
VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

ALGEMEEN VERSLAG 2017
Het algemeen verslag heeft betrekking op het verenigingsjaar 2017 en de nadruk ligt 
daarbij op de periode na de laatste ALV van 13 mei 2017. Dit verslag wordt 
vastgesteld op de ALV van 25 mei 2018. Ook 2017 was weer een buitengewoon druk 
jaar voor de vereniging, voor het bestuur, de werkgroepen en het bureau. Niet alle 
onderwerpen waarmee de vereniging zich bezighield worden besproken in dit 
jaarverslag. We beperken ons in dit verslag tot de belangrijkste kwesties.

Resultaten
- In februari tekende de VVAB beroep aan tegen de grootschalige hotelontwikkeling van de 
Heineken Hoek op het Leidseplein hoek Kleine-Gartmanplantsoen. Niet alleen is het 
bouwplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening - het is te groot van maat en schaal - 
ook is het nieuwe hotel in strijd met het hotelbeleid. Op 3 oktober zette de rechtbank een 
streep door het nieuwbouwplan. De gemeente moet de vergunningsaanvraag opnieuw 
beoordelen en aan de gemeenteraad voorleggen. Dit is voor 2017 een belangrijk resultaat 
voor de VVAB. Het dossier kan helaas nog niet worden afgesloten.
- Op 9 februari werd brug 296, over de Recht Boomssloot bij de Krom Boomssloot in de 
Nieuwmarktbuurt, in aanwezigheid van een grote vertegenwoordiging van de VVAB 
vernoemd naar Geurt Brinkgreve (1917-2005). Onze oprichter ijverde voor het behoud en 
herstel van de Amsterdamse binnenstad en was de redder van vele belangrijke 
monumenten zoals het Huis de Pinto.
- Ook werd er een resultaat bereikt inzake de met Geurt Brinkgreve verbonden 
Mirakelkolom op het Rokin. Na een lange afwezigheid vanwege de metroaanleg vanaf 
2001 keerde het restant van de Heilige Stede in de nacht van 24 op 25 februari terug op 
zijn vertrouwde plek bij de Wijde Kapelsteeg. De VVAB had in 2001 om de terugkeer 
gevraagd, de gemeente beloofde de kolom terug te plaatsen en loste deze belofte in 
februari in. Echter, al spoedig bleek de zuil instabiel te zijn en werd deze opnieuw 
verwijderd. De zuil bleek ook hier en daar beschadigd. Inmiddels is de zuil opnieuw en 
hopelijk definitief teruggekeerd op het Rokin.
- In maart steunde de VVAB een publieksactie voor het behoud van de historische winkel 
van Jacob Hooij op de Kloveniersburgwal. In korte tijd werden 10.000 handtekeningen 
verzameld. De eigenaar, die een toeristenwinkel wilde starten, werd volkomen verrast door 
alle media-aandacht en zag van zijn voornemen af om Jacob Hooij uit het pand te zetten. 
De winkel mag blijven, ook al zal deze een periode moeten sluiten vanwege 
funderingsherstel. Ook de verkoop van monumenten door de gemeente heeft de aandacht 
van de VVAB. Zo werd een lans gebroken voor het behoud van het ateliergebouw aan de 
Lauriergracht en het Pianolamuseum aan de Westerstraat.
- In april ondertekende de VVAB samen met een brede vertegenwoordiging van 
touroperators een convenant met richtlijnen voor rondleidingen in groepen in het 
Wallengebied. Volgens de nieuwe richtlijnen mogen groepen niet groter zijn dan 20-25 
personen, lopen er na 11 uur ‘s avonds geen groepen meer rond en mag er bij bepaalde 
‘druktegevoelige plekken' niet meer worden stilgestaan.
- Op 2 juni overhandigde een delegatie van de VVAB bijna tweeduizend inspraakreacties 
vóór een meldplicht vakantieverhuur aan wethouder Ivens. Door bewoners wordt al jaren 
geklaagd over de negatieve gevolgen van de vakantieverhuur voor de sociale cohesie van 
de buurten. In sommige straten wonen bijna geen ‘gewone’ bewoners meer. Veel mensen 
namen de moeite om een persoonlijke, soms schrijnende reactie op te stellen. De 
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bewoners ondervinden overlast, maar het is eigenlijk meer dan dat: zij voelen zich in hun 
eigen stad of buurt niet meer thuis. Onze actie droeg eraan bij dat de gemeenteraad 
besloot een meldplicht in te voeren. Overigens staat nu in bijna alle 
verkiezingsprogramma’s de beperking van de vakantieverhuur van woningen tot dertig 
dagen per jaar.
- De VVAB reageerde in september met een gedegen rapport op het nieuwe 
evenementenbeleid, waarin werd aangedrongen op een beter geluidsbeleid. De VVAB 
heeft hierin samengewerkt met een aantal andere organisaties, waaronder het 
Wijkcentrum d'Oude Stadt, Wij-Amsterdam, maar ook inhoudsdeskundigen Lager Toontje 
en de Nederlandse Stichting Geluidshinder. De actie heeft zijn vruchten afgeworpen: er 
komen strengere geluidsnormen.
- De VVAB heeft het principebesluit genomen zich te verzetten tegen het bouwplan voor 
een gedeeltelijk ondergronds vermaakscentrum aan de Halvemaansteeg. Voor het 
creëren van een zo groot mogelijke bouwplaats heeft er illegale sloop, ondermeer van een 
inpandig monument, plaatsgevonden. De VVAB heeft daartegen formeel aangifte gedaan 
bij de politie. De komst van het vermaakscentrum verdraagt zich niet met het vigerende 
beleid van spreiding van overlastgevende functies.

Wat niet werd bereikt
- Een poging van de VVAB om de bestuurscommissie te houden aan eerdere besluiten 
van de stadsdeelraad om een aantal voor de gemeentelijke monumentenlijst 
geselecteerde Van Houtenpanden als beschermd monument toe te voegen, is gestrand. 
De ‘orde 2’-waardering biedt volgens de commissie, geadviseerd door M&A, voldoende 
bescherming. Binnen de VVAB wordt hier verschillend over gedacht. De kwestie leidde tot 
een discussie, ook in de krant, over de mogelijke beperking van de 
monumentenbescherming tot zogenaamde ‘topmonumenten’ en de betekenis van de vele 
eenvoudige kleine ‘woonhuismonumenten’ voor het stadsgezicht. De discussie over de 
reikwijdte en de focus van de Amsterdamse monumentenzorg is volop gaande, zowel 
binnen als buiten de vereniging. Op vrijdagmiddag 9 maart 2018 vond een onder 
auspiciën van het KNOB georganiseerd symposium plaats waaraan ook de VVAB 
deelnam. Op het symposium werden belangrijke aanbevelingen gedaan, waaronder de 
aanbeveling om het bestaande ‘orde 2’-instrument ‘uit te rollen’ over de rest van de stad. 
Meer hierover in het jaarverslag over 2018. 
- De VVAB heeft zich stevig geroerd in het debat over hoogbouw in Amsterdam. De 
vereniging en actieve bewonersgroepen hebben de gemeenteraad er niet van kunnen 
weerhouden om akkoord te gaan met een gemeenteplan om een wijk van 
hoogbouwtorens te bouwen op het Zeeburgereiland, de zogenaamde ‘Sluisbuurt’. Het 
alternatieve plan van Sjoerd Soeters toonde als exercitie aan dat superhoogbouw niet 
nodig is om de gewenste woningdichtheid te bereiken en een negatieve impact heeft op 
het functioneren van de openbare ruimte. Wel is bereikt dat er een maatschappelijk en 
politiek debat volgde over o.m de consequenties van superhoogbouw voor het bouwen 
van betaalbare woningen. De VVAB nam ondermeer deel aan hoorzittingen en 
discussieavonden. Ook mag niet onvermeld blijven dat de gemeente de maximale 
bouwhoogte heeft terugbracht van 143 naar 125 m en heeft toegezegd een paar torens uit 
de zichtlijnen van het UNESCO Werelderfgoed te plaatsen. Ons definitieve oordeel volgt 
na bestudering van het conceptbestemmingsplan. Ook dan pas wordt besloten over 
eventueel bezwaar en beroep. Hierop komen wij in het volgende jaarverslag terug.

Uit de vereniging
De VVAB is een actieve vereniging met een kern van meer dan veertig in werkgroepen en 
commissies actieve vrijwilligers (zie bijlage). Behalve het bestuur bestaat de vereniging uit 
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een werkgroep Waakhond die de bouwplannen bekijkt, een werkgroep Balans die het 
binnenstadsbeleid volgt, een Werkgroep Water die o.m. naar de ontwikkelingen op de 
grachten kijkt, een Excursiecommissie die ledenactiviteiten organiseert en een 
redactiecommissie die ons prachtig geïllustreerde ledenblad maakt. Verder beschikt de 
VVAB over twee betaalde krachten, de bureausecretaris en een secretariaatsmedewerker 
die ook belast is met de eindredactie van ons ledenblad. De VVAB is lid van het 
Amsterdam Erfgoed Overleg, waarin de Amsterdamse erfgoedorganisaties zijn 
vertegenwoordigd. De VVAB werd in dit verslagjaar lid van Europa Nostra, een 
internationale koepel van particuliere monumentenorganisaties en burgerinitiatieven.

Ledental
In 2017 hebben zich 183 nieuwe leden ingeschreven. Daarmee kwam ons ledental op 31 
december op 3.072 leden. Opzeggingen en aanmeldingen houden elkaar min of meer in 
evenwicht, maar de nieuwe ledenaanwas betekent wel verjonging en vernieuwing van ons 
ledenbestand. Meer dan de helft van ons ledenbestand is lid geworden in de periode 
vanaf 2010, drie-kwart van ons ledenbestand in de periode na 2000.
Van de helft van ons ledenbestand is de leeftijd bekend: 53% is ouder dan 65 jaar. Echter, 
vanwege het in dit verslagjaar afgeschafte kortingslidmaatschap geeft dit gegeven 
vermoedelijk een vertekend beeld. Het zijn namelijk vooral de leden ouder dan 65 jaar die 
expliciet aangegeven wat hun leeftijd is. Het oudst bekende lid is geboren in 1912 en 105 
jaar oud, het jongste lid is nul jaar en geboren op 4 mei 2017. Verder is nog interessant 
dat 80% van ons ledenbestand in Amsterdam woont, een krappe meerderheid van 51% in 
de historische binnenstad binnen de Singelgracht. We merken bij de adreswijzigingen een 
begin van een verhuizing van de binnenstad naar andere delen van de stad of zelfs naar 
andere steden. Bij sommige opzeggingen wordt vermeld dat men heeft besloten de 
binnenstad te verlaten. Dit ondersteunt de gedachte dat de binnenstad zich op een 
kantelpunt bevindt. Welke kant gaat het op? Voor de VVAB is het een extra aansporing te 
blijven optreden voor het behoud van de leefbaarheid van onze monumentale binnenstad.

(opzet WS, mei 2018)

BIJLAGE
Samenstelling bestuur, bureau, redactie en werkgroepen (jan. 2018)

Bestuur (bestuur@amsterdamsebinnenstad.nl)
Jacques de Smidt (voorzitter)
Fred Kramer (secretaris)
Hans Lurvink (penningmeester)
Yellie Alkema
Els Iping
Dick van der Kroon
Arnoud Noordam
Gerrit Vermeer
Jaap Evert Abrahamse (adviseur)

Bureau (secretariaat@amsterdamsebinnenstad.nl)
Walther Schoonenberg (bureausecretaris)
Juliet Oldenburger

Redactie (redactie@amsterdamsebinnenstad.nl) 
Wilfred van Leeuwen (hoofdredacteur)
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Juliet Oldenburger (eindredacteur)
Onno Boers
Eveline Brilleman
Gert Eijkelboom
Guido Hoogewoud
Vincent van Rossem
Gerrit Vermeer 
Rob de Nooy (vormgever)
Wim Ruigrok (fotograaf)

Waakhond (waakhond@amsterdamsebinnenstad.nl)
Dirk van Kuijk (voorzitter)
Dick Beumer (secretaris)
Jan Fraijman
Mattijn de Jong
James Rijkschroeff
Hans Buseman
Gerrit Vermeer (contactpersoon bestuur)

Water (water@amsterdamsebinnenstad.nl
Joost Smit (ad-interim voorzitter)
Dingeman Coumou
Fokko Huisman
Jaap Swart
Diana Wind

Balans (balans@amsterdamsebinnenstad.nl) 
Els Iping (voorzitter)
Yellie Alkema
Rietje Dujardin
Jan Hesseling
Jeroen van der Hulst
Karien Maas 
Gedi van Schriek
Lucie Snoeker 

Excursiecommissie (excursie-commissie@amsterdamsebinnenstad.nl)
Peter Poelstra (voorzitter)
Wouter Ammesz
Yellie Alkema
Bert Hamming
Aart Janszen (administrateur)

Adhoc-werkgroep verkiezingsdebat
Betty Nijmeijer (voorzitter)
Bert Nap
Walther Schoonenberg

4

mailto:waakhond@amsterdamsebinnenstad.nl
mailto:waakhond@amsterdamsebinnenstad.nl
mailto:water@amsterdamsebinnenstad.nl
mailto:water@amsterdamsebinnenstad.nl
mailto:balans@amsterdamsebinnenstad.nl
mailto:balans@amsterdamsebinnenstad.nl
mailto:excursie-commissie@amsterdamsebinnenstad.nl
mailto:excursie-commissie@amsterdamsebinnenstad.nl

