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vervolg mogelijk te willen sub
sidlèren. Het streven is om de
wijk op deze wijze (nog)
'groener'te maken door op
minslens 1500 m2 van de ge-
schatte 5000 rn2 p atte daken
mos-sedum beplanting te reali-
seren. We zullen hel de ko-
mende voorjaar laten weten
via de website en nieuwsbrieÍ.
Ondertussen kunnen belang
stellenden een kijkje nemen bij
de versch llende daken op de
vo gende adresseni Snip 21l
40/Le pe laa r 6 2 ( l\,4 -.nsi n g he ),
Snip 93/Lepelaar 65 (Camp
huysen), Snip 1691170117 5
(Groenesteijn). Er is meer te
lezen op de website onder de
bullon Ruimte Maken'.

onlangs zijn er in onze wijk
een 7-tal platte daken door de
fiÍma Donker voorzien van een
mos-sedum laagl Fris groen
7iên 7ê er nrr uit: er is zo n 150
m2 groen teruggewonnen door
en voor de natuur. Het levert
naast fÍaal uitzicht ook op dat
de rLrirntes ondeÍ deze daken
nu geisoleerd ziin; regenwateÍ
beter vasthouden en op de
lange duur zijn de daken beter
beschermd tegen verwering.
Het resullaat is zodaniq dat we
volgend voorjaar opnreuw ge
zamenlijk (kosten drukkend)
offertes zullen aanvragen De
gemeente heeft via LA21

lwww. LA21gÍon]ngen. nll als
reactie iaten weten blj een

MOS - SEDUMDAKEN GELEGDPiccardthofwijk
gaat over naar
stadswijkbeheer
Door Henny van der Windt -

Als we terugblikken op
het afgelopen jaaÍ dan
is het belangrijkste feit
ongetwijfeld wel dat dè
aanleg van onze wijk
nu voltooid genoemd
mag worden.
Vrijwelalle kavels zijn be-
bouwd, de keel van Wilma /
Bam is verdwenen en de laat-
ste hand is gelegd aan de
fietspaden en beplanting.

Op een na belangrijkste feit is
dat de bewonersvereniging
weer een succesvol. druk be-
zocht en qroots feest heeft rno-
gelijk gemaakt.

ook of misschlen weljuist het
bestêan van dlverse actieve
groepen getuigt ervan dat we
een levende vereniqing heb-
ben. Ditjaar zijn gelukklg ook
bewoners uii het noordelijke en
het uiterst zuidelijke deel van
de wijk actief geworden.

Het gaat er nu om de koers
vast te houden. Bouwers, pro-
jeciontlvikkelaars en overhe-
den mogen niet tevreden ach-

leroveÍ gaan leunen omdal het
nu'klaaf is.

Vele bewoners hebben nog -
oí weer met soms ernstige
kiachten over hun huls le rna-
ken. Verder zijn enkele ge-
meentelijke toezeggingen over
bijvoorbeeld het verkeer nog
niet nagekomen. En niet in de
laatste plaats: de wiik kan vast
nog leuker en aangenameÍ
worden. Dat we als vereniglng
enkele aardige successen heb-
ben weten te boeken en leuke
acuv teiten hebben ontplooid
was dankzijactieve en vele
leden, binnen en buiten de
werkgroepen.

Het bestuur hoopt u tegen
te komen en wenst u een
aangenaam 2005 toe!

Hel was alweer een tijdje ge-
leden dat het laatste overleq
was geweest met Amstelland
(inmiddels AMWonen), dus
werd hei 12 septemberj.l. tijd
weer eens bij elkaar te komen.
Waar in het verleden sprake
was van een opbouwende
sfeer was nu de houding van
AÍ\,4Wonen overwegend foÈ
meel. Veder blijfl het tempo
waal]n zaken worden opgele-
verd laag. Gelukkig viel er wel
wai over de voortgang te mel
den. Zo zijn de problemen met
de alarminstallaties welke niet

ging naaÍ de balkons van
Groenensteijn. Deze zijn vaak
lastig te onderhouden doordai
de planken tegen de muur aan
ligqen. AÀ,4Wonen komt hier-
voor (nog) niet mel een oplos-
sing Ten slolte stond ook het
geluids- en vochtoverlast op de
agenda. AI\,4Wonen geeft aan
dat zaken binnen het bouwbe-
sluit (aÍgezien van een êantal
garages van Groenensteijn)
zijn opgeleverd. Op de website
is een oproep gedaan om uw
bevind ngen te melden voor
een invenlarisatie.

De |aatste loodjes tijdens overleg AMWonen
konden uitbellen inmiddels ver-
holpen. Ook het politiekeur-
meÍk lijkt nu binnen afzienbare
tijd geregeld te worden. Voor
een aantal bewoners betekent
dit dat extra lichtpunten (geen
lampen) werden geinstalleerd.
Bewoners die destijds de bul-
tenlichtpunten a s meerwerk
hebben beiaald krijgen voor-
alsnog hiervan niets vergoed.
De bewonersverenging is nog
bezig ie onderzoeken welke
stappen kunnen worden geno-
men om dit alsnog voor elkaar
te krijgen. Speciale aandacht
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Berichtgêving
gezamen lij k
verfonderhoud
De ofÍeÍes voor het schilder-
werk zijn binnen en te bekijken
op onze website. U kunt zich
aanmelden bii Betty Oost (1"
fase) en Josien de Looze (2ê

fase) Onze ema I adressen
staan op de websile Als u zich
wilt opgeven doe d t dan graag
mel naara, adres en type wo
ning. Ook voor overige infoÊ
matie kunt u bjons terechl.

Openstaande
punten bij de
gemeente
Er is overleg geweest met de
Stadsdeelcoordinator- en be-
heerder. H erin zijn de open-
staande zaken besproken die
nog n et uitgevoeÍd zijn in de
wijk. Het p aatsef van het bus-
hokje aan de Van Swieienlaan
ter hoogte van de groene
scheg n de wijk is een act e
voor Arriva en wordt in 2005
geplaatsi. Wat belreft de veiliq-
heid van de Van Sietenlaan
hiervoor liqt een ontwerp k aar,
maar de kosten is nog het pro-
ble-^m. Het zal we icht in fasen
u tgevoerd moeten gaan wor-
den. Er zu len nog dlverse
speelvoorzieningen geplaatst
gaan worden zoals een vlinder-
w p en beklauterbaar speel
huisje. Bezwaarschriften aan-
gaande het I\4uliifunctionee
gebouw zjn ingediend. Er is
overleg over verkeersvei gheid
bij het njeuwe [,4artjn]Zieken-
huis. Piccardthof benadert ein
de van haar projectstalus en
gêat over naar Stedelijk Be-
heer BewoneÍs kunnen voor
zaken die de openbare ruinrte
aangaan terecht bij telefoon-
nummer 050-3678910.

Martini is thema op
Algemene Leden-
vergadering 20O5
De ALV zal weer gehouden
worden in maarl van hel vol-
gendejaar. (Daturn op dit mo-
ment noq niet bekend.) Het
thema zaldan de verboLrwing
van hei Martiniziekenhuis zijn.
Een gastspreker zal alle bÍzon
derheden en de aatste stand
van zaken omtrent de bouw
van het nieuwe ziekenhuis u t
de doeken doen.

maanden gaan de st erkalveren ln een loopstal
Hel du!rt dan nog ruim een jaar voordal ze
slachtrljp zijn. Elke week gaan twee stieren naar
de slacht. Een gedeelte van het vlees komt

terug op het bedrijívoor de winke.

"Economische- en ideologische motieven spelen een rol''
Vraag emênd in de Piccardthoí waar de
d chtstbijzijnde winkel is en grote kans dat je
het verkeerde antwoord kriigt. Het tu ste ant-
woord is: bioloqische boerderiide Hooae Ma
den op N4adijk 1. Bij deze boerderil kun je te-
rechl voor je dagelijkse boodschappen op don
der , vrij- en zaterdag. Zuivel vlees, eieÍen.
sap en jam zijn allijd voorÍadig; groente, fruil
en brood alleen op bestellinq Ook kan ie hei
één en andeÍ via nternel bestellen. Alles bio-
ogirC l

1
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in boerderij de Hooge N4aden Hun belanqrllk- I

ste werkzaamheden zijn het verzorgen van I

,lêê .- oe ê1 er h.l oehp.' , at 2O0hdrdtLJr-
gebied voor Natuurmonurnenten. Carla geeÍl
daarnaast twee dagen per week les op een
basisschool in Kopstukken. De winkel is letler-
liik een biizaak Daar wordt o.a. vlees ver
kocht van eigen vee, bevroren in bakjes.

\ Ir('\ -cl)í,re'r ( rr {elr)ri D r}p (lc l.lrl(lcr-
c'r l,ri/.rnr,'(lcn
Wie fiets of wandelt in de Eelder- en PeizeÊ
maden ziet van apriJ tot november bruin vee
L.moL9:1s in l.el land ,rddn IrrroLsrns ll.l
koeien die dicht bij de naluur slaan. Ze laten
zich niel opdrijven. We moelen ze lokken om
ze n hel najaar de sial in te krijgen", zegl Car-
la. De veestape is nog in opbouw. De bedoe-
ing is dat er drie koppels koeien ontstaan dte

elk op andere momenten in het jaar afkalve
ren, zodoende wordt de vleesaÍzet gespreid
over hel jaar. Een ka f blijft driekwarl jaar bij de
moeder, zowel buiten als in de stal Na negen

\r trr rr f rrlí)rr r rrlcn trrr
ln opdracht van Natuurmonumenten
beheren Dirk en Carla 200 ha van de
1500 ha die de PeizeÍ- en Eelderma-
den groot is. Naiuurmonumenten heeft
daarvan in loïaêl 1000 ha in bezit. ln
de winke kunnen íoldeÍs opgehaald
worden over de Ee der- en Pe zerma
den. N/et onder andere íiets- en wan
de routes Dirkr "Aan de ene kant van
het verlegde Eelderdiep w I Naluurmo-
numenten het waterpei zo hoog rnoge
lijk brengen ierwijl de gemeente aan
de ander kant van het verlegde Eelder
diep woningen wil bouwen. lk ben
ben euwd hoe dat za gaan '

Voor de toekomst hebben ze dan ook al nieu
we plannen: exposities, een ijsterras in de zo
mer en een grote verbouwing, zodat -or een
bêloê1,e.5( enlÍL-n voor de Felder- en Pelzer
maden ontstaai. Een ruimte die ook gebruikt
kan worden voor groepen uit de omgeving.
l,4ogelijk wordt er in de toekomst een ALV van
de Bewonersvereniging van de Piccardthof
gehouden.

Voor meer informaiie over de Hooge l\4aden:
www.hooqe-maden.nl

(ltio)li'sischc \trp
Dik lwee jaar geleden lazen ze een advertenlre
waarin een echtpaar werd gevraagd voor de
boerderij op [/adi]k T Het was voor CaÍ a en
Dirk een loqische stap om te reaaeren op die
adveatentie. Ze woonden op dat momenl

twaafjaar op een proefboerderij in Va ther.
mond. Daar kwaÍnen per jêar 800 boeren op
he1 erf voor landbouwvoorlichting VoorVa
thermond hebben ze acht jaar in Kameroen
gewerkt in vluchtelingenkarfpen en landbouw
proleclen lets n euws en net ets anders, past
goed bijze



Koop in de vreemde
niet, wat uw eigen
wijk u biedt!
Nieuw op de website is de
bedrijvenglds. De bedriiven
gids is ontstaan êls een rdee
van de Ruimtemakers. Doel
van de bedrijvengids is een
overzicht te bleden over de
bedrijven in en om de wijk om
zo gebruik van e kaars dien
slen te stimuleren. Zo wonen
er niet alleen mensen in de
wijk, maar werken er ook nu al
een aantal'dienstverleners'
zoals bijvoorbee d schoonherd-
salons, herba life consulenten.
beeldend kunstenaars, een
ontwerpbureaus fysiothera-
peuten, etc. De gids is pas
gestart met het eersle bedrijí.
Vermelding op de bedrijven-
gids is gralis u kunt uw bedrÍf
aanmelden bij
i nfa@ p i cc a rd th a f p I a s. n I

De derde kerstboom in ons nog steeds nieuwe huis
Wat va t me op als ik terug kijk? Dêt de afstand
tot de siad kleiner en tegelijkertijd ook groter
\^oÍdl s lVo qens 1áaí de 5Idd'rêtsen n"aÍ rrij'1
werk kost op mijn horloge nog steeds net zoveel
tild ais de allereerste keer maar in miln hoofd
wordl het r tle steeds korter. En toch ga ik er
m nder vaak naar toe, want veel voorzieninqen
zijn ook in het zu den van de stad te vinden: van
kapper tot schoenenlapper. Wai ook opvalt is de
stilte overdag. Het is een echle werkwijk: saal of
lekker ruslig? Onze wijk is een ionqe wijk. Niet
alleen de hu zen, maar de bewoners voor een

gaoot gedeelte ook. Het is heer rjk al die k nderen
om je heen maar soms mis ik de studenien en
de oudjes u t mijn vorige buun ook nog wel Net
als mijn oude huisle uit 1900 met die enorme
hoge plafonds en de uiigesleten drempels van
honderd jaar voetstappen Blijven we hier wo
nen? Ja zeker. I\,4ei jonge kinderen is dit een
hPerlllxe p ek oÍ le wonen ê1 het hurs is ÍL m FÍ
licht. De buurt is gezel g en de natuur igt orn de
hoek. En de wijk is nog nret af. Wie weei wat voor
leuke dingen we als wijk nog bedenken om het
leuker en origineler te maken. (lngrid Bousema)
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Waarom drie heimachines bij
het Martini ziekenhuis?
Bouwen op veengrond is niet makkelUk. Daar welen wij als
bewoners van de Piccardthof alles van. Onze huizen staan
net als het lvlartiniziekenhuis op veengrond. Bij het Martini
ziekenhuis willen ze snel klaar zijn met de bouw. Vandaar dat
er op drie locaties een grote boor staal die de lange palen de
gro nd inwerkt. Drie keer zo sne klaar zijn. Dat hadden w j ook
wel gewild met ons eiqen huis.

Wat merken wij straks van het
nieuwe Mart ni? Allereerst een
lange glaswand waar we langs
rijden op weg naar de stad; het
nieuwe gebouw komt legen-
over de school en het pand
van Plas en Bossina.lê Fn
een nieuwe weg langs de
nieuwe hoofdrngang, achter
hei pand van de thuiszorg En
mogelijk extra voorzieningen
waar wij êls buurtbewoners
ook gebruik van kunnen ma-
ken De hoeveelheid verkeer
zal toenemen Maar wellicht

wordt het richting onze wijk
iets rustiger met het verkeer
doordat de nieuwe hoofdin-
gang aan de andere kant
komt. Daardoor zullen bezoe-
kers van het ziekenhuis eerder
afslaan. Verkeer is een be
langrijk aandachtspunt voor de
dirêctie van hêl Mariini FÍ
komen 1100 parkeerplêatsen
voor paliènten en bezoekers.
En a s het aan het l\,4artini ligt
komt eÍ ook hoogwaaÍdig
openbaar vervoer met haltes
dicht bj het nieuwe ziekenhuis.

Bewoners Piccardt-
hof betrokken bij
nieuwe Martini-
ziekenhuis
Onlangs is het bestuur uitgeno-
digd door het l\,4artini Zieken-
huis voor een overleg met di-
verse bewoneÍsorganlsaues en
andere geinteresseerde buurt
bewoners. Tijdens dit overleg
zijn wij uitgebreid geïnformeeÍd
over de bouw van het nieuwe
ziekenhuis. We hebben afspra-
ken gemaakt over verdere sa-
menwerking in de toekomsi.
Want sommige vragen oí pro-
blemen gelden zowel voor on
ze wijk als voor het N/artini
Denk daêrbij aan de bereik-
baarheid rfet het openbaarveÊ
voer van onze wilk en het zie
kenhuis. Of de te verwachten
verkeersdrukte door de komst
van de nreuwe ontsluiting op
de A7 (bij Maupertuus). Wij
kunnen als bewonersvereni
ging sterker staan door samen
met het À/adlni de gemeente
hier op aan te spreken.

Wie doet mee met
Meet & Greet, de
Open Dag van de
Picca rdthofwij k?
Volgend jaar wlllen we een
open dag in de wljk organise
ren onder het motlo Meei &

Greet. Het is alom bekend dat
in de Piccardthof zeer veel be-
drijvigheid is o.a. economische
(schoonheidssalons, ontwerp-
bLreau, beeldende kunstenaar
fysiolherapeut) en beoefenaars
van uiteenlopende hobby s.
Wat zou het leuk zijn a s er een
dag is waarop verschillende
mensen hun hu s openstellen
voor een ieder die in de Pic-
cardthoí zelf woont. Kennis en
ervaringen door en voor wijk-
bewoners kunnen uitgewisseld
worden. I\l.a.w. het samên ac
tief benutten van ons wijknet-
werk. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden via emailadres
i nfa@ p i cc a rdt h a f p I a s.

Kunst in het straat-
beeld van de wijk
Creatievelingen in onze wjk
worden opgeroepen om na te
denken over kunst in het
straatbeeld van de wijk. Heeft
u bepaalde speciÍeke ideeen
meldt het dan via emailadres
i nfo@ p i cc a rd th ofpl a s. n I
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WIN EEN BIOSCOOPBON!
Win een bioscoopbon als je alle zes juiste
huisnummers weet te vinden van de foto's
die hiernaast zijn afgebeeld. Mail dit samen
met je eigen huisadres naar
info@piccardthofplas.nl
bekend gemaakt
niêuwsbriêf van

het emailadres
De uitslag zal

worden in de
februari.

Pi<<drdthofplos NrEUwsBRrEF, 5ê jdss8, nr..

Hier halen wê een aanta aardige u:t lndien u hel leuk vindt een bestuursver-
sp-alen oíwage'r van de Íorumbe./oe- gade.ing bil le woler en zo diíect op oe
ke-s va. onTe websrre aar. Aar/êl 'riel l^oogte te zijr va1 a le orlw kke ngen.
om Telfook een kilkle le ne-le'lop hel da1 kJrl u dál hêt besiJur €ler welel via
forum op de website. emailàdrcs infa@piccadthofplas.nt. \.)

Ddé!lqa€Èb,lêhdYodÊ.ledonvside
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Hdiy bi er w idr th I 
yan dí w ndr@b 0r ruq n )

q' d Bosema liisdbosemarohoru n )

{n á s Yài orffbeêr@er qr )

onze wadilaaÍ poepen, zijn hand
uoortaa,u,s"isaiàeis;ihten. WijkraadHoornse
Kwestie van ratsaen tiikt mll wijken niet Opgeheven

. Namens ons wllen wtt iutlie lhêl bê- t^ ,, , ,egenstetting lot beÍict^tgevinq,n de
stuut - wiwiligers)..ha!1eli^ bedan- vorig-e n;euwsUr.eÍ is oe wikmaá Hoorrse
hen vaot de fantaslische organisatie wij.(ér r ier opgeheve n.
van hel wikfeesl Uitetaèrd heefl heli weer ook meegehalpen, echterzon-
(iet setut vaêi nrcrr,anci wet wi COntribUtie
h.?.?:: 

:?,:^::',?9:1: :::: IÍ..:y' Bewonersvêren is inszuuen votgen lÍêm ócntpper, Lepe-
laat 8& Biide voigende niêuwsor:eívan íeb,Lari

f - I 2ó05 zal ;en accepigiÍokaart bijgevoêgd

N-ieuwe bezettins :ï:fffá"'"""',:fi33."i:"1ïïjl:ï,5"
feestcommiSSie hun tidmaaisclap 'liel berdà'd ;ebber.

. Wildiegene die ijn hond vaor bij
krijgl dan een uitnodiging toeqestuurd.

YvetÍ,stfe
www. piccardthofplas. n I

I Meer actlete irfonnatie op onr" *"À*.
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R.inr odendoí (cbddr@r' n )

Fed mnd tupD6 {r.F6 i@fiÉiiei tr )

c.í vê'mer ls.d lsmee@zomd tr )
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Bewoners die in 2005 een spondag
willen organiseren kunnen zich áanmeL
de yia info@piccadlhofplas.rl. Volley-
ba, voetbá1, haÍdlopen (4 mijl) lijken
geschikte kandidaten voor een sporldag.

díerdàeêiohi* trhq oi !i ê r€v€r

Wêbsite

FORUMPRAAT
Website

Maa ndelij kse
Bestu u rsvergadering


