
Vanaf het begin is Raymond ingezet in het project als  

gebiedscongiérge en heeft hij deze functie waardevol 

vervuld. Graag zet Van Gelder hem ook in voor andere  

projecten. Ook kregen we Lany enthousiast om de buurt 

leefbaar te houden. Met vlag en wimpel kwam hij door  

de toch wel strenge, sollicitatieprocedure. 

Op onderstaande foto staan zij met gebiedscongiérge 

Ramon, de jongste van het stel. Een hard werkende en  

gedreven student die de opleiding groenvoor ziening doet. 

Hij heeft sinds maart 5 dagen in de week geholpen. 

Daarnaast investeerde Van Gelder in het maken van 

groene bouwhekken rond het opslag- en ketenpark. Het 

plaatsen van de hekken en het wekelijks onderhoudt, 

is uitgevoerd in samenwerking met het Leger Des Heils. 

Hiermee is de uitstraling van het bouw- en opslagterrein 

verbeterd. 

Speciale dank is er voor Albina. Zij heeft steeds de keten 

schoongemaakt. Tijdens haar schoonmaakwerkzaam-

heden heeft zij een opleiding voor professioneel taarten-

bakster gevolgd. We hebben heel wat kunstwerken  

mogen proeven en enorm genoten van al dat lekkers!  

We wensen Albina heel veel succes met haar nieuwe  

creatieve carrière. 
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Steun aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Amsterdam wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. 

Ze heeft daarom in de aanbesteding opgenomen dat Van Gelder daarin moet investeren. 

Van Gelder deed dat graag. 

Hoeveelheden

Riool 

9.000 m hoofdriool

6.500 m perceelleiding

4.000 m drainage

9.000 m oude rioolleiding verwijderen

350 rioolputten

Straatwerk 

10.000 m trottoirbanden 

10.000 m2 parkeervakken

24.000 m2  tegels

30.000 m2 stenen 

52.000 m2 zand

Waterleiding 

3000 m waterleiding

De afgelopen tijd is er enorm veel materiaal gebruikt in 

Tuindorp Buiksloot. Bedenk bij het lezen van onderstaande 

hoeveelheden, dat het voetbalveld van de Amsterdam 

Arena 105 meter lang en 68 meter breed is, dus 7140 m². 

Ramon
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De afgelopen maanden is ongelofelijk hard gewerkt om 

het werk snel af te krijgen. Ook zijn er extra mensen  

ingezet. We hopen dat we eind oktober helemaal klaar 

zijn. Dat is veel eerder dan gepland. En daar zijn we blij 

mee. Voor ons, maar nog veel meer voor jullie! 

Want de bewoners hebben behoorlijk last gehad van 

alle werkzaamheden. We hopen dat jullie straks nog veel 

meer genieten van een vernieuwde, goed onderhouden, 

veilige en duurzame wijk. In verband met corona is een 

feestelijke oplevering van Tuindorp Buiksloot helaas niet 

mogelijk. We denken dat iedereen dat wel begrijpt. 

Het resultaat is een kwalitatieve, veilige, rainproof open- 

bare ruimte in een 30km-u wijk. Een wijk met nieuwe 

elektrakabels, gasleidingen, een gescheiden riool,  

drainage en een standaard amsterdamse bestrating.  

Er zijn nieuwe ondergrondse containers geplaatst en  

veel nieuwe bomen aangeplant. De laatste bomen worden  

in november en december geplaatst, na de aanleg van  

het voetpad langs de Waddendijk. 

Nog even en dan zijn alle materialen, de machines en  

ook de keten verdwenen uit uw wijk. Medio oktober  

is ook het ketenpark in Vogeldorp weer uit het straat-

beeld verdwenen. 

Na ons vertrek wordt het groen dat is beschadigd door 

de werkzaamheden weer hersteld. Wij zaaien het gras-

veld bij het Hoekschewaardplein, het Meerpad, langs de 

Waddendijk en bij het bouwkeet-en opslag terrein aan de 

Meeuwenlaan weer opnieuw in. De be planting, zoals de 

rozenstruiken, wordt na het project door de gemeente 

Amsterdam hersteld. 

Wilt u meehelpen aan een groene buurt? Via de website 

van de gemeente Amsterdam kunt u een geveltuin of een 

plant- of boomvak aanvragen dat u zelf mag beheren. 

Zie https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/

medebeheer/

Buurtbewoners bedankt voor jullie begrip, voor jullie geduld en voor jullie hulp. 
De afgelopen tijd hebben we veel van jullie gevraagd. 

Het zit er bijna op! 

Opruimen 

Groen herstellen

Resultaat
“Ik heb hier veel geleerd en fantastisch samengewerkt. 

Niet alleen met Tim, Mitchell en Maikel, maar ook met 

de gemeente Amsterdam, alle collega’s van Van Gelder 

die zichtbaar en onzichtbaar voor jullie waren en, niet te 

vergeten, de buurt. We wisten elkaar goed te vinden en 

er werd snel geschakeld. Dat noem ik betrokkenheid. Wat 

mij opviel tijdens de werkzaamheden, is dat vertrouwen 

naar elkaar moet groeien. Iedereen wordt aan elkaar ge-

koppeld, terwijl je elkaar nog niet kent. We zijn allemaal 

verschillende mensen met andere denkwijzen, maar met 

hetzelfde doel: Mooi werk opleveren en buurtbewoners 

ontzorgen. Met als speerpunten veiligheid en het be-

perken van hinder. Tuindorp Buiksloot is een ontzettend 

mondige buurt met 1100 toezichthouders. Mensen die 

soms het hart op de tong hebben, maar het altijd goed 

bedoelen. Ik ga de bewoners zeker missen.” 

Corona 

Gert Jan beseft dat dit project, door de uitbraak van  

corona anders was. “Veel mensen waren elke dag thuis. 

Omdat ze thuis moesten werken of online lessen volg-

den. Ze waren maanden aan huis gekluisterd. En hadden 

daardoor dus veel meer last van alle werkzaamheden. We 

hebben zo goed als dat kon, geprobeerd daar rekening 

mee te houden. Door bijvoorbeeld een stuk riool niet in 

de vrachtwagen te laten stuiteren. Of door werk goed te 

plannen en zo geluidsoverlast en trillingen te beperken. 

Maar het was echt zwaar voor iedereen. Gelukkig zijn we 

bijna klaar. Ik ga op zoek naar een nieuw project. Maar ik 

weet zeker dat ik Tuindorp Buiksloot nooit zal vergeten!’’ 

Wat hebben we een boel lachende gezichten gezien bij 

Jeugdland Amsterdam. Voor de zomer brachten we een 

grote partij pallets naar het avontuurlijke natuurspeel-

park. Het hout wordt door de kinderen gebruikt om hut-

ten en skelters van te maken. Van Gelder stelde de pallets 

gratis beschikbaar.  

Niet alleen de jeugd maakt gretig gebruik van de pallets. 

Ook de ouderen weten hier wel raad mee. Het afgelopen 

jaar heeft Maikel best wel wat vragen gekregen: “Wat doen 

jullie met die pallets?” of “Hoeveel kosten die dingen”. En ja 

hoor, daar sjouwden Maikel en Gert-Jan weer pallets naar 

een bewoner die zo creatief was om er een kast van te maken.  

Of wat dacht je van een tuinhek van 7 meter? Geen  

probleem! Met de ongebruikte pallets van Van Gelder 

weten de bewoners wel raad. 

Gert Jan Roth: ‘Ik ga met een goed gevoel weg’

Hergebruik van hout voor Jeugdland Amsterdam 

“Het heeft veel energie gekost, maar uiteindelijk ben ik met veel lieve mensen in contact 

gekomen”, vertelt vertrekkend omgevingsmanager Gert Jan Roth van Van Gelder. 


