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RoSco nieuws no.1  

… uit de  Robert Scottbuurt 

 

Beste buurtbewoners, 

 

Jeroen Broeders, onze voormalige 

stadsdeelvoorzitter van Bos & Lommer, noemde 

onze buurt wel liefkozend het kleinste dorpje aan 

de snelweg en daar sluiten we ons graag bij aan. 

De Robert Scottbuurt is de kleinste buurt van 

Amsterdam. In dat kleine dorpje is echter toch veel 

diversiteit  in nationaliteiten, in arm en rijk en in 

vele andere opzichten. Er gebeurt eigenlijk teveel 

om  op te noemen. 

In deze nieuwsbrief berichten we zoveel mogelijk 

wat er in ons ‘dorp’ gebeurt. 

We kijken daarbij als eerste wat er in de straten 

voor bijzonders gebeurt, daarnaast aan  

overkoepelende projecten en tot slot enkele 

andere wetenswaardigheden. 

Deze nieuwsbrief is een experiment. De RoSco-

nieuwsbrief komt uit vlak voor de 

tweemaandelijkse bewonersbijeenkomst.  

Ook voor het bewonersoverleg zijn we al een tijdje 

op zoek naar een nieuwe vorm waarbij de inbreng 

van de bewoners en het ‘dorpse gezellige maar ook 

nuttige’ karakter voorop staan.  

In de uitnodiging voor het eerste bewonersoverleg 

van maandag 4 feb 2013 19:30 in De Boeg, 

Hoofdweg 495 lees je daar meer over. Dat wordt 

gezellig en interessant, dus kom ook een kijkje 

nemen en luister en praat mee! 

 

Nieuws per straat 

 

Hoofdweg  en klein stukje Bos & Lommerweg 

Alleen de oneven kant met De Boeg en De Collage 

hoort bij de Robert Scottbuurt, de even kant met 

de Buskenblaser hoort bij de Erasmusparkbuurt. 

Helaas is de  bloemenstal Rosier Flowers naast de 

Saïdja en Adindabrug ermee opgehouden. Komt er 

een nieuwe bloemenhandelaar? We weten het op 

dit ogenblik niet.  

Hoofdweg: De Boeg 

De Boeg is behalve een complex van aan- en 

inleunwoningen  en verzorgingshuis tegenwoordig 

ook meer en meer het centrum van de buurt.  Ook 

vinden hier ouderenbijeenkomsten, 

bewonersoverleg  en andere buurtvergaderingen 

plaats. Hier komt ook het sociaal team  van  de 

buurt, een bundeling van krachten van diverse 

ondersteunende professies met o.a. ABC 

schuldhulp enz. 

maandag 14:00-15:30 sjoelen  

maandag 14:00-16:00 bingo (2x per maand klein) 

dinsdagmorgen: kaarten maken 

woensdag 14:00-15:00 zingen Bos & Lommer 

donderdag 10:00-11:00 zingen Bos & Lommer 

donderdag 14:00-16:00 bingo (1x per maand groot) 

vrijdag 14:00-15:30 koersballen 

verder 1x per maand 55+ lunch en 1x per maand 

muziekmiddag ouderennetwerk 
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Bos & Lommer plantsoen: GAK-gebouw 

De Noordvleugel van het  GAK-gebouw is zo goed 

als klaar, de nieuwe bewoners van de studio zijn 

erin getrokken. Wat er met de rest gebeurt is nog 

onduidelijk. In elk geval zijn de eerste belangrijke 

stappen genomen voor een parkeergarage tussen 

GAK en A10, zodat de auto’s uit het plantsoen 

verdwijnen. 

Bos en Lommerplantsoen en Stadstuin 

Op 31 januari vergadert de vereniging Stadstuin 
Bos en Lommer in Marouma. Iedereen is welkom, 
met name ook zij die mee wil tuinieren in het 
nieuwe plantsoen. In mei wordt het opgeleverd, de 
werkzaamheden zijn in volle gang. Zie ook: 
www.stadstuinbosenlommer. 
 

Erasmusgracht: kunst onderdoorgang A10 

De plannen om met kunst de onderdoorgang aan 

de A10 leefbaarder te maken zijn in een 

vergevorderd stadium. Het kunstenaarsduo 

KapteinRoodnat is samen met de klankbordgroep 

uit de vier omliggende buurten al druk bezig. Klaar:  

tweede helft 2013 

 

Erasmusgracht:  Zuidkant 

Deze is/gaat  in drie gedeelten op de schop. Er 

komt een dubbel fietspad, nieuwe bomen en onze 

eigen  ‘boulevard’.  Eindelijk dus gewoon flaneren 

langs de waterkant. Op de gracht bij de Hoofdweg 

zal de auto te gast zijn en hebben de fiets en 

voetganger ruim baan. Er staat een informatiebord 

bij de brug. 

Erasmusgracht: Marouma buurtcentrum 

In dit centrum vinden in 2013 enkele 

buurtactiviteiten plaats omdat RoSco gesloten is.  

Bij Marouma staat ook een informatiebord van de 

buurt. 

maandag  09.00 - 12.00 koffieochtend 

maandag  13.00 - 15.00 voorlichting 

dinsdag    09.30 - 11.30 naailes 

woensdag  09:00 - 13:00 kaarten maken en

             koffieochtend 

woensdag 14:00-17:00 kinderactiviteiten 

donderdag 09:00-12:00 inloop ABC en

     stadsdeel 

donderdag 13:00-15:00 Eigen Haard 

    

James Rosskade 

geen nieuws 

Erik de Roodestraat:  

In de  Josephkerk verblijven momenteel de 
uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij wonen daar in 
overleg met de eigenaar in ieder geval tot en met 
maart en worden door de Vluchtkerk begeleid.  
In de ROC-school heeft nu de club van 
modelvliegtuigbouwers zijn domicilie.  
Ook zit de voedselbank in deze straat. 
 

Amundsenstraat 

De voormalige Fatima/Julia kleuterschool en later 

lagere school El Amin op de Amundsenweg no.1 is 

tijdelijk bewoond door een krakersgroep. Zij 

hebben een positief contact met de buurt o.a. de 

weggeefwinkel en filmavonden. Zie de link 

http://schoolantarctica.wordpress.com/ voor het 

actueel programma.  Inmiddels werkt een groep 

mensen aan een  plan om daar zo snel mogelijk 

woningen in te krijgen met ogen op het plein. 

Geplande oplevering. In de ‘achtertuin van de 

kraakschool staan momenteel de noodgebouwen 

van De Springplank.  

http://www.stadstuinbosenlommer/
http://schoolantarctica.wordpress.com/
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Fridtjof Nansenhof 

In de Fridtjof Nansenhof is onlangs een groene 

muur met planten aangelegd. Ook benieuwd? Ga 

eens kijken (vlak bij de ingang van de kerk). 

Robert Scottstraat 

Aan de Robert Scottstraat ontleent de buurt haar 

naam. In 2012 was de gedenkdag van letterlijk en 

figuurlijk de laatste reis van Robert Falcon Scott 

naar de Zuidpool, 100 jaar geleden. In de buurt 

hangen daarom spandoeken gemaakt door de 

tatoeagewinkel Mokum Muiters. 

In het midden van de straat bevindt zich op een 

centrale plek de basisschool en het Plein. 

Bij de Jan van Galenstraat staat een 

informatiebord. 

Robert Scottstraat: Robert Scott’plein’  

De naoorlogse buurt is gebouwd als een katholieke 

buurt rondom het Robert Scottplein met kerk en 

scholen en woningen. Het plein is in de laatste 

jaren 2x opgeknapt en ligt er redelijk goed bij: 

speelruimte,  kunst, waterhappertje, 

speeltoestellen en zachte tegels. De basisschool 

maakt ook gebruik van dit plein. Dit plein samen 

met de Josephkerk en het Fridtjof Nansenhof zijn 

onderdeel van de laatste vernieuwingen van de 

buurt. Door de financiële perikelen kan dat lastte 

stukje vernieuwing nog wel even op zich laten 

wachten.  

Robert Scottstraat: basisschool  De 

Springplank 

Op dit ogenblik wordt de school gerenoveerd en 

klaar gemaakt voor een functie van brede school. 

De kinderen zijn tijdelijk naar de Augustinusschool 

aan het begin van de Orteliusstraat bij de 

Postjesweg en deels naar de noodgebouwen 

achter de Amundsenweg 1 verhuisd. Deze school is 

ook bedoeld voor Laan van Spartaan kinderen en 

zal ook een belangrijke functie voor de buurt gaan 

spelen.  Brede school betekent in dit geval ook 

opvang en activiteiten op ander dan de reguliere 

lesuur tijdstippen en gebruik door de buurt. 

Jan van Galenstraat 
Noordzijde, oneven zijde tussen A10 en Erasmuspark 

De Noordkant van de straat vormt de grens van de 

buurt met enkele horeca aangelegenheden. De 

Groen strook met de Potkachel en op/afrit en 

afslag behoren in de praktijk nog bij de Robert 

Scott naar de A10. Onlangs is daar een dubbel 

fietspad gekomen en zijn de verkeerslichten 

opnieuw afgesteld n.a.v. de discussie in het 

bewonersoverleg . Naar de A10 is er ook nog een 

stukje ventweg zonder naam maar met mooie 

muurschilderingen uit één van de eerdere 

wijk/buurtiniatieven.    

Mercatorstraat 

Gezien de ligging is niet iedereen bekend dat deze 

straat in de Robert Scottbuurt ligt.  De straat is de 

grens met de Erasmusparkbuurt. Er zijn enkele 

actieve bewoners die in de zomer een picknick 

organiseren in het park. Er staat een 

informatiebord aan de ingang van het park 

Hondiusstraat 

Dit is wel het kleinste straatje van de buurt, 

taxichauffeurs kunnen het zonder Tom Tom 

meestal niet vinden.  

Hoofdweg,  tussen Jan van Galenstraat en 

Erasmusgracht 

Deze straat is al een tijdje geleden gerenoveerd. 

We zijn benieuwd hoe vol de bomen in het 

voorjaar zullen zijn. 

Orteliusstraat 

Het stukje Orteliusstraat in de buurt wordt het 

Fluwelen end genoemd. Er is een zeer actief 

straatcomité met o.a. een eigen website en 

facebookpagina. Op 1 september j.l. heeft er een 

zeer groots uitgevoerd straatfeest plaats gevonden 
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en is er door de bewoners een boek uitgegeven 

‘Leven in de Fluwelen-Ortelius’,  te verkrijgen bij 

o.a. de nieuwe boekhandel op de Bos en 

Lommerweg. In 2013 wordt de straat heringericht. 

Zeer bijzonder hieraan is dat er in samenspraak 

met het stadsdeel aan één kant verschillende 

bomen komen te staan uitgezocht door de 

bewoners. Informatie www.fluwelen-Ortelius.nl 

 

buurtagenda en buurtprojecten 

De Buurtagenda 

Buurtcoördinator San San Liem heeft in 2012 op 

allerlei manieren signalen uit de buurt verzameld. 

Op basis daarvan stelt ze een aandachtlijst op: de 

‘Agenda van de buurt'. Hierop staat wat de buurt 

belangrijk vindt en waar de prioriteiten moeten 

liggen.  

Een aantal uitgevoerde agendapunten van de 

Robert Scott in 2012 zijn:  

Activiteiten ouderen 

Training omgaan met hangjongeren 

Eindejaars activiteit Robert Scottbuurt 

U kunt alle kwartaalrapportages vinden op de 

website van stadsdeel West, via buurten naar de 

Robert Scottpagina. 

Stadsdeel West werkt buurtgericht. Dat betekent 

dat vragen en ideeën van buurtbewoners en -

ondernemers een belangrijke leidraad vormen. Zij 

weten wat goed is voor hun buurt en kunnen er 

ook actief aan bijdragen. Dus heeft u ideeën voor 

uw buurt en wilt u ook een bijdrage leveren, neem 

dan contact op met de buurtcoördinator, San San 

Liem 06 1007 5549, S.Liem@west.amsterdam.nl. 

buurtprojecten 
enkele lopende projecten in de buurt 

- Fietsproject, Servet Özdemir 

- Oudernetwerk, Heleen Gomes 

- Waterfietsproject, met Fossa, Paul Gomes 

- Bos en Lommer zingt de sterren van de hemel, 

Eveline van Veen 

 

 

 

Overig nieuws 

Wijkagent Inge van Poecke 

De wijkagent wordt ook 

wel buurt-regisseur 

genoemd. Op dit 

ogenblik heeft onze 

wijkagente Inge van 

Poecke zojuist een baan 

in een ander district 

gekregen. Het is nog 

niet bekend wie haar vaste opvolger gaat worden. 

Op het buurtfeest-bewonersoverleg van 17 

december j.l. hebben we informeel en swingend 

afscheid genomen van Inge. 

Dokter Joachim Knap. 

Op 11 januari hebben 

we afscheid genomen 

van een andere zeer 

bekende figuur uit de 

buurt: dokter 

(huisarts) Joachim 

Knap die 35 jaar lang 

het wel en wee van 

de buurt heeft meegemaakt. We wensen hem nog 

een mooie tijd toe met zijn vrouw. 

 

colofon 

De nieuwsbrief wordt voorlopig uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van het bewonersplatform 

van de Robert Scottbuurt met medewerking en 

ondersteuning van het stadsdeel San San Liem  en 

ABC Jamil Hammadi 

 

Paul Gomes 

namens het platform van het bewonersoverleg 

Robert Scottbuurt 

30 januari 3013 

J.Hammadi@abc.nl ABC    www.abc-west.nl/ 

 

verdere informatie 

www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_

van_west/buurten/robert-scottbuurt/ 

http://www.fluwelen-ortelius.nl/
mailto:J.Hammadi@abc.nl
http://www.abc-west.nl/
http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/
http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/de_buurten_van_west/buurten/robert-scottbuurt/

