
Het goede nieuws dat nergens staat
Op 22 januari vond een bewonersbijeenkomst plaats over het buurtinitiatief Verbetering
Borneolaan. Twee bewoners van deze straat, Wouter Lindenbergh en Jaap Verheijen,
bedachten zo’n anderhalf jaar geleden dat de straat mooier, groener en veiliger zou 
kunnen worden. Ze startten een buurtinitief en zochten samenwerking met onder meer
de buurt, de gemeente en Starters4Communities. De plannen die hieruit voortgekomen
zijn, werden op 22 januari aan buurtbewoners voorgelegd. 

De buurtbewoners waren uitgenodigd via een huis-
aan-huis bezorgde brief, en werden eerder op de
hoogte gesteld via onder meer de website van de
buurtbalie van het Oostelijk Havengebied: “Wij
zijn bewoners van de minst aantrekkelijke straat
van de mooiste wijk van Amsterdam: de Borneo-
laan in het Oostelijk Havengebied. Met dit initia-
tief willen wij met de buurtbewoners de Borneolaan
een waardige entree tot de wijk te maken.”

Naast de initiatiefnemers waren er zo’n vijftig
buurtbewoners aanwezig, en verder Eva Pas (ge-
biedsmakelaar Oostelijk Havengebied van stadsdeel
Oost), Erik Heijstraten (projectleider Groen en
Spelen van Ingenieursbureau Amsterdam) en Jesse
Romein, Charlotte Azarhoosh en Eline Bröker van
Starters4Communities. Deze laatste organisatie zet
zich onder andere in voor een sociaal onderne-
mende samenleving, en werkt aan vraagstukken van
wijkinitiatieven. De bijeenkomst vond plaats in De

Eester, de ontmoetingsruimte van Buurtcoöperatie
Oostelijk Havengebied aan de Van Eesterenlaan.
Deze coöperatie wordt gerund door actieve bewo-
ners die zich vrijwillig inzetten voor de buurt.

Ontwikkeling buurtinitiatief
Jesse heet iedereen welkom en vertelt hoe de avond
er uit zal zien. Jaap, Wouter, Eva en Erik zullen wat
over de ‘fysieke’ plannen rond de Borneolaan ver-
tellen. Daarna volgt een ‘sociaal’ deel, over een
buurtonderzoek van Starters4Communities en een
buurtkaart, waarmee het initiatief ondersteund
wordt.  Tussendoor is er ruimte om input te geven
en met elkaar in gesprek te gaan. Alle presentaties
worden ondersteund door een aantal foto’s, waarvan
een deel ook in dit verslag te vinden is. 

Jaap vertelt over het ontstaan van het initiatief. 
Dat hij met Wouter door de buurt liep, en ze de 
Borneolaan nogal karig vonden afsteken tegen alle

mooie dingen in het Oostelijk Havengebied. Ze
gingen daarover in gesprek met andere bewoners.
Veel mensen deelden hun mening en hadden
ideeën over hoe de straat aantrekkelijker zou kun-
nen worden. Wouter vertelt hoe ze vervolgens met
de gemeente en buurtbewoners zijn gaan sparren
en er steeds concretere beelden ontstonden. Ze
markeerden bijvoorbeeld letterlijk een aantal beel-
den op straat. Zo kwamen we ook in contact met
mensen die je anders niet zo snel spreekt, vertelt
Wouter enthousiast. 

Hierna vertelt Eva dat ze het leuk vindt om de
buurtbewoners, met wie ze meestal mailcontact
heeft, nu eens ‘in het echt’ te zien. Ze vertelt ook
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wat haar functie ongeveer inhoudt. Stadsdeel Oost
bestaat uit een aantal gebieden, en Eva is de ‘ma-
kelaar’ voor het Oostelijk Havengebied. Als mensen
een vraag, idee of zorg hebben dat betrekking heeft
op het Oostelijk Havengebied, is zij daarvoor het
eerste aanspreekpunt. Zij zorgt er dan vervolgens
voor dat bijvoorbeeld een vraag op de juiste plek in
de gemeentelijke organisatie terecht komt.

Eva vertelt hoe ze samen met de buurt hebben zit-
ten schaven aan de plannen voor de Borneolaan.
Wat is handig, wat is haalbaar en vinden we het ook
mooi? Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het
plan dat vanavond aan de bewoners wordt voorge-
legd. Want er zijn wel al een aantal mensen betrok-
ken geraakt, maar nog niet iedereen is op de hoogte.
Vanavond zullen met name het groen en de fiets-
nietjes aan de orde komen. Deze combinatie is ge-
maakt omdat er onder meer ideeën zijn over
geveltuinen, waar nu vaak fietsen staan geparkeerd.
De rest van de straat, zoals hobbelige plekken en

verschillende bestratingen, zullen in een volgende
fase aan de orde komen.  

Plan fysieke aanpak
Hierna neemt Erik het woord. Hij vertelt dat hij is
ingehuurd door stadsdeel Oost met de opdracht de
Borneolaan een groener gezicht te geven. Hij laat
tekeningen zien met voorstellen van geveltuinen en
groenbakken. Die tekeningen zijn ook op papier
aanwezig, en hij nodigt iedereen uit om daar in de
pauze zijn of commentaar op te schrijven. Hij ver-
telt over de verschillende overwegingen die zijn ge-
maakt, en laat het soort planten zien die geplaatst
kunnen worden. De gemeente zal de groenbakken
gaan onderhouden. De planten zullen een keer ge-
maaid worden, zodat ze zich goed in de breedte
ontwikkelen en er zo dichte begroeiing zal ont-
staan. Ze zullen bloeien van maart tot november.
Ook de Dirk Vreekenstraat is in de plannen mee-
genomen, en er is wat discussie over de groenstrook
die daar ligt. Daar zijn, tot teleurstelling van een

bewoner, recent ook twee bomen gekapt, zonder dat
er iets voor teruggekomen is. Eva zegt toe na te zul-
len vragen hoe dat zit. Er zijn ook wat opmerkingen
over vuilnis op straat. 

Buurtbewoner Louis Visseren sluit hierop aan door
te vertellen dat er op de eerste zaterdag van de
maand vanuit De Eester een aantal mensen een
rondje lopen met een knijper en een vuilniszak om
de buurt schoner te maken. Hij nodigt iedereen uit
om daaraan mee te doen en legt er folders voor
klaar. Er blijken nog wat mensen die regelmatig wat
zaken opruimen. Deze initiatieven worden met ap-
plaus beloond. 

Dan is er een pauze, en daarbij wordt iedereen nog-
maals uitgenodigd om commentaar en ideeën op te
schrijven, of ze te delen met de initiatiefnemers.
Daar wordt druk gebruik van gemaakt. Ook wordt
een kleine foto-expositie, met foto’s van Bert Ben-
schop van de buurt, goed bekeken. 
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Buurtonderzoek
Na de pauze vertelt Charlotte dat Starters4Com-
munities het initiatief rondom de Borneolaan on-
dersteunen. Ze vertelt dat ze bij hun eerste
oriëntatie een onderzoek uit 2015 vonden over de
Rietlanden, waar de Borneolaan een onderdeel van
is. Hieruit blijkt dat er hoog gescoord wordt op te-
vredenheid over de eigen woning en de eigen buurt.
Betrokkenheid van buurtbewoners en parkeergele-
genheid scoren lager. 

Daarnaast heeft Starters4Communities zelf recent
een buurtonderzoek gehouden in de Borneolaan.
Ze hebben gekeken naar de draagkracht voor het
plan, wat mensen verbeterd zouden willen zien en
naar de sociale cohesie in de buurt. Uit dit onder-
zoek kwam dat bewoners tevreden zijn over de lig-
ging van de buurt, dicht bij het centrum en het
Centraal Station. Er is veel contact tussen directe
buren, en minder met overige bewoners. Mensen
vinden het fijn dat er veel leuke evenementen in het

Oostelijk Havengebied worden georganiseerd.
‘Aandachtspunten’, zoals Charlotte het mooi for-
muleert, zijn het vele straatvuil en een rommelig ui-
terlijk van de straat door scheve paaltjes en
stoeptegels. Fietsen die overal geparkeerd staan en
het weinige groen in de buurt worden ook expliciet
genoemd. 

Eline gaat door op een ander punt dat uit het on-
derzoek naar voren kwam: de hangjeugd. Dat is
voor veel bewoners een punt van zorg. Ze zijn daar-
over in gesprek gegaan met Janneke Uitterhoeve,
programmacoördinator Jeugd en Veiligheid van
stadsdeel Oost. Er blijkt een jongere en een iets ou-
dere groep actief. De gemeente heeft ze in beeld,
en werkt daarin samen met straatcoaches. Hoewel
mensen vaak enige schroom voelen om de politie
te bellen, is het advies van Janneke om dat bij over-
last wel direct te doen. Er komen wat opmerkingen
over drugsdealers die in deze buurt actief zijn en
een hardnekkig probleem vormen. Iemand anders

merkt op dat het, in ieder geval bij de jonge hang-
jeugd, de moeite loont ze persoonlijk en vriendelijk
aan te spreken. 

Omdat er uit het buurtonderzoek ook een aantal
leuke en verrassende dingen naar voren kwamen, is
buurtbewoner Tessel Schole gevraagd om een te-
kening van de Borneolaan en omgeving te maken.
Dat heeft geresulteerd in een prachtige tekening
met allemaal leuke weetjes en mensen die vanwege
hun inzet voor de buurt in het zonnetje gezet
mogen worden. De kaart is ook nog lang niet af,
zegt Charlotte. Iedereen die een steentje bijdraagt,
kan dat laten weten. Dat werkt activerend en draagt
bij aan het gevoel dat je met z’n allen samenwoont
in een fijne buurt. Die insteek willen ze vanavond
ook vooral benadrukken. 

Eline vindt dat De Eester ook niet ongenoemd
mag blijven, omdat het een plezierige ontmoetings-
plek voor de buurtbewoners is. Meta de Vries, coör-
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dinator van De Eester, vult aan dat mensen vooral
ook zelf met hun ideeën naar het buurtcentrum
moeten komen. Alles is mogelijk en we willen graag
de verbinding met mensen in de buurt tot stand
brengen, zegt ze. 

Afsluiting
Na nog een pauze sluiten Jaap en Wouter de avond
af en geven een korte samenvatting van de input
die gegeven is. Jaap zegt dat het goede nieuws ner-
gens staat – er is niemand die heeft aangegeven het
niet eens te zijn met het initiatief. Er zijn wel een
aantal aanscherpingen gegeven. Jaap noemt onder
meer: de groene strook op de Dirk Vreekenstraat
heeft een upgrade nodig, op de vuilcontainers moe-
ten stickers over de ophaaldagen van het grof vuil,
het model van de fietsnietjes en het oostelijke deel
van de Borneolaan. Jaap benadrukt dat dat deel ook
zeker wordt meegenomen in de plannen. Wouter
noemt ook nog wat opmerkingen: markeringen
voor brommers en scooters en het plaatsen van
meer prullenbakken. 

Een bewoner merkt op dat het voor een volgende
bewonersbijeenkomst wenselijk is dat er meer men-
sen vanuit de gemeente zijn, zoals Janneke van
Jeugd en Veiligheid, mensen van beheer en de rei-

niging. Iemand anders oppert ook iemand van de
woningbouwvereniging. Jesse beaamt dat dat een
goed idee is. Eva vertelt dat er een (dit) verslag van
de avond wordt gemaakt en alle bewoners een brief
zullen krijgen over de vervolgplannen. Omdat het
initiatief is goedgekeurd, is de verwachting dat in
ieder geval snel begonnen kan worden met het aan-
leggen van meer groen in de buurt. 

Er wordt bedankt voor de heerlijke hapjes die er
geserveerd zijn, en alle aanwezige bewoners voor
hun input en komst. En zo eindigt de bijeenkomst,
die duidelijk met veel plezier en energie georgani-
seerd was. Dat vertaalde zich ook in de sfeer van de
avond. Die was open en aangenaam. 

Voor contact met Jaap en Wouter kan gemaild 
worden naar borneolaanamsterdam@gmail.com

Kijk voor meer informatie over De Eester op 
https://buurtcooperatieohg.nl

...zelfs namens een hond!In de pauzes wordt veel gepraat met de initiatiefnemers...

In een pauze, met lekkere hapjes. Vanaf het midden naar links
Charlotte Azarhoosh, Eline Bröker en Jesse Romein van 
Starters4Communities

.... en veel input gegegeven...
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