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actueel

HOMO-UITGAANSSTRAAT

Alles komt terug. De feesten, events, homo’s en hetero’s, hoogwaardige horeca en sfeer.
Tenminste, als het aan Amsterdam ligt. De Reguliersdwarsstraat is groots heropend door
burgemeester Eberhard van der Laan en moet weer een internationale trekpleister worden.

REGULIERSDWARSSTRAAT BRUIST (WEER)

Ook internationaal moet de Reguliersdwarsstraat een trekker worden. ‘Want
ook toeristen hebben behoefte aan een
plek waarvan ze weten dat ze er niet
worden nagestaard’, aldus COC-voorzitter Amsterdam Dennis Boutkan.

Nieuwe horeca zorgt voor opleving in Amsterdam

P

RIESTER Gijsbert Dou
had waarschijnlijk iets
heel anders in gedachten
toen hij in 1394 het
Reguliersklooster stichtte, want
bijna 600 jaar later ontwikkelde
dit stuk Amsterdam zich tot hét
uitgaansgebied voor homo’s,
lesbo’s, bi’s en transgenders.
Hoewel de Reguliersdwarsstraat
zijn naam ontleent aan het
klooster, zijn er weinig priesters
en monniken meer te vinden.
Misschien anoniem.
In de jaren 80 en 90 beleefde
de straat zijn hoogtepunt, maar
hoge prijzen, arrogant personeel, de opkomende eetcultuur
en onlinedaten maakten dat de
straat leegliep. Zo ook de zaken
van Sjoerd Kooistra, die het
merendeel van de cafés en bars
bezat. De horeca verslonsde. De

straat kreeg een treurige aanblik. Dieptepunt was de dood
van Kooistra, waardoor veel
bedrijven de deuren sloten.

All for one
Enkele maanden na Kooistra’s
dood werden Soho en Downtown heropend. Later werd
April Ludwig II (Casper Reinders), Arc werd Eve (Alexis
Deenen) en Havana (Arno
Eveleens en Tijn Elferink)
opende zijn deuren weer. De
laatste drie horecazaken sloegen de handen ineen. Tijn
Elferink (zie ook foto en kader
rechtsonder): ‘We zijn met z’n
allen om de tafel gaan zitten
en hebben besloten allemaal
tegelijk de deuren te openen
tijdens het openingsfeest van
de straat. We moeten er samen

Cafés en bars, toen en nu
Er is veel verschoven in de ‘Reguliersdwars’. April (voorheen van
Kooistra) werd Ludwig II, Arc (Kooistra) werd Eve en Downtown en
Soho (Kooistra) zijn heropend, evenals Havana. Over Exit
(Kooistra) zijn diverse partijen nog in onderhandeling. Reality Bar
heeft alles overleefd en is nooit dicht geweest. ’t Leeuwtje werd
’t Dwarsliggertje. Greenlight Two werd Sultana en Taboo is een
nieuwe aanwinst voor de straat. Verder vind je er 24 restaurants
(onder andere Lion Noir, Rose’s Cantina en Garlic Queen) en bars
als De Duivel, Door 74 en Jantjes Verjaardag. Voor een uitgebreid
overzicht en de geschiedenis van de straat: www.reguliers.net.
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voor zorgen dat er weer over
de Reguliersdwars gesproken
wordt, dat er weer leven is in de
straat. Je deur opengooien, tap
aansluiten en het licht aandoen,
is niet genoeg. Diversiteit is heel
belangrijk, we richten ons allemaal op een ander publiek.’ En
dat publiek verwacht vernieuwing, uitbundige feesten en
goede horeca.
Gaat de Reguliersdwars weer
bruisen? De voorzitter van de
Amsterdamse afdeling van
homovereniging COC, Dennis
Boutkan, heeft er vertrouwen in.
‘De straat heeft veel potentie.
In de zomer is hij afgesloten
van verkeer, zodat je er kunt
flaneren. Natuurlijk krijgen ze
het de komende maanden heel
druk, maar ook daarna moeten
ze de zaak draaiende houden.
Het belangrijkste is dat homo’s,
lesbo’s, bi’s en transgenders
zich welkom voelen, op hun
gemak. Homo’s hebben over
het algemeen meer te besteden.
Ze vinden het niet erg om wat
meer voor een drankje te betalen, maar dan moet er wel kwaliteit tegenover staan.’
Omdat Havana zich vooral
richt op een wat jonger publiek,
kan Elferink geen €2,60 vragen
voor een biertje. ‘We hanteren
een tweeprijzenbeleid. Van

zondag tot en met donderdag
kost een biertje €2. In het weekeinde €2,30. Zo proberen we de
straat ook doordeweeks levendig te houden.’

Enquête
De site Reguliers.net hield in
2010, toen de Reguliersdwars de
Reguliersdwars al niet meer
was, een enquête onder bijna
duizend bezoekers. Daaruit
bleek dat met het sluiten van de
grote homozaken 49 procent
zijn of haar favoriete uitgaansgelegenheid is kwijtgeraakt.
92 procent van de respondenten
gaf aan dat ze willen dat deze
zaken zo snel mogelijk weer
opengaan, of nog liever, dat er
een geheel nieuwe homozaak
komt. De bezoekers willen
vooral vernieuwing en diversiteit: verschillende muziek- en
interieurstijlen, een gevarieerd

publiek en naast homobars ook
koffiebars en meer terrasjes.
Als voornaamste oorzaken voor
de neergang van de Reguliersdwarsstraat worden te weinig
vernieuwing (60 procent) en het
slechte beleid van de Kooistrazaken (68 procent) genoemd.
Wat betreft vernieuwing en
diversiteit kunnen de geënquêteerden hun hart nu eindelijk

ophalen. Zo is Eve een classy
lounge- en cocktailbar waar ook
fingerfood wordt geserveerd.
Bij Havana komen de uitbundige feesten weer terug en staan
er dansers in een douchecabine
(‘geen gekke dingen hoor,
allemaal netjes’) en Ludwig II
bestaat uit twee delen: vooraan
een koffiebar, achteraan een
extravagante lounge. Ingericht

door Reinders designpartner
Thijs Murré.
Wat nu nog ontbreekt, is een
echte club, zoals Exit dat was.
Wellicht volgt die nog, er zijn
overnamekandidaten.

Schouders eronder
Dat burgemeester Eberhard van
der Laan en wethouder Carolien
Gehrels de straat afgelopen

Sleutels tot succes (volgens Tijn Elferink)
• Samenwerking met collega-ondernemers.
• Hart en ziel. We zijn geen horecabonzen die de cafés van
buitenaf besturen. We staan er zelf, zien wat er gebeurt.
• Diversiteit in horecaconcepten.
• Tweeprijzenbeleid, om de straat ook doordeweeks vol te krijgen.
• Inzet van gemeente om gay Amsterdam op de kaart te zetten.
• Inspelen op alle te houden evenementen in Amsterdam.
• Samenwerking met politie en beveiliging op gebied van
veiligheid en homogerelateerd geweld.
• Stimuleren om (gewelds)incidenten aan te geven bij de politie.

21 juli (her)openden, zegt
genoeg over de intenties van
de gemeente Amsterdam.
Ook internationaal moet
de boodschap overkomen:
Amsterdam slaat terug. Want
wat is er gebeurd met de ‘Gay
Capital of the World’? Boutkan:
‘Dat we de titel zijn kwijtgeraakt
aan steden als Berlijn of Barcelona, komt ook doordat die
steden een inhaalslag hebben
gemaakt. En dat is alleen maar
goed. Het betekent dat homoseksuelen steeds meer worden
geaccepteerd. Maar ik moet
ook zeggen dat de scene heel
kritisch is geweest op wat
Amsterdam allemaal doet voor
homoseksuelen. Té kritisch.
Er gebeurt zo ontzettend veel!
Niet klagen, maar de schouders
eronder! En deze drie horecaondernemers bewijzen dat je
door samen te werken wel
degelijk een klimaat kunt
veranderen.’
Niet alleen Amsterdam heeft
behoefte aan een levende
Reguliersdwarsstraat. De straat
moet ook publiek van buiten de
hoofdstad trekken. Zelfs vanuit
het buitenland. Boutkan: ‘Want
ook toeristen hebben behoefte
aan een plek waarvan ze weten
dat ze er niet worden nagestaard.’
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