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Ideeën voor het groenplan uit het Eilandenoverleg 13 juni 2018 

 

Het college heeft geld beschikbaar gesteld om in 2018 een aantal fysieke projecten op de 

Oostelijke Eilanden uit te voeren. Het stadsdeel zal onder andere een groenplan opstellen en 

uitvoeren. De leden van het Eilandenoverleg wordt gevraagd om mee te denken over de invulling 

van het groenplan. Tijdens de bespreking zijn door de deelnemers de volgende ideeën 

voorgesteld: 

 

1. Een wilde plantenberm aan de Kattenburgerkade in de strook tussen kade en lindes. De 

strook is nu een hondenuitlaatplek. Dit zou een locatie voor zelfbeheer kunnen zijn.  

Als voorbeeld wordt de strook genoemd die door de gemeente is aangelegd op de Laagte 

Kadijk (bij het voormalig Terlingen terrein). 

 

2. Tuin voor zelfbeheer, zoals een plukbos 

Voor het succes van een tuin in zelfbeheer is het belangrijk dat er in de voorbereiding niet 

alleen nagedacht wordt over de inrichting, maar ook over de beheerfase.  

Hierbij kan gedacht worden aan: 

- Watervoorziening (kraan of pomp) 

- Beschikbaarheid van gereedschap (veel bewoners hebben geen tuingereedschap in 

eigendom omdat zij geen eigen tuin hebben). 

 

3. Plantenbakken Kattenburgerstraat 

Plantenbakken zijn geplaatst ter voorkoming van overlast van touringcars. De bakken zijn 

echter verwaarloosd en de planten verdroogd. Als deze bakken blijven, moeten ze in het 

groenplan worden opgenomen. 

 

4. Kattenburgerkruisstraat 

De Kattenburgerkruisstraat zou opnieuw ingericht moeten worden zodat deze 

aantrekkelijker wordt. Met meer groen. 

 

5. Verticale scheepstuin 

Realiseren van een verticale tuin (zie flyer) in de Kattenburgerkruisstraat of andere locatie. 

 

6. Afhekken speelplaatsen binnenhoven 

De speeltuintjes in de binnenhoven van Kattenburg zijn onaantrekkelijk vanwege de 

hondenpoep. Er moet een hek om deze veldjes komen zodat (kleine) kinderen er veilig 

kunnen spelen. 

 

7. Hondenuitlaatplek 

Maak een hondenuitlaatplek. Nu worden verschillende locaties gebruikt, zoals het veldje 

op Kattenburg bij de Kippebrug en op de Kattenburgerkade die daardoor niet geschikt zijn 

voor ander gebruik. Honden genieten van de losloopplek in het Oosterburgerparkje. 

 

8. Locaties voor stokrozen 

Stokroosspecialiste Ellen Beffers zoekt nieuwe locaties voor stokrozen en biedt aan om in 

te zaaien.  

 

9. Inrichting groen Touwbaanpark 



2 
Versie: concept 

De inrichting van het groen aan het Touwbaanpark is saai. Waarom is de beplanting niet 

samen met buurtbewoners uitgekozen? 

 

10. De afgesloten tuinen op Wittenburg weer toegankelijk maken voor bewoners 

(bijvoorbeeld met een app). 

 

11. Gebruik de strook en het talud tussen bebouwing en fietspad langs de Kattenburgerstraat 

voor aantrekkelijke beplanting. 

 

Algemene adviezen voor het groenplan: 

- Maak plantplannen in overleg met bewoners 

- Beplanting moet bijdragen aan het behoud en verrijken van biodiversiteit. Kies voor 

inheemse planten die aantrekkelijk zijn voor insecten. 

 

 

Tijdens de vergadering zijn ook andere voorstellen gedaan, namelijk: 

 

12. Gebruik van een rolstoeltoegankelijke expositieruimte op het Marineterrein.  

 

13. Herstel de Pelikaanbrug (achterstallig onderhoud) en de verlichting van de Oosterkerk. 

 

14. Vervang de containers op het Wittenburgerplein (tegenover AH) voor textiel en plastic 

voor perscontainers. 

 

15. Plaats kiosken of foodtrucks op het Wittenburgerplein. Op zaterdag zouden op het plein 

ook een aantal marktkramen geplaatst kunnen worden. 

 

16. Structurele subsidie van € 30.000 voor kunst en cultuuractiviteiten, zoals 

theaterwandelingen, rondleidingen of een beeldenroute. Organiseer 5 avonden met dans 

uit verschillende culturen in de Oosterkerk. 

 

17. Maak gebruik van de kwaliteit van het water. Benadruk de eilandenstructuur. Herstel het 

havenhoofd van Kattenburg. Onderzoek de mogelijkheden voor zeelandbouw (zoals 

zeewier). 

 

18. Geef zekerheid aan de stichting Oosterkerk. Zorg voor langjarig contract en financiering, 

zodat zekerheid hebben dat zij hun activiteiten kunnen blijven organiseren. 

 

19. Stel budget beschikbaar voor professionele ondersteuning van bewonersinitiatieven. 

 

20. Plaatsen van een ‘vindhek’, maar over de wenselijkheid hiervan wordt verschillend 

gedacht door de deelnemers. 

 

 

De bovengenoemde adviezen en ideeën gaan naar de projectleider van het groenplan. De 

projectleider zal naar verwachting met een week of 4 aan de slag gaan en eerst een bijeenkomst 

organiseren voor de bewoners die ideeën/plannen hebben (contactgegevens zijn bij het team 

bekend).  Zaken die niet binnen het groenplan vallen, worden door makelaar Danny Konings, de 

opvolger van Kiki Lauterslager, opgepakt. 


