunt u kosteloos af voeren naar  
het depot van Stadsdeel Oost aan de Rozen-
burglaan, of in overleg met de Bouw-/
Werfcommissie tegen betaling van stort-
kosten op de parkeerplaats van Amstelglo-
rie, 
 
Redactie mededelingenblad 
Adje Interim Gedel. Bestuur: Joop Moes 

Tuingroep Amstelglorie  
Jan Vroegopsingel 7 
1096 CN  Amsterdam 
telefoon 020- 6936228 
Web-site:www.amstelglorie.nl 
Mail: info@amstelglorie.nl 
Werk- &Bepl. Comm.  
wbc@amstelglorie.nl 
Bouwcommissie: 
Bouwcommissieag@gmail.com 
JOC  JOC.AG@hotmail.nl 
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2012, Het was me het jaartje wel 
 

Er is heel wat gebeurd, dit afgelopen seizoen. Het begon al meteen met de nawee-
en van het eerste deel van het baggerwerk. De paden  zullen aangepakt moeten 
worden, want die hebben heel wat te lijden gehad van het zware materieel. Later in 
het jaar is daar ook daadwerkelijk  een begin mee gemaakt.  
 
Ondertussen werd het beschoeiingsplan voortvarend verder uitgevoerd. Af en toe 
leidde dit tot enige commotie, maar in het algemeen verliep deze operatie naar te-
vredenheid.  Ongoing story in de toekomst.  
 
Net buiten de grens van Amstelglorie langs de A10 werd de bouwweg dan toch ge-
realiseerd. De voorbereiding hiertoe had tot veel omhaal geleid met bezoekjes aan 
en van Pro-Rail en zelfs een gang naar de rechtbank, maar uiteindelijk ligt de bouw-
weg er,  veel overlast geeft dat (nog) niet, is  het fietspad van de baan en ziet het er 
naar uit, dat ook de sloot bij het eiland wordt verbreedt en een aantal hoge bomen 
gekapt gaat worden.  
 
In het winterseizoen zijn vele tuinders getroffen door vervelende inbraken, waarbij 
deze keer ook koperdieven voor behoorlijk wat schade aanrichtten. Gelukkig wer-
den er enkelen in de kraag gegrepen. Ook  werd het clubgebouw weer eens met 
een ‘bezoek’ vereerd, nog wel door een muzikale dief, die het op de basgitaar van 
onze Amstel-G band voorzien had. Dit is toch wel de limit.  
 
Begin juni was AG weer het toneel van het Muziek op 7—festival met vele bands en 
bandjes, die voor een muzikaal spektakel zorgden. Pluvius kwam traditioneel  ook 
weer de zondag op bezoek, maar de organisatie had daarvoor heel slim een grote 
tent ingezet, zodat  het buitengebeuren intakt bleef. Hulde aan de organisatie en de 
medewerkers.  
 
Wat we hadden ingeschat als een tweede spektakel, nl. de WK-voetbal, ging al na 3 
wedstrijden als een nachtkaars uit. Alleen een selecte ploeg van voetbalkenners be-
volkten regelmatig de chill-hoek met flatscreen in het clubgebouw. 
 
De JOC was in de vakantieperiode weer druk bezig om voor jong en oud passend 
amusement te bedenken, ook weer geholpen door inzet van velen. Boegbeeld Max 
Looy kreeg te maken met een fysieke terugslag en kampt nog steeds met de gevol-
gen daarvan. Iedereen op Amstelglorie hoopt, dat je helemaal zult herstellen en dat 
we de oude Max Jr weer  spoedig in ons midden zullen mogen begroeten. 
 
Dat de klimaatverandering ook Amstelglorie niet onberoerd laat, bleek in de natte 
zomer maar ook weer eens. Keiharde en langdurige plensbuien teisterden ons com-
plex. Er viel zoveel water, dat het langer dan ooit over alle delen van AG blank ging 
staan.  Zal  je zien, dat het volgend jaar langdurig gaat hittegolven.  
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Bij de algemene ledenvergadering van mei 2012 werden twee nieuwe bestuursle-
den gekozen, te weten Gert-Jan Rietveld en Jelle Bosma, die al een tijdje stage 
hadden gelopen. 
Dit alles met een spoedig afscheid in het vizier van enkele “bejaarde” bestuursle-
den, die er binnen één en twee jaar mee zouden stoppen.  
 
Hot item tijdens die vergadering was de door het bestuur voorgestelde herschik-
king van de Werk- & Beplantingscommissie en haar bevoegdheden.  Daar bleek 
een meerderheid van de vergadering grote moeite mee te hebben, vooral waar het   
de personele bezetting betrof.  Waarna het bestuur zichzelf terugfloot.  
 
Dan werd op die vergadering de website “Amstelglorie Klussen” gepresenteerd 
door ontwerper en initiator Frank Glim.  De bedoeling was meer vrijwilligers te trek-
ken om op Amstelglorie (leuke) dingen te doen.  Jammer genoeg  is er nog weinig 
response. Gaat u er eens heen op internet.  Www.amstelglorieklussen.nl. 
 
Voor de rest zullen de notulen spreken.  
 

 
In oktober werd begonnen met het moderniseren van de entree 
voor het clubgebouw en toko, alsmede de doorgang tussen 
clubgebouw en  winkel.  In plaats van de  tegeltrap komt er een 
beplant middenstuk, wordt de ingang en doorgang naar het ter-
ras rolstoelvriendelijk gemaakt. Zonder anderen tekort te doen is 
hier een groot compliment op zijn plaats voor Jos Nelen  en Pe-
ter Brouwer, die ge-
assisteerd door Jan 
van Rietbergen het 
zware werk hebben 

opgeknapt.  Het is alleen te hopen, dat 
ze geen blijvende rugschade aan al die 
loodzware tegels hebben overgehou-
den.  
 
 
Aan het einde van het tuinseizoen was 
er op Amstelglorie ook nog een heuse bestuurscrisis, die er in uitmondde, dat voor-
zitter Adriaen de Haer zijn positie ter beschikking stelde.  Wij nemen afscheid van 
Adriaen als bestuurder, die in zijn periode voor Amstelglorie veel  betekend heeft 
met name in het gevecht tegen het Structuurplan 2002, dat Amstelglorie met op-
heffing bedreigde. Ook in andere contacten met stadsdeel en gemeente was hij 
van grote waarde.  Waarvoor grote waardering en dank. 
 
Bestuur  
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Beste tuinder(ster) 

Het tuinseizoen loopt al weer op zijn eind. Met de inzet van vele tuinders was het ook dit 
jaar weer mogelijk om op Amstelglorie veel werk te verzetten! 

Het gemeenschappelijk werk op de zaterdagen en het goed functioneren van onze tuin-
groep in het algemeen is afhankelijk van een stevige groep vrijwilligers die de commissies 
en het bestuur bemensen. Een aantal van deze vrijwilligers in de commissies zal na dit 
tuinseizoen een stap terug doen. Daarom doen de commissies en het bestuur van Amstel-
glorie een oproep aan de tuinders om actief te worden in een van de commissies. Het gaat 
om de volgende taken/werkzaamheden: 

- enthousiaste gastheren en -vrouwen voor het uitdelen  van het gemeenschappelijk werk 
op zaterdag. We zoeken meerdere tuinders die in onderling overleg tot een verdeling van 
de aanwezigheid op de zaterdagochtenden komen; 

- creatieve tuinders met groene vingers die het ontwerp en de planning van het onderhoud 
(in samenwerking met de inzet op zaterdagochtend) van de openbare delen van Amstel-
glorie willen doen; 

Daarnaast ontstaan er in 2013 en 2014  vacatures in het bestuur. 
Het bestuur biedt de mogelijkheid voor serieuze kandidaten om een 
jaartje mee te draaien om zo een beeld te krijgen van het werk en de 
verantwoordelijkheden van het bestuur. Mocht het jou en ons beval-
len dan kun je een jaar later formeel toetreden tot het bestuur. 

Voel je je aangesproken of wil je meer weten over het werk neem 
gerust contact op met het bestuur (info@amstelglorie.nl). Het bestuur en de commissies 
zijn ook iedere eerste donderdagavond van de maand van 19-20 uur voor (allerlei) vragen 
aanwezig in het clubhuis (niet in januari) 

Voor bovenstaande werkzaamheden geldt dat deze in plaats komen van de verplichte 
werkbeurten. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur en de commissies van Amstelglorie. 

AGENDA AMSTELGLORIE 2012/2013 
 

Afsluiting waterleiding  zondag 18 november  17.00  uur  
Sinterklaasfeest   zondag  25 november 13.00  uur 
Nieuwjaarsreceptie 2013  zondag 6 januari   14.00  uur 
Winterwerk    zo 13 jan-20 jan-27 jan–3 febr 2013   
Heropening waterleiding  zaterdag 16 maart 2013 10.00 uur 
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Op zondag 18 november wordt laat in de middag de waterleiding weer afgesloten (let 
op de borden). Om waterschade in het voorjaar te voorkomen moet u het volgende doen 
VOORDAT  het water er af gaat. 
  

1. Hoofdkraan dichtdraaien, aftapkraantje openzetten. 
2. Leidingen leegblazen (via de kranen), geiser doorblazen (dekentje er om  

 heen), toiletpotten droogdweilen, zwanenhalzen openen en leeg laten lopen. 
3. Alle kranen  open zetten en controleren of nergens water uit loopt. Als nl. uw 

hoofdkraan niet helemaal dicht is, bv door roestvorming of slijtage, dan kunt u 
dat op dat moment constateren. Dat  kunt u niet meer als u alles afsluit NA de 
drooglegging, met alle nare gevolgen van dien. Loopt er dan nog water op-
nieuw hoofdkraan aanpakken. Helpt dit nog niet dan stuurt u een bericht aan 
het bestuur. De waterleiding commissie zal dan beoordelen of u al dan niet een 
nieuwe hoofdkraan nodig hebt, die dan voor het nieuwe seizoen wordt gemon-
teerd. 

4. Aanbevolen: trek het toilet voor het droogmaken een paar keer door, dat be-
vordert het weglopen van nog in de pijp hangende ongerechtigheden. Na de 
winter zijn die keihard en kunnen wellicht voor verstopping zorgen. 

5. Waarschijnlijk (ligt aan het weer) gaat op zaterdag 16 maart 2013 de kraan weer 
open.  

  

Voorkom vandalisme en inbraken op het park. 
 
Nu de winterperiode weer aanbreekt is het noodzakelijk om op een aantal zaken te letten 
die bijdragen om vandalisme en inbraken te voorkomen.  
De politie heeft ons geadviseerd op de volgende zaken te letten,  ook i.v.m. met de verze-
kering. 
Sluit de poort af bij de hoofdingang vlak vóór het donker wordt . Ook al denkt u dat er nog 
tuinders na u komen,  doe hem toch dicht en op slot. 
De poort van het parkeerterrein altijd afsluiten na aankomst en vertrek. 
Laat geen (tuin)gereedschap in de tuin liggen maar leg het in de schuur of huisje. De afge-
lopen jaren is gebleken dat de vandalen vooral tuingereedschap gebruiken om deuren en 
ramen te slopen en binnen te dringen. 
Laat geen ladders op de tuin staan maar berg deze op in schuur of  huisje. Met ladders is 
het eenvoudig om over de sloten te komen. 
Laat geen sleutels van uw huisje en heksleutels achter in uw huisje. Het is gebleken dat 
inbrekers gebruik maken van de toegangshekken van het park met gestolen sleutels.  
 
Kom ook in de winterperiode op de tuin om te controleren of alles in orde is. 
Ziet u mensen,  die u niet vertrouwt , op het park rond lopen,  spreek ze aan, vraag wat ze 
komen doen of bel de politie. 
 
Niet alles is te voorkomen maar we kunnen er veel aan bijdragen om de schade zo veel 
mogelijk te beperken.   

Het bestuur 
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KAPVERGUNNINGEN—HOE ZIT DAT ? 
 
Was het in het verleden op Amstelglorie usance, dat de WBCommissie met bestuur verzoeken om 
bomen te kappen of te kortwieken beoordeelden en uitvoerden, sinds enkele jaren heeft het Stads-
deel een stevige vinger in de pap genomen en zijn wij verplicht om voor kap  altijd  een kapvergun-
ning aan te  vragen. 
 
Let wel een kapvergunning is vereist voor bomen die op een hoogte van 1,30 meter een stam-
dikte hebben van 10 cm of meer.  
Voor een succesvolle aanvraag geldt: 
boom is dood (vooral coniferen hebben de laatste tijd de neiging om het bijltje te vragen) 
 
Alle andere opties wordt moeilijk. 
 
Vanuit het bestuur is Jelle Bosma belast met het voorbereiden en aanvragen van de kapvergunnin-
gen en overleg met de door het stadsdeel aangewezen boomdeskundige.  
 
De tarieven voor een vergunning zijn in 2012 flink verhoogd en bedragen 
volgens dit rijtje:  
 
1 t/m 5 bomen   122,00 
6 t/m 10 bomen   198,50 
11 t/m 25 bomen   250,00 
26 t/m 50 bomen   300,00 
meer dan 50 bomen  450,00 
 
 
Op voorhand is moeilijk te zeggen wat de totale kosten zijn voor het kappen van een 
boom, indien u hier niet zelf toe in staat bent. 
Deze kunnen namelijk variëren tussen €100 en €750. De kosten hangen af van een aan-
tal variabelen: kan Amstelglorie de kap zelf uitvoeren of moeten zij daarvoor capaciteit en/
of apparatuur inhuren. Ook de conditie van de boom en plaats op de tuin kan medebepa-
lend zijn voor het inzetten extra voorzieningen. 

Aanvraag kapvergunning 
De aanvraag van een kapvergunning voor een boom op Amstelglorie kan uitsluitend wor-
den gedaan door het invullen van het formulier “Aanvraag kapvergunning”. Dit formulier 
kunt u downloaden vanaf onze website of ophalen bij de Werk & Beplantingscommissie en 
staat elders in het blad afgedrukt.  
Houdt u er rekening mee dat de aanvraagprocedure snel 13 weken in beslag neemt. In de 
periode 15 maart t/m 15 juli veelal niet gekapt mag worden. 

Tijdens de aanvraag procedure 
U blijft tijdens de aanvraagprocedure verantwoordelijk voor het onderhoud van de boom. 
 
Besluit stadsdeel aanvraag kapvergunning 
Wanneer van het stadsdeel Oost bericht is ontvangen over de aangevraagde kapvergun-
ning dan wordt de tuinder hierover geïnformeerd. 
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U kunt aanvragen indienen tot 1 augustus van elk jaar.  
 
Allereerst beoordeelt de daartoe door het bestuur aangewezen commissie/bestuursleden 
de aanvraag. Kansloze aanvragen worden (schaduw, vallend blad etc.)  worden niet bij het 
stadsdeel ingediend. De tuinder krijgt hier een beargumenteerd bericht van.  
 
Routing aanvraag kapvergunning 
 U zendt het ingevulde “Aanvraag kapvergunning” formulier naar kapvergun-
ning@amstelglorie.nl  of in de brievenbus bij het clubhuis. 
 U ontvangt een bevestiging van het verzenden van uw “aanvraag kapvergunning” naar 
het stadsdeel, danwel een afwijzing zoals eerder genoemd.  
 U ontvangt reactie nadat er bericht is ontvangen van het stadsdeel over uw “aanvraag 
kapvergunning”. 
 
Kappen van een boom waarvoor een kapvergunning vereist is 
Het zonder kapvergunning kappen van een boom kan een dure aangelegenheid worden. 
De boete die het stadsdeel hiervoor in rekening brengt worden op de tuinder verhaald. De-
ze kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. 
 
Herplant plicht 
Het kan zijn dat bij het verlenen van een kap vergunning wordt besloten tot een plicht tot 
herplanten. Indien hiervan sprake is dan bent u als tuinder, volgens de regels die daarvoor 
zijn gesteld, verplicht een nieuwe boom aan te planten. De daarmee samenhangende kos-
ten komen voor rekening van de tuinder. 

Leden kunnen tegen vergoeding zand, compost, aarde in de nabijheid van hun 
tuin geleverd krijgen. 
U kunt  dit bestellen op de werf, daar liggen bestelbiljetten. U dient bij bestelling 
vooruit te betalen. Ook kunt u een formulier downloaden van onze website en 
alvast invullen. 
Mocht u niemand aantreffen volstaat het formulier in een enveloppe met geld in de 
brievenbus van het clubgebouw te deponeren. U krijgt een mailbericht ter bevesti-
ging van de ontvangst en  wanneer de goederen zijn afgeleverd. 
 
Prijzen zijn:               Compost schoon *          20,00  per kuub 
                                  Zand *                            27.50  per kuub 
                                  Compost vuil                 15,00  per kuub 
                                  Haksel (indien aanwezig) 15.00 per kuub 
* Dit zijn dagprijzen, kunnen veranderen.  
U dient een zeiltje op de dichtst bijzijnde grasstrook te leggen of anderszins een 
afspraak te maken.  

Vanaf 18 november tot en met 15 maart geldt weer een nachtelijk stallingsverbod 
voor onze parkeerplaats.  
 
Vanaf 20 uur tot 07.00 uur dus geen auto’s stallen.  
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Formulier Aanvraag Kapvergunning Amstelglorie, Jan Vroegopsingel 7, 1096 CN Asd 
 
Toelichting 
Lees de “toelichting aanvraag kapvergunning” op de Amstelglorie website goed door om onduidelijkheden te 
voorkomen. Indien u een boom op uw tuin heeft staan die u wilt verwijderen dan moet u hiervoor een verzoek 
indienen bij de Werk & Beplantingscommissie. 
In te vullen door de tuinder 
Hierbij geeft tuinder van (tuinnr.)………… aan de ………………………….laan te kennen dat hij/zij* aanvraag 
indient om een boom op de tuin te verwijderen. 

Aantekeningen Bomengroep 
 
 

 
Tuinder Man/Vrouw* Datum 
Naam 
  

  Handtekening 

Adres 
  

  

Postcode – Woonplaats 
  

  

Telefoonnummer 
  

  

Mobielnummer 
  

  

E-mailadres 
  

   Kappen:    zelf / uitbesteden 

Gegevens Boom Soort:   

Diameter stam in cm.   Gemeten op 130 cm. hoogte 

Reden aanvraag   Dood/dreigt om te vallen/ andere 
reden toelichten 

Locatie   Op achterzijde locatie duidelijk 
in tekening aangeven 

Bijzonderheden   Boom markeren met lint 

 
Alleen formulieren die volledig zijn ingevuld en voorzien van datum en handtekening kunnen in behandeling 
worden genomen. 
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Sint-Nicolaas, hij  komt, die goede Sint 

Sinterklaas heeft nog tijd in zijn drukke agenda gevonden om een 
bezoek te brengen aan ons mooie tuinpark Amstelglorie. 

Sint gaf aan dat hij zondag 25 november een bezoek zal brengen 
aan Amstelglorie en hoopt weer een hoop bekende en onbekende 
Amstelgloriaantjes te ontmoeten. 

De goedheiligman en zijn pieten hopen weer op een gezellig sa-
menzijn met de kinderen van Amstelglorie, en heeft traditie-
getrouw een wensformulier gemaakt waarop de kinderen van am-
stelglorie hun kado wens op mogen aangeven.. 

  

Wij van het JOC hopen natuurlijk dat we alle kinderen kunnen ver-
wachten op het sinterklaasfeest op 27 november op Amstelglorie. 

Zaal open:12.30 uur. We starten om 13.00 uur 

Kom op tijd! 

   
Inschrijfformulier  Sinterklaasfeest Amstelglorie zondag 25 november 
2012  
 
Tuinnr.                                                     Naam: 

  
Naam kind                               Eigen/Kleinkind       Leeftijd  Kado 
                                                    E/K 

  
                                                    E/K 

  
                                                    E/K 

  
                                                    E/K 

  



Tuingroep Amstelglorie 
  Voorjaar 2012 Pagina   14 

 

PROEF DECENTRALISATIE HAKSELEN SNOEIHOUT  START 15 OKTOBER 2012 
 
We willen dit  winterseizoen gaan proberen om op meerde plaatsen op het complex te hakselen. 
Daar is wel uw medewerking voor nodig om het voor u en de hakselploeg zo makkelijk mogelijk te 
laten verlopen. 
Op plaatsen waar u rood/wit tape op de gazons ziet, kunt u snoeihout deponeren, die dan door de 
mobiele hakselbrigade ter plekke wordt verwerkt en afgevoerd.  U gelieve steeds uw snoeihout 
NAAST elkaar neer te leggen met de dikke kant van de takken richting pad. Dus geen hoge ber-
gen maken. Dan gaat het verwerken snel en gemakkelijk. 
Wat heel belangrijk is: geen groenafval deponeren, dwz uitgebloeide planten met lange stelen zijn 
taboe. Ga deze zelf composteren of voer ze, in stukjes geknipt, per vuilniszak af naar de afvalcontai-
ners in de stad. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U EN ONS? 

Voor u lijkt dat duidelijk: u hoeft geen tochten meer te maken naar de parkeerplaats, er is een depo-
tje binnen loopafstand. 
Voor de hakselploeg is er meer werk aan de winkel, maar als u het spul geordend neerlegt, zijn wij af 
van de ongecontroleerd hoge bergen snoeihout, boomstammetjes etc. die vaak met veel trekwerk uit 
de bergen materiaal moeten worden getrokken. 

EEN WIN WIN SITUATIE.    
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Een wandeling met de bomenspecialist van het Stadsdeel 
 
Amstelglorie bestaat als tuinpark inmiddels meer dan een halve eeuw. In die tijd is het park 
enorm veranderd, onder meer omdat het inmiddels vol staat met allerlei soms heel grote 
bomen. Net als ieder ander complex in Amsterdam heeft Amstelglorie te maken met wet- 
en regelgeving over die bomen of ‘houtopstanden’, zoals ze genoemd worden in de bo-
menverordening van Stadsdeel Oost. 
Die verordening geldt sinds 1 december 2012 en vertelt je hoe je met bomen om moet 
gaan. 
Waarom eigenlijk zou je zeggen.. waar bemoeien ze zich mee... Maar net als bij waterbe-
heer (dat komt ook heel precies) is het eigenlijk wel logisch. Iedereen herinnert zich het 
gedoe om de Anne Frankboom of soms om andere bomen waar mensen erg gehecht aan 
zijn. Nu ja, er zijn gewoon regels bedacht om te voorkomen dat iedereen maar wat doet, 
en dat is vergelijkbaar met verkeersregels, milieuregels etc. Helemaal niet zo gek dus. 
De bomenverordening van het Stadsdeel is een uitgebreid verhaal, maar het komt erop 
neer dat je een houtopstand (= boom of struik) die op 1,30 m. een omtrek heeft van 31 
centimeter (= 10 cm. doorsnee) niet zomaar mag omleggen, kappen of vellen. Een derge-
lijke boom valt namelijk onder de verordening; alles wat kleiner of dunner is (veel struiken) 
niet. Struiken mag je naar hartelust snoeien, voor een ‘boom’ gelden andere regels. Ook 
een boom mag worden gesnoeid, maar niet meer dan 10% jaarlijks en knotten of kandela-
beren (meer dan 20 % van de kroon verwijderen) valt weer onder de verordening. Eldersp 
in dit nummer leest u hoe u een vergunning indient. 
 
Hier wil ik iets vertellen over een rondwandeling met de man die de vergunningen verleent 
(of kan doen verlenen, eigenlijk adviseert hij): de bomenspecialist van het Stadsdeel: Mark 
Oerlemans. 
We hadden hem uitgenodigd om op 9 oktober met ons een rondje te lopen over Amstel-
glorie. “We” zijn Wim Hemker, Jos Nelen en ondergetekende, die samen deel uitmaken 
van de bomengroep. 
 
Inmiddels hadden we allerlei bomen op een lijst gezet om te mogen worden gekapt, en we 
wilden graag weten hoe Oerlemans hier tegenover staat. Zo zijn we een rondje gaan lopen 
langs allerlei soms helemaal dicht gegroeide tuinen. Mark heeft ons in korte tijd heel wat 
geleerd, want hij keek er vaak weer net even anders tegenaan dan wij van te voren ver-
moed hadden. Wie thuis is in de bomenverordening weet dat schaduw (overlast) van een 
boom geen reden is om tot kap over te gaan, en hetzelfde geldt als je niet houdt van 
blaadjes of naalden. Daar staat tegenover dat Amstelglorie vaak is beplant door hobbyis-
ten, die vaak nauwelijks door hadden hoeveel ruimte een boom nodig kan hebben (alleen 
al een appelboom krijgt met takken en al een omtrek van ca. 10 meter, en heeft dus veel 
meer ruimte nodig dan aanvankelijk gedacht). Mark Oerlemans gaat er  vaak vanuit dat je 
een keus moet maken voor de mooiste of meest bijzondere boom ter plaatse, en dat je die 
dan de ruimte moet geven. Dus stel je hebt in een tuin een viertal bomen staan, veel te 
dicht bij elkaar geplant, en inmiddels elkaars plek bestwistend, dan bepaal je – samen met 
hem – wat de meest bijzondere boom is, en vraag je of je de anderen weg mag halen, zo-
dat die fraaie boom de ruimte krijgt. Gaat het dan ook nog om een wat open boom (met 
niet te veel blad), dan heb je alsnog een stuk meer licht en waarschijnlijk ook minder naal-
den of bladen in de herfst. 
 
Jelle Bosma 
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www.cafedevluchtheuvel.

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag  
16.00 t/m 01.00 uur 
Vrijdag 
16.00 t/m 02.00 uur 
zaterdag 
15.00 t/m 02.00 uur 

HEINEKEN  van de tap 3 
Dart 

banen 
Van Woustraat 174 

1073 LX  Amsterdam 
Tel. 020-6625665 

E-mail: info@cafedevluchtheuvel.nl 

Een van de gezelligste darts 
cafe’s van Amsterdam 

Tevens hebben wij nog plaats  
voor dart teams & dart spelers 
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DEEL  NRS     1       2       3     
  A  

  1 – 114   

2- 3 30-3 27-4   1- 6 29-6 27-7   31-8 28-9 26-10   

 B 

  
115 – 179 
194 – 242   

9-3 6-4 4- 5   8- 6 6- 7 3- 8   7- 9 5-10 2- 11   

 C 

  

180 – 193 
243 – 305 
360 – 361 
373 – 392 
421 – 426   

16- 3 13-4 18-5   15- 6 13-7 17- 8   14- 9 12-10 9-11   

 D 

  

306 – 359 
362 – 372 
393 – 420 
427 – 439   

23-3 20-4 25- 5   22- 6 20-7 24- 8   21- 9 19-10 16-11   

WERKROOSTER 2013 

Geen werkbeurten op 11 mei en 10 augustus 2013 
 
Per tuinder zijn er negen werkbeurten, die worden verdeeld over drie duidelijke periodes. 
De eerste periode is van  2 maart  t/m  25 mei. 
De tweede periode is van 1 juni  t/m 24 augustus. 
De derde periode is van  31 augustus  t/m 16 november. 

 De drie werkbeurten per periode, MOETEN ook daadwerkelijk in de daarvoor bestemde perio-
de worden gemaakt en kunnen NIET in een volgende periode worden ingehaald.  
Kan je een werkbeurt niet maken op de datum van je eigen rooster, dan kan je die inhalen, de 
week ervoor of erna, maar altijd in dezelfde periode. 
Op deze manier is de WBC er zeker van dat de tuinders in de verschillende perioden allemaal 
drie keer komen en wordt het werk  beter over het seizoen verspreid. 

Het is zaak dat de tuinders hier de EIGEN VERANTWOORDING  voor de te maken werkbeurten 
serieus nemen en de EIGEN planning  GOED regelen. 

De werkbeurten zijn altijd op zaterdag van 10 tot 12 uur. 

Wij vinden het prettig als u tien minuten voor aanvang aanwezig bent, in geëigende kleding en 
schoeisel. 
 
  Namens het Bestuur: 
 
  Werk- en BeplantingsCommissie. 


