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Nieuwe Vaart

9 

8 

7 

heeft de gemeente een concept Ste-

denbouwkundig Programma van Eisen 

(SPvE) geschreven. Het programma was 

in september/oktober 2018 vrijgege-

ven voor inspraak. De inspraakreacties 

worden momenteel verwerkt. 

     Hoogte Kadijk 401  
Villex Vastgoedbescherming B.V. gaat 

de Hoogte Kadijk 401 – het voormalige 

pand van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit – ombouwen naar 

100 tot 120 tijdelijke onzelfstandige 

woningen (eigen slaapkamer, maar ge-

deelde woonkamer, keuken en sanitaire 

voorzieningen) en deze de komende tien 

jaar beheren en verhuren. De woningen 

zijn bestemd voor statushouders (max. 

50%), studenten en starters op de 

woningmarkt. Naar verwachting wordt 

eind 2018 de omgevingsvergunning ver-

leend, waarna met de bouw begonnen 

kan worden. De verbouwing duurt circa 

zes maanden.     

In de zomer van 2019 kunnen de eerste 

bewoners dan het pand betrekken.

     Koning William
  De voormalige scheepswerf Koning 

William wordt herontwikkeld. BLVG 

Ontwikkeling heeft plannen om studio’s 

te realiseren. Daarnaast wil Bootservice 

Amsterdam een haven met ligplaatsen 

voor kleine elektrische boten realiseren. 

De omgevingsvergunning voor deze 

plannen is in behandeling bij de omge-

vingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Waar gebeurt wat?

2 3

 Eilandenboulevard 

  Van maandag 12 november 2018 t/m  

4 maart 2019 is de volgende fase van de 

herinrichting van de Eilandenboulevard. 

Dan gaat onder meer de rijweg vanaf 

de Oostenburgervoorstraat tot het 

‘Czaar Peterplein’ (plein tussen Czaar 

Peterstraat en Oostenburgergracht) op 

de schop (zie pagina 4). In het eerste 

kwartaal van 2019 wordt begonnen met 

het herinrichten van het talud tegenover 

negen woonboten (zie pagina 5).  

  Marineterrein
  Nieuws over het Marineterrein leest u 

op pagina 10.

    Czaar Peterstraat   

Om de doorstroming van de tram door 

de Czaar Peterstraat te verbeteren, wil de 

gemeente de haltes 1e Coehoornstraat 

en 1e Leeghwaterstraat samenvoegen 

tot één tramhalte en het strengelspoor 

vervangen door een dubbelspoor. Na de 

inspraakperiode van juli worden reacties 

verwerkt in de nota van uitgangspunten 

die in 2019 verschijnt. De uitvoering start 

op zijn vroegst medio 2020.

Oostenburg  
  De komende jaren transformeert het 

voormalige industriegebied naar een 

woonwerkwijk met onder andere 1.500 

woningen. De bouw van het Inntel Hotel 

is nu bezig. Eind 2018 gaan de eerste 

zelfbouwkavels van Stadgenoot in de 

verkoop. Ook start de woningbouw-

corporatie met de bouw van honderd so-

ciale huurstudio’s op kavel 6. In oktober 

werd bekend dat VORM de Werkspoor-

hal gaat ontwikkelen (zie pagina 11). 

    Zeeburgerpad  

  Het Zeeburgerpad (Centrumdeel) zal 

transformeren van bedrijventerrein naar 

een woon- en werkgebied. Daarvoor 

Buurtbewoonster Samatha Ruijtenberg is 

medeoprichtster en vrijwilliger bij Brunch en 

Spelen.

Wat houdt Brunch en Spelen in?
“Dit is elke zondag in de speeltuin 

Wittenburg voor kinderen tot 6 jaar en hun 

ouders. De inloop is van 10.00 tot 11.00 

uur met koffie en thee. Om 11.00 uur gaan 

we met z’n allen zingen. Tien minuten later 

starten we een activiteit, die elke week door 

een andere ouder wordt georganiseerd: 

schat zoeken, hindernisbaan, fietsracen… 

heel verschillend. 

Daarna eten we fruit, lezen een boekje 

met de kinderen. Alles duurt tot een uur of 

één. Het is heel vrijblijvend en iedereen is 

welkom!”

Waarom is Brunch en Spelen opgericht?     
“Ik woon hier nu zeven jaar. In het begin 

vond ik het hier een beetje grimmig. De 

speeltuin was altijd leeg. Zo kwam ik met 

Sanne van Oosten – een andere moeder 

uit de buurt – op het idee om iets te gaan 

organiseren. Brunch en Spelen is bedoeld 

om bewoners meer bij elkaar te brengen, 

ouders en kinderen beter leren te kennen. 

Gezinnen zie ik als een bindende factor in 

een buurt. 

Inmiddels hebben we een appgroep met 

ongeveer vijftig ouders. Best veel! We zijn 

een hecht netwerk geworden waarin we 

dingen samen doen en elkaar helpen. Dat 

vind ik het mooie van Brunch en Spelen.”

Wat zou er in de buurt nog beter 
kunnen? 
“Goed is dat het jongerencentrum nu 

gescheiden is van de speeltuin, maar ik 

denk dat het jongerenwerk voor 14+ nog wel 

stappen kan maken. Een geweldig buurthuis 

vind ik de Klusfabriek in Amsterdam-Noord. 

Jongeren lopen daar makkelijk naar binnen 

en worden goed geholpen en begeleid. Dat 

zou als voorbeeld kunnen dienen voor deze 

buurt.”

Drie vragen aan…  Samatha Ruijtenberg
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     Speeltuin Funenpark
  Het definitief ontwerp van speeltuin 

Funenpark is gereed. In november wordt 

de omgevingsvergunning aangevraagd. 

De aanvraagprocedure duurt drie 

maanden. Vanaf februari kan de aanbe-

steding beginnen en start de zoektocht 

naar een aannemer.

     Touwbaanpark
  In maart 2018 is fase 1 van het 

Touwbaanpark afgerond; in 

december worden de ondergrondse 

vuilcontainers geplaatst. Fase 2 start 

na oplevering van acht woningen 

(vrije sector huur) op de hoeken van 

de Nieuwe Oostenburgerstraat. Tegen 

de omgevingsvergunning van de 

bouw van deze woningen is bezwaar 

ingediend. Het is nu afwachten wanneer 

de bezwaarschriftencommissie de 

zaak behandelt. Vooralsnog wil de 

ontwikkelaar begin april 2019 starten 

met de werkzaamheden.

     Fietspad Dijksgracht
  Plan is om in 2019 een fietspad aan te 

leggen tussen de VOC-kade op Oos-

tenburg en de Mariniersbrug op de 

Kattenburgerstraat.

     Kruising Kattenburgerbrug
   In het weekend van zaterdag 10, zondag 

11 en maandag 12 november wordt 

de kruising bij de Kattenburgerbrug 

geasfalteerd. Autoverkeer moet 

omrijden (zie pagina 4).
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Tijdens het hele werkproces wordt het verkeer 

omgeleid met behulp van borden en ver-

keersregelaars. De borden ‘staan niet altijd 

op de juiste plek’, ‘zijn niet goed zichtbaar’ 

of ‘zijn niet duidelijk’, zo luidde de kritiek de 

afgelopen maanden. De omgevingsmanager 

Rutger de Klerk maakt sindsdien elke vrijdag 

een ronde over de Eilandenboulevard om te 

controleren of de borden goed staan. En dan 

zijn er nog verkeersregelaars om de borden 

toe te lichten.

Duidelijker kunnen we het niet maken
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Kruising Kattenburgerplein

De pilot vloeide voort uit het masterplan Eilandenboulevard, 

waarvan de uitgangspunten op 20 november 2012 door de 

stadsdeelraad waren vastgesteld. Een van die uitgangspunten 

schrijft voor dat ‘het contact tussen de Eilandenboulevard en het 

water wordt hersteld’. 

4

Over het algemeen best tevreden

“Waarom ik met de pilot heb meegedaan?” vraagt 

woonbootbewoner André Agterof. “Omdat veel ideeën van de 

Vereniging Nieuwe Vaart al waren overgenomen: zoals een zone 

voor biodiversiteit voor insecten en vogels, en de mooie, ruige 

esthetiek uit onze nota Groener en Blauwer. Toen het voorstel 

kwam om een pilot met het talud te doen, dacht ik: waarom niet?

Over het algemeen ben ik best tevreden over de eindresultaten. 

Mijn judasboom en wilde pruim konden blijven staan. De appel-, 

peren- en pruimenboom zijn verplaatst en er zijn 4000 bollen 

geplant. Als die uitkomen, kijk ik uit op een Kandisky-schilderij. 

Dat is wat ik wilde!

Wat er beter kan? Het zijn details: de leuning van de trap had ik 

antraciet gewild. En in plaats van een vlonder van 4 bij 4 heb ik een 

vlonder van 3 bij 5 meter gekregen, waardoor er een beetje lullig 

bruggetje is ontstaan. Als verbeterpunt zou ik zeggen: aannemer, 

ga in gesprek met de bewoner en lees de tekening goed!”

Tegen opgedrongen uniformiteit 

“Ik doe niet mee ”, zegt Koen ten Brummelaar van het schip 

Concordia, “omdat ik tegen de opgedrongen uniformiteit ben van 

het talud. Dat past niet bij het karakter van deze diverse stad. 

Diversiteit is juist de charme! Het talud vind ik iets persoonlijks. 

Bovendien zie ik nergens in de plannen ruimte voor een hekje. 

Dat heb ik vorige zomer neergezet omdat ik soms zes keer per 

dag mensen van mijn boot moest afjagen. Toeristen die een foto 

willen maken van werf ’t Kromhout. Echt òp het schip! Sinds het 

hekje heb ik er geen last meer van. 

Wel snap ik het idee om het contact met het water te verbeteren. 

Ik wil best met de gemeente meewerken om meer zicht op het 

water te creëren, of planten uit het basispakket overnemen – het 

is niet zo dat ik onwillig ben. Maar om alles weg te halen gaat me 

te ver.”

Van zaterdag 10 november (vanaf half 
twee nachts) tot maandag 12 november 
(tot 05.00 uur ‘s ochtends) is de 
kruising rond het Kattenburgerplein 
(inclusief de Kattenburgerbrug) 
afgesloten voor autoverkeer. De 
kruising krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Bestemmingsverkeer voor de Oostelijke 

Eilanden (vanaf het Czaar Peterplein 

richting het Kattenburgerplein) kan het 

eerste deel over de hoofdrijbaan rijden 

en daarna verder over de ventweg. U rijdt 

het eiland Wittenburg op via de Kleine 

Wittenburgerstraat en af via de Grote 

Wittenburgerstraat en dan richting het Czaar 

Peterplein.

Bus 22 rijdt via een omleiding: 

zie www.gvb.nl

Eilandenboulevard naar volgende fase 
In de werkweek van 12 tot 16 november 
zal de Eilandenboulevard aangepast 
worden om de volgende fase aan 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
Van maandag 19 november tot 4 
maart 2019 legt de aannemer een 
nieuw voet- en fietspad aan tussen 
het Kattenburgerplein en de Grote 
Wittenburgerstraat op de plek van de 
huidige ventweg. In het deel tussen 
de Kleine Wittenburgerstaat en het 
Czaar Peterplein komen nieuwe 
hoofdrijbanen. 

In deze periode is er tussen het Kattenbur-

gerplein en de Kleine Wittenburgerstraat 

tweerichtingsverkeer over de nieuw aan-

gelegde hoofdrijbanen. De auto is ‘te gast’ 

omdat ook fietsers van deze route gebruik 

moeten maken. Tussen de Kleine Witten-

burgerstraat en het Czaar Peterplein geldt 

eenrichtingverkeer voor de auto’s. Fietsers 

rijden in twee richtingen over de ventweg. 

Ook hier is de auto ‘te gast’. 

Meer informatie?
Neem dan contact op met omgevings-

manager Rutger de Klerk, via vernieuwen.

eilandenboulevard@amsterdam.nl of  

06 1505 0914. 

Of download de gratis app Eilandeboulevard 

in de Google Playstore en Appstore.

Ook houdt de aannemer tot december 2018 

iedere woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur 

een inloopspreekuur in de directiekeet op 

de Cruquiuskade. 

i  www.amsterdam.nl/

eilandenboulevard

Meer zicht
Dat contact was er vaak niet vanwege en dichte begroeiing en 

zelfs schuttingen. Ontwerpster Caroline Pompe maakte daarom 

een plan dat het groene karakter van het talud behoudt en tegelijk 

meer zicht op het water biedt. 

Deelnemers aan de pilot waren over het algemeen tevreden 

over de uniforme trap, vlonder en walkast en de diversiteit aan 

beplanting. Als verbeterpunten werden onder andere genoemd de 

aansluitingen voor de nutsvoorzieningen, de beheerafspraken en 

de coördinatie van de werkzaamheden. 

Biodiversiteit
Het streven voor de Eilandenboulevard is een diversiteit 

van groen dat samen een eenduidig beeld vormt. Bewoners 

kunnen straks kiezen uit een mix van basisplanten en bomen 

die de biodiversiteit garanderen en het zicht op het water niet 

belemmeren. Per woonboot wordt gezocht naar maatwerk; 

hiervoor vinden individuele gesprekken met woonbootbewoners 

plaats. In het eerste kwartaal van 2019 zal bij de volgende negen 

woonboten de uitvoering beginnen.
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Taludavondje in De Witte Boei

Afgelopen woensdag 17 oktober vond in De Witte Boei 
een ‘taludavond’ plaats voor woonbootbewoners aan de 
Nieuwe Vaart. Besproken werden de uitkomsten van een 
pilot om het talud op een andere manier te beplanten. Drie 
woonbooteigenaren hadden aan het experiment meegedaan. 

Dicht op 10, 11 en 12 november



Speciale kabels
De hoogspanningskabels zijn opgerold op haspels van 
ruim vier meter hoog. Er zijn haspels van 3.70 en 4.20 
meter breed. De kabels wegen ongeveer 30 kilo per meter. 
Op de grootste haspel zit 600 meter kabel, ofwel 18.000 
kilo plus het gewicht van de haspel. De kabels komen 
van het Duitse bedrijf NKT-cables, het enige bedrijf ter 
wereld dat de zogenaamde ‘retrofitkabels’ produceert. 
Het mooie van retrofitkabels is dat ze door de bestaande 
buis heen getrokken kunnen worden. Daardoor hoeft niet 
de hele straat open, maar is alleen om de 500 meter een 
bouwput nodig. De nieuwe kabels kunnen ook meer stroom 
vervoeren dan de oude.
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Hoogspanning 
onder de Eilandenboulevard

Onder de boulevard liggen drie hoogspanningskabels van 
150.000 volt (150 kV) die de elektriciteitsstations Klaprozenweg 
(Amsterdam-Noord) en Hoogte Kadijk verbinden. Ze voorzien 
ruim 90.000 huishoudens in Oost en het Centrum van stroom. De 
huidige kabels dateren uit 1976 en zijn zo langzamerhand aan het 
einde van hun levensduur. Tegelijk is er vraag naar kabels die meer 
elektriciteit kunnen vervoeren. 

Veiligheid

Dat de verbinding uit drie aparte circuits bestaat, is voor de 
veiligheid en betrouwbaarheid, vertelt Steven Duijvestijn, 
werkvoorbereider V&SH. “Als je één circuit vervangt, is een tweede 
in bedrijf en dient een derde als backup. Mocht er een uitvallen, 
dan kan het nog gewoon blijven doordraaien.” De drie circuits 
hebben qua naamgeving elk een kleur: het witte, grijze en zwarte 
circuit. Afgelopen jaar heeft V&SH het witte circuit in zijn geheel 
vervangen. Waarschijnlijk start V&SH januari 2019 met het grijze 
circuit, wat ongeveer 4 maanden gaat duren. Met het zwarte circuit 
wordt vermoedelijk in september 2019 of januari 2020 begonnen – 
dat is nog niet duidelijk. 

Vertraging

Het project heeft een half jaar vertraging opgelopen. Dat komt door 
allerlei oorzaken: zo bleken er op de Eilandenboulevard bomen 

te zijn geplant op de zogenaamde ‘moflocaties’. “Dat is eigenlijk 
de plek waar twee kabels aan elkaar verbonden zijn. Zie het als 
een kroonsteentje, maar dan in het groot”, licht Steven toe. Voor 
de bomen moest een kapvergunning worden aangevraagd, en dat 
kost enkele weken. Vertraging kwam ook doordat er meer kabels in 
de grond lagen dan gedacht, niet alle kabels op de exacte locatie 
bleken te liggen en omdat er op meerdere plekken vervuiling werd 
aangetroffen. Verder waren de middelste IJtunnelbuizen – waar de 
hoogspanningskabels doorheen lopen – slecht toegankelijk voor 
het grote materieel en moest er soms gewacht worden met werken. 
Steven: “Ook bij de ArenA en in Diemen worden verbindingen ver-
vangen. Als daar storingen zijn, mogen wij niet verder.”

Moflocaties

Bij het eerste circuit heeft V&SH bij alle zestien moflocaties een 
mofput ontgraven. “Daar hebben we destijds een soort kist omheen 
gemaakt en aangevuld met schoon zand”, legt Steven uit. “Straks 
gaan we diezelfde putten weer ontgraven. Dat doen we altijd op drie 
plekken achter elkaar, zodat we tussen die putten een nieuwe kabel 
kunnen trekken. Elke put blijft vier tot zes weken open liggen. Voor 
bewoners lijkt het misschien omslachtig dat we op één plek drie 
keer terugkomen. Maar dat heeft ermee te maken dat we nooit drie 
circuits tegelijk mogen vervangen. Het is drie keer overlast, maar 
uiteindelijk is dat wel de reden waarom de lampen in huis kunnen 
aanblijven.”

Niet alleen de straat wordt opgeknapt; ook onder de Eilandenboulevard zijn bedrijven 
bezig met het vernieuwen van kabels en leidingen. Zo vervangt het bedrijf Visser & 
Smit Hanab bv (V&SH) de hoogspanningskabels in opdracht van TenneT en Liandon.
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Samen sterk!
Gaëlle Germain en Michel Odjo zijn al meer dan twintig jaar 

bewoner en vrijwilliger op de Oostelijke Eilanden. Gaëlle: “De 

laatste maanden ging het veel beter in de buurt. Iedereen was 

in gesprek met elkaar, we groetten elkaar. Er leek een soort 

muur gebroken. Maar nu verwatert het allemaal. Ondanks de 

professionals eromheen. Belangrijk is dat je luistert naar je 

bewoners en geen dingen van bovenaf oplegt. Maak dus geen 

plannen voor een extra verdieping op het speeltuingebouw! 

Bewoners willen dat per se niet, maar het gebeurt toch.   

Kijk vanuit de buurtbewoners hoe je de buurt kan verbeteren. 

Anders werkt het niet.”

Michel: “Soms lijkt het wel een soort wedstrijd tussen 

buurtbewoners en instanties. Dat vind ik jammer. Alsof ze elkaar 

willen aftroeven. Wil je de buurt verbeteren, moet je beginnen met 

elkaar te vertrouwen. Volg je hart! Dat doen wij als vrijwilliger ook, 

en daarom haken wij niet af. Maar we doen dat graag in goede 

samenwerking met instanties; samen sterk zou ik zeggen.”

Buurtplatform 
Oostelijke Eilanden  
De gemeente wil graag in gesprek blijven met bewoners. 

Om die reden wordt een buurtplatform opgezet waarin 

bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, politie en 

andere instanties in de buurt, zitting kunnen nemen. 

Wie hierover vragen heeft of een bijdrage wil leveren, kan 

bellen/mailen met gebiedsmakelaar Danny Konings: 

danny.konings@amsterdam.nl of 06-1853 1440. Hij is elke 

donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur in Huis van de Buurt  

De Witte Boei. Meer info ook op amsterdam.nl/wittenburg.

Kattenburgerkruisstraat 
kan beter
“Ik woon vlakbij de Kattenburgerkruisstraat”, zegt Berend 

Brock. “Je hebt daar veel blinde muren, donkere hoeken en 

boxen op de begane grond – het is redelijk doods en erg 

stenig. De straat is de poort tot de buurt, maar het ziet er 

momenteel niet erg uitnodigend uit. Nu is het hoofdzakelijk 

een parkeerplaats. Ik zou zeggen: volg alstublieft de trend en 

zet minder blik op straat! De vrijgekomen ruimte is een prima 

plek voor een stadspleintje. Met goede verlichting, in het 

midden een grasveld met een volleybalnet, of een heuveltje, 

dat is weer eens iets anders. Beschilder de blinde muren met 

mooie schilderijen, bijvoorbeeld met bomen, paradijsvogels of 

een waterval. Je kan het ook combineren met muurtuinen. De 

Kattenburgerkruisstraat kan zoveel beter!”

Dinsdagavond 9 oktober 2018 vond in de 
Oosterkerk een bewonersavond plaats. 
Bewoners konden zich informeren over de 
intensieve aanpak die – sinds de schietpartij 
van 26 januari – is gestart om de situatie 
en leefbaarheid op de Oostelijke Eilanden 
structureel te verbeteren. Op deze pagina’s 
enkele bewoners die daar ideeën over hebben.

Tijdelijke locatie voor jongeren 
Op vrijdag 5 oktober is een tijdelijke locatie voor 14+ jongeren 

geopend. In de ruimte aan de Grote Wittenburgerstraat 61 

vinden activiteiten plaats voor jongeren vanaf 14 jaar. De locatie 

is tijdelijk, maximaal 2 jaar. Daarna verhuist het jongerenwerk 

14+ naar een definitieve locatie. Momenteel wordt gekeken 

welke locatie daarvoor het meest geschikt is.

Oostelijke Eilanden 
worden groener!
Op de Oostelijke Eilanden zijn allerlei plekken waar het nu erg 

‘stenig’ is, of waar het groen weinig kwaliteit heeft. Een groene 

omgeving is prettiger, gezonder, goed voor de biodiversiteit 

en slim aangelegd groen biedt bovendien extra bergend 

vermogen bij grote stortbuien. Denk aan groene daken, verlaagd 

aangelegde tuinen en zogenaamde ‘wadi’s’ (water afvoer 

drainage infiltratie).

Er zijn al bewoners met ideeën, zoals het Plukbos waar 

buurtgenoten met elkaar groentes, fruit en kruiden willen gaan 

telen. Andere bewoners zijn al bezig met het aanleggen van 

geveltuinen of het kweken van groenten en kruiden op hun 

balkon of galerij. Een heel ander initiatief is het groene dak op 

één van de flats op Wittenburg.

Heeft u als bewoner van de Oostelijke Eilanden ook een idee hoe 

en waar uw buurt groener kan worden? Kom dan op dinsdag 13 

november naar De Witte Boei (Kleine Wittenburgerstraat 201)! 

Daar bent u van harte welkom om van 19:00 tot 22:00 uur mee 

te denken en ideeën uit te wisselen voor het Groenplan.  U kunt 

zich per mail aanmelden bij de gebiedsmakelaar:   

danny.konings@amsterdam.nl.

Bewoners met ideeën  
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Uitgaan van het positieve 
“Deze wijk wordt wel eens bestempeld als probleemwijk”, 

begint buurtbewoonster Angela Evenhuis, “maar ik zie dat niet 

zo. Veel mensen hier zijn betrokken, positief en initiatiefrijk 

bezig om de wijk leefbaar, veilig en sociaal te houden. Wat 

je nu ziet is dat de omliggende buurten een upgrade krijgen. 

Het zou jammer zijn als Wittenburg achterblijft. De huizen zijn 

niet per se de mooiste en dan moet je het van de openbare 

ruimte hebben. Het plein bij de kerk mag wat mij betreft een 

parkachtige uitstraling krijgen met meer groen, wat uitnodigt 

om te verblijven. Ik denk verder aan mooie, rode bestrating, 

andere typen plantenbakken, andere lantaarnpalen en kleurrijke 

kunst, bijvoorbeeld met mozaïek dat je combineert met iets 

waarop je kunt zitten zoals in mediterrane landen.” 
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Op dinsdag 22 januari 2019 organiseert 

Bureau Marineterrein Amsterdam van 18.00 

tot 20.30 uur in de Commandantswoning 

een informele informatiebijeenkomst, 

speciaal voor mensen die in de buurt 

van het Marineterrein wonen. Doel is om 

betrokkenen in de directe omgeving van 

het Marineterrein als eerste bij te praten 

over stand van zaken en ontwikkelingen. 

Bij deze bijeenkomst is ook het Rijk 

vertegenwoordigd. Aanmelden kan via 

aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. 

Bijpraten op 22 januari 2019. 

Bijpraten met de buurt

Wilt u uit eerste hand horen wat er 
op dit moment op het Marineterrein 
gebeurt en wat we daar als stad aan 
hebben? Geef u dan op voor een rond-
leiding langs interessante projecten en 
locaties op het publieke deel van het 
Marineterrein. De rondleiding vindt elke 
laatste vrijdag van de maand plaats, 
van 17.00 tot 18.00 uur, en deelname is 
kosteloos.

Steden worden steeds groter, warmer en 

drukker. Op het Marineterrein worden 

oplossingen voor de vraagstukken van 

nu bedacht, uitgetest én toegepast. Denk 

aan vergroening van daken, verbetering 

van waterkwaliteit en alternatieve 

vervoersstromen, zoals de zelfsturende 

bootjes van Roboat. Nieuwsgierig geworden? 

Geef u dan snel op voor de eerstvolgende 

rondleiding van Bureau Marineterrein.

•  Wanneer: elke laatste vrijdag van de 

maand van 17.00 – 18.00 uur

•  Data in 2018: 30 november (28 december 

vervalt)

•  Data in 2019: 25 januari, 22 februari, 29 

maart, 26 april, 31 mei en 28 juni

•  Start: Marineterrein Amsterdam, 

Kattenburgerstraat 5, hoofdentree

•  Taal: afhankelijk van de aanwezigen 

Nederlands of Engels

•  Kosten: geen

•  Reserveren via: aanmelden@

marineterrein.nl o.v.v. rondleiding + datum

•  NB: Er kunnen niet meer dan twintig 

mensen deelnemen, dus vol = vol

VORM gaat de voormalige industriële hal 
Werkspoor op Oostenburg ontwikkelen. 
De plek, waar vroeger machines en 
scheepsmotoren werden geproduceerd, 
moet ‘een motor voor ontmoeting 
worden’, aldus de ontwikkelaars.

“De 3.000 nieuwe mensen die zich op Oosten-

burg vestigen, moeten zich thuis voelen. Dat 

buurtgevoel is precies wat wij met Werkspoor 

Op Oostenburg stimuleren”, licht project-

ontwikkelaar Henk van Waning van VORM toe. 

De hal zal de functie krijgen van een com-

merciële ontmoetingsplek met ‘kathedrale 

afmetingen’. In een aantrekkelijke hechte 

buurt, waar ontmoetingen vanzelfsprekend 

zijn en gestimuleerd worden. Het karakteris-

tieke buizenstelsel van de Werkspoorhal zal 

als kunstwerk worden ingezet. 

Eerder dit jaar verwierf VORM de kavels 4 en 

5, beide naast de Werkspoorhal. VORM en 

Stadgenoot Ontwikkeling streven ernaar om 

december 2019 te beginnen met de bouw, 

die naar verwachting drie jaar zal duren.   

 

i  www.opoostenburg.nl

en de Conradstraat. Dit stuk is nu nog parkeerterrein en zal in 2020 

klaar zijn voor de bouw. 

Creativiteit
Er zijn vijf kavels variërend in grootte voor kleine en middelgrote 

CPO groepen (ca. 3 tot 14 huishoudens). De kavels liggen op eigen 

grond. Er zijn mogelijkheden om een binnentuin of dakterras te cre-

eren. Er kan ook een werkruimte aan worden toegevoegd, bijvoor-

beeld een studio, atelier of praktijkruimte. 

Het idee achter de zelfbouwkavels is dat Oostenburg een hele di-

verse wijk wordt. Er komen onder andere luxe koopwoningen, maar 

ook betaalbare huurwoningen voor jongeren én woongroepen voor 

ouderen. Zelfbouwers vormen daarop een mooie aanvulling. Ook is 

het idee dat er veel variatie komt in de ontwerpen van de gebouwen. 

De creativiteit waar zelfbouwers om bekend staan, komt daarbij 

goed van pas.

Nadat de plannen zijn ingediend, start de selectie- en verkooppro-

cedure. Wie uiteindelijk gaat ontwikkelen, hangt af van een loting 

én een toets op de kwaliteit van de bouwplannen.

i  www.oostenburg.nl

Het was tijdens de Meet & Greet afgelopen zomer een grote 
drukte bij de infokraam over zelfbouw op Oostenburg. Er zijn 
vijf kavels gereserveerd voor bouwgroepen die in Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) hun droomwoning wil-
len bouwen. Eind 2018 gaan de eerste kavels in de verkoop. 

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een groep 

particulieren die samen een kavel kopen en als projectontwikke-

laar aan de slag gaan. Ze beslissen samen hoe hun toekomstige 

woongebouwgebouw eruit gaat zien en nemen zelf een architect 

en aannemer in de hand. De kavels liggen tussen het INIT gebouw 

Zelfbouw op Oostenburg

Rondleidingen Marineterrein

Plannen voor Werkspoor

Sinds begin november heeft de Amsterdam-

se Hogeschool voor de Kunsten (AHK) een 

nieuwe werkplaats op het Marineterrein. Het 

is een gemeenschappelijke werkplaats waar 

de academies van de hogeschool – samen 

met wetenschappers en bedrijven op het 

Marineterrein – werken aan innovatieve pro-

jecten voor maatschappelijke uitdagingen. 

Ook is de ruimte geschikt voor showcases 

van proefprojecten en publieke presenta-

ties. De nieuwe locatie is te vinden in de 

laagbouw van gebouw 027.

In de nieuwe werkplaats wil de AHK haar 

studenten meer ruimte bieden om te ont-

werpen, te maken en te experimenteren met 

nieuwe technologieën (3D-printers), technie-

Werkplaats voor Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten

ken, machines (lasersnijders) en materialen 

voor bijvoorbeeld maquettes, modellen, 

decors en installaties.

De ingang van de werkplaats bevindt zich 

aan de oostzijde van gebouw 027, op een 

gedeelte van het Marineterrein dat tot 

voor kort nog tot het Marine Etablissement 

behoorde. Het hek dat de beide kanten van 

elkaar scheidde, is nu een stuk opgescho-

ven. Daardoor is een groter deel van het 

Marineterrein publiek toegankelijk gewor-

den. Ook Codam, de nieuwe codeerschool, 

is door de verplaatsing van het hek makke-

lijker bereikbaar.
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Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen naar 
aanleiding van dit journaal? Neem dan contact op 
met Roeland Lagendijk, gebiedsregisseur Centrum 
Oost via r.lagendijk@amsterdam.nl of 06 5169 4579. 
Of mail naar: communicatie@centrum.amsterdam.nl 
(onder vermelding van Petersburgjournaal).

Colofon

Het Petersburgjournaal is een uitgave van stadsdeel 
Centrum met medewerking van woningcorporatie 
Stadgenoot. Dit journaal is ook te zien op: 
www.buurtorganisatie1018.nl/petersburgjournaal

Eindredactie Arnold Korporaal
Fotografie Jos Heijnen (tenzij anders vermeld) 
Ontwerp Werf3, Amsterdam
Druk De Raddraaier, Amsterdam
Oplage 8.600

Deze uitgave is gedrukt op FSC papier, chloorvrij gebleekt 
en bedrukt met plantaardig inkten op een alcoholvrije 
drukpers. Aan de inhoud van het Petersburgjournaal kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

Vragen, opmerkingen?

12

dat we uiteindelijk het vertrouwen van 

Stadgenoot en de gemeente hebben 

weten te winnen. Nu is alles in principe 

allemaal rond. Dat is wel een heel lekker 

gevoel.” 

Wordt het niet te aangeharkt?
“Dat is iets waar je voor moet waken na-

tuurlijk. We hoeven onszelf geen illusies 

te maken: zoals het nu is, zal het nooit 

meer worden. Roest krijgt een nieuwe 

serre, we gaan onderkelderen. Er komt 

een strakke nieuwe woonwijk met een 

ander publiek. Maar we zijn niet bang 

voor verandering. We gaan wel ons best 

doen om het rauwe karakter te behouden. 

Daar zijn wij ook verliefd op geworden.  

We zouden toch gek zijn als we dat zou-

den weggummen?”

Voor de zomer van 2020 gaat Roest weer 

open. Tot die tijd kunnen liefhebbers 

terecht bij Bombarie Amsterdam (naast 

Lloyd Hotel, Rietlandpark 373) en vanaf 

voorjaar 2019 bij Roest Village op de 

Oranjewerf in Amsterdam-Noord.

i  www.amsterdamroest.nl

 

Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
Nadia: “Dat was midden in de crisis in 

2010. Het eiland was toen één kale vlakte 

met een paar bergen puin.  Er waren wel 

plannen om het Oostenburg te ontwikke-

len. Stadgenoot zocht een partij voor een 

tijdelijke invulling. In oktober 2010 kropen 

we hier via een raampje naar binnen. We 

werden meteen verliefd op de plek! Zo’n 

mooi, bijzonder pand… We zagen gelijk 

de potentie en dachten; dit moeten we 

gewoon gaan doen! Zo’n locatie vind je 

nergens meer in Amsterdam.” 

Na een minimale verbouwing ging Roest in 

juni 2011 open. En met succes.  

Roest is bekender dan Oostenburg…
“Haha, in die zin hebben we onze missie 

volbracht, om het eiland weer een beetje 

bekend te maken.” 

Waren jullie niet bang dat je er weer uit 
moest?
“Absoluut! We hebben echt wel een paar 

jaar in onzekerheid geleefd of we hier 

konden blijven. Het huurcontract liep 

af en we voelden de druk van andere 

belangen. Het gedoogbeleid werd 

steeds meer ingetrokken en we mochten 

steeds minder. Maar ik ben heel blij 

De afgelopen 7½ jaar is Roest uitgegroeid tot een place to be op Oostenburg. 
Het populaire café van Thijs Timmers en Nadia Duinker heeft het eiland op 
de kaart gezet. Na een knallend eindfeest in oktober wordt Roest in 2019 
ingrijpend verbouwd. 

Verliefd op de plek


