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Overlast door weghalen boomwortels

Aanleg boomplantvakken

DE KOEIEN HEBBEN STAARTEN...

Gert-Jan zat er 11 november helemaal klaar 

voor. Met een helm vol lekkers wachtte hij op 

de kinderen met lampion. Ondanks dat het 

weer niet geweldig was, kon hij toch een paar 

kinderen blij maken. 

SINTERKLAAS IN TUINDORP

Wat hebben we een mooie Sinterklaasintocht gehad op zondag 

30 november! Al liep de route wel anders dan andere jaren.  

Zoals sommige mensen weten, moesten we opeens de route van  

Sinterklaas verplaatsen. Dit deden we in goed overleg met de 

sinterklaascommissie. Om iedereen de nieuwe route te vertellen, 

sprong Gert-Jan op zijn fiets om bij bewoners in de buurt een brief-

je te gooien. Gelukkig konden we met handhaving regelen dat we 

veilig de Waddenweg over konden steken. Alle kinderen én hun  

ouders hebben genoten van Sint en zijn Pieten! 

Vincent Gijsberts

AANLEG GROEIPLAATSEN

‘We willen dat de wortels van de nieuwe bomen geen tegels of 

wegdek stukmaken. Daarom worden groeiplaatsen aangelegd. 

Dit is ook nodig voor goede voeding in de smalle straten.’ De 

boomplantvakken krijgen volgens Gijsberts ook een beluchting 

om kabels en leidingen te beschermen. ‘En soms moet wortel-

doek worden geplaatst. Daardoor kunnen de wortels niet tus-

sen de kabels en leidingen doorgroeien. Nu of in de toekomst.’

AFSTEMMING

De groeiplaatsen van de bomen passen maar net. Dat komt door 

de smalle straten en de vele uit te breiden kabels en leidingen. 

Gijsberts: ‘Soms staan deze op plekken waar de riolering nog 

moet komen. Het is een hele uitdaging om dit af te stemmen met  

Gert-Jan Roth is bereikbaar tijdens een wekelijks inloopspreek-

uur. Buiten die tijd is hij natuurlijk ook voor vragen bereikbaar. 

Met vragen of opmerkingen kan hij gebeld of geappt worden.

Spreekuur: 
Buurtcentrum De Driehoek (Waddenweg 116) 

dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur

06 21276007

tuindorp@vangelder.com

de aanleg van het riool. Want we moeten voorkomen dat zuurstof  

uit de grond wordt gereden. Met Waternet wordt gekeken of het 

traject van het riool verlegd kan worden. Om zo de werkzaam-

heden wat handiger op elkaar af te stemmen.’

OVERLAST

Het werk van Krinkels zorgt voor overlast in wijk. Gijsberts: ‘Dat 

kan helaas niet anders. Het bedrijf moet grote machines inzet-

ten om de boomstronken eruit te trekken en af te voeren. Ook 

moet zand en boomgranulaat worden aangevoerd. Maar het 

werk gaat goed en is vooral langs de buitenkant van de wijk. 

Iedereen doet zijn best om de overlast zoveel mogelijk te be-

perken. De nieuwe bomen planten we zo snel mogelijk.’ 

Goed om te weten!
Tussen kerst en Oud en Nieuw is er twee weken 

geen hinder. Van Gelder ruimt alle materialen 

en machines op en zorgt dat alles begaanbaar is. 

Vanaf 6 januari gaan de mannen weer aan het werk.

Wij wensen alle bewoners van Tuindorp Buiksloot 

en Vogeldorp een heel gezellige kerst 

en een gelukkig nieuwjaar!

De afgelopen weken zijn de boomstronken en de wortels van circa 120 gekapte bomen weggehaald. Op de 
lege plekken worden nieuwe bomen geplant. Dit doet het bedrijf Krinkels. Vincent Gijsberts racet op zijn  
elektrische fiets door de wijk, maar heeft gelukkig wel even tijd om te vertellen wat er allemaal gebeurt.
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drinkwaterleiding

Aanleg drinkwaterleiding Start aanleg riolering 
De werkmannen van Van Gelder zijn al een tijd druk bezig met de werkzaamheden aan het riool. Als eerste 
werd de riolering aan de Hoekschewaardweg/kruising Waddenweg aangepakt. Volgens Vincent Gijsberts ging 
het werk eerst voorspoedig. ‘Maar ook hier liggen onbekende obstakels in de grond. We liepen tegen een oud 
rioleringsstelsel aan. Dat is vroeger al volgestort met beton. Heel vervelend.’ 

riolering 

PROBLEEM

Volgens Vlietman verliep het werk in subwijk B anders dan  

gedacht. ‘De plek van de waterleiding moest ergens anders  

gelegd worden omdat het er in de ondergrond niet zo uitzag  

als op de tekening. Dit vereiste snel en flexibel handelen en 

heeft tot nu toe voor enige vertraging gezorgd. Wij leggen de 

leiding nu aan de stoepzijde. Inmiddels verloopt het werk weer 

soepel. Wijk A en B zijn al klaar en in februari is ook wijk C klaar.’

TESTEN

Vlietman: ‘Om zeker te zijn dat de kwaliteit van het drinkwater 

voldoende is, gaan we een paar dagen waterspuien. Dan gaat er 

water door een kast heen. De stoffen daarin worden opgevangen 

en in een laboratorium getest. Als de kwaliteit voldoende is,  

zetten we de huisaansluitingen over op de nieuwe leidingen.’

WATERFLESJES

Tot die tijd komt er dus nog steeds drinkwater uit de oude  

leiding. Zodra dat is overgezet op de nieuwe leiding, wordt de 

oude leiding verwijderd. Vlietman: ‘Voordat we de aansluiting 

overzetten, komt er een brief van Waternet waarin wordt ge-

meld op welke dag en tijdstip er tijdelijk geen water uit de kraan 

komt. Dat duurt maximaal een uur. Voor dat moment van af-

sluiten delen wij zoals beloofd twee waterflesjes uit.’ 

 

De gemeente Amsterdam is in 2017 begonnen met het plaat-

sen van nieuwe ondergrondse afvalcontainers door de hele 

stad. Ook in Tuindorp Buiksloot komen Ondergrondse Afval  

Inzamelings Systemen (OAIS). Het gaat om containers voor 

plastic, papier, glas en restafval.

Daarom worden de oude containers (ondergronds en boven-

gronds) weggehaald. Straks zijn er alleen nog bovengrondse 

containers voor textiel. Met de extra containers zijn er meer en 

betere mogelijkheden om uw afval te scheiden. 

Toezichthouder Reza Rezamand plaatst namens de Gemeente 

Amsterdam de containers in de wijk.  De nieuwe bakken worden 

voorzichtig verplaatst. De straten in Tuindorp Buiksloot zijn  

smal en we willen voorkomen dat er schade komt aan het 

straatwerk. Van Gelder brengt rond de nieuwe containers het 

nieuwe straatwerk aan.  

LET OP:

• Grofvuil kan aan de straat gezet worden op de vaste ophaal- 

 dag in uw buurt. Het stadsdeel haalt grofvuil gratis op. 

 Kijk voor ophaaldagen op: amsterdam.nl/afval/grofvuil 

• Er worden tijdelijk bovengrondse containers geplaatst.

• U kunt klein chemisch afval inleveren bij de winkel of naar  

 het Afvalpunt brengen, waar hiervoor bakken staan. 

 U mag het niet aan de straat zetten, of in de container doen. 

• Wilt u weten waar de afvalpunten zijn? Of welk materiaal  

 in welke container mag? Kijk op: amsterdam.nl/afval

Maikel Vlietman

SOEPEL

Het gevolg is dat de werkzaamheden iets meer tijd vragen.  

Gijsberts: ‘Er moet nogal wat worden weggehaald. Er rust 

een waterleiding op de oude betonnen leiding. Die staat op  

spanning. Eerst moest die waterleiding dichtgezet worden. Nu 

zijn we onder de waterleiding aan het graven. We halen het  

beton wat in de weg zit weg. Daarna gaan we het riool leggen.’

RUSTIG

Gijsberts snapt dat mensen het vervelend vinden dat de straat 

zo lang open ligt. ‘Ze zullen zich afvragen waarom wij zo lang 

op hetzelfde stukje staan. We hebben het volgende stukje 

al op gebroken, en ze zien dat daar nog niks gebeurt. Dat kan  

misschien wat irritatie veroorzaken en dat snappen we ook. 

Maar dit is nu eenmaal door onvoorziene omstandigheden.’

NETJES

Vincent Gijsberts snapt dat de bewoners het vervelend vinden 

dat ze niet kunnen parkeren waar ze altijd parkeren. ‘Ze kunnen 

geen afval meer gooien in de bak waar ze dat altijd deden of 

hebben last van de grote machines. Gelukkig begrijpen ze ook 

dat we moeten hier even samen doorheen moeten.’

1) Kan een invalideplek verplaatst worden?  

 Ja natuurlijk. Bel of app me en ik kom langs om een plaats in de buurt vast te leggen of aan te wijzen.

2) Is het plan van het groot onderhoud hetzelfde als eerst?  

 Exact hetzelfde. Alles wordt aangepakt, behalve de parkeerplekken. Het straatwerk en de bomen worden vernieuwd. 

 Net als de riolering, afvalcontainers, elektra en de afvalbakken.  

3) Wat betekent rainproof?

 Dat we zorgen voor een klimaatbestendige buurt. Dus dat de afvoer van grote regenbuien wordt vertraagd. 

 Maar ook dat plassen niet op de straat blijven staan en het riool niet overstroomt.

4) Is Tuindorp straks Tuindorp nog wel?

 U hoeft niet ongerust te zijn. Alles blijft bij het oude. Het wordt alleen beter, schoon en heel, veilig en klimaatbestendig. 

 De mensen blijven, dus de sfeer en de gezelligheid zullen niet veranderen. Maar de sfeer en gezelligheid zullen niet verdwijnen.

Veel gestelde vragen aan Gert-Jan tijdens het wekelijkse spreekuur

Tuindorp Buiksloot krijgt 
ondergrondse containers

‘Aanleg drinkwaterleiding bijna klaar’

De aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding is bijna klaar, maar ondervindt nog wel wat uitdagingen. 
Uitvoerder Maikel Vlietman van Van Gelder legt uit wat er is gebeurd. ‘Volgens planning zijn we met dit werk 
vier maanden geleden gestart in subwijk A. Toen liepen we wel tegen wat uitdagingen aan. Daardoor moeten 
we snel en flexibel handelen.’ 

‘Riolering stuit op oud beton’


