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Beste bewoner,

Het Petersburgjournaal is terug!  

Er gebeurt zóveel in de oostelijke binnen-

stad, dat we het hoognodig vinden om u 

bij te praten. U ziet het als bewoner van 

de oostelijke binnenstad, of u er nu echt 

woont of werkt, dagelijks. Nieuwe projec-

ten starten, andere – zoals het Katharina-

complex – zijn (bijna) gereed. 

De oostelijke binnenstad is een van de 

weinige plekken in centrum waar nog 

plek is voor nieuwe woningen. Zo kunnen 

we na een lange voorbereidingsperiode 

eindelijk plannen gaan maken voor Oos-

tenburg, want het bestemmingsplan is 

klaar. En we het kijken naar de mogelijk-

heden om te wonen op het Zeeburgerpad. 

‘ De buurt verandert 
in rap tempo.  
In goede zin.  
En we hopen dat   
u dat ook vindt.’

Ook de Czaar Peterstraat is volop in ont-

wikkeling. Weliswaar in 2016 uitgeroepen 

tot leukste winkelstraat van 2015, maar 

het voelt nog niet helemaal zo. Goed om 

te zien hoe we met bewoners en onderne-

mers steeds verder komen om deze titel 

vol trots te dragen en eer aan te doen. 

Ook voor buurthuis De Witte Boei zijn 

plannen. Na de verbouwing moet het een 

leuke ontmoetingsplek worden voor de 

hele buurt.

En dan de belangrijkste reden waarom 

u dit magazine weer op de mat krijgt: 

de Eilandenboulevard. Het project heeft 

lang stil gelegen, zo leek het. Maar een 

nieuw projectteam is gestart en heeft 

zich de afgelopen tijd warm gelopen om 

het vol energie weer op te pakken. Zij 

stellen zich in dit nummer aan u voor en 

vertellen meteen waar ze mee bezig zijn 

geweest en hoe het er nu voor staat. 

Jeanine van Pinxteren

Lid dagelijks bestuur 

Gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

 Eilandenboulevard   

De gemeente gaat vanaf 1 april 2018 

de Eilandenboulevard tussen het 

Scheepvaartmuseum en de brug bij 

molen de Gooyer opknappen en mooier 

maken.

 Marineterrein    

Een deel van het terrein is al openbaar 

en in 2018 vertrekt de Marine 

helemaal. Het Rijk, de gemeente en het 

buurtplatform – waarin omwonenden 

vertegenwoordigd zijn – zijn allen 

betrokken bij de ontwikkeling. 

 Czaar Peterstraat    

Andere verlichting, meer groen en 

nog veel meer maatregelen staan 

gepland om de Czaar Peterstraat nog 

aantrekkelijker te maken. Bewoners, 

winkeliers, woningcorporaties en 

gemeente werken nauw samen.

 Stadswerf Oostenburg   

Een ruwe diamant die het verdient 

om weer van grote waarde voor de 

stad te worden. Het bestemmingsplan 

is gereed. Plannen om er te wonen, 

worden nu gemaakt.

 Pand Nieuwe Vaart    

De werkzaamheden in het grote pakhuis 

aan de Nieuwe Vaart (tegenover het 

Scheepvaartmuseum) zijn al gestart. 

  Het wordt het nieuwe thuis in 

Amsterdam van het Amerikaanse bedrijf 

Oracle. De medewerkers nemen naar 

verwachting rond 1 juni 2017 hun intrek.

 Dijksgracht    

De gemeente gaat aan de Dijksgracht 

West, tussen de Mariniersbrug en de 

Oosterdoksdoorgang, werkzaamheden 

aan de openbare ruimte uitvoeren en 

de inrichting verbeteren. Er wordt onder 

andere voor de woonboten een nieuw 

riool en een gasleiding aangelegd. 

 Katharinacomplex   

De bouw van het Katharinacomplex 

vormt het sluitstuk van de ontwikkeling 

van het Funenpark. Op de hoek van de 

Czaar Peterstraat en de Cruquiuskade 

staan twee gebouwen met in totaal 

132 woningen, een supermarkt, 

winkels, horeca en een ondergrondse 

parkeergarage voor bewoners en 

bezoekers. 
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Er dreigt een rattenplaag op de Ooste-
lijke Eilanden. Bij de gemeente komen 
wekelijks meldingen binnen. De ratten 
zijn zelfs al gesignaleerd op de eerste 
verdieping van een studentencomplex 
op de eilanden.
Belangrijke oorzaak van deze plaag is 
het voeren van brood aan de eenden. 
Dit gebeurt omdat mensen het leuk 
vinden om vogels te voeren, maar 
ook omdat sommige mensen het 
weggooien van brood zien als ver-
spilling – en dus aan de eenden 
en de duiven geven. Dit trekt niet 
alleen ratten aan, maar vervuilt 
ook het water en kan uiteindelijk 
ongezond zijn voor de vogels zelf.

Verder  vinden ratten voedsel 
in afval dat te vroeg of te laat 
op straat wordt gezet. Kortom: 
bewoners kunnen zelf een 
forse bijdrage leveren om een 

rattenplaag te bestrijden. Mocht 
u ratten zien op straat, kunt u dat 
melden via telefoonnummer 14 020 of 
via een MORA-melding (Melding in de 
Openbare Ruimte Amsterdam):  
www.amsterdam.nl/mor

Signaleert u ratten in huis of de winkel? 
Bel dan de GGD: 020-555 5600.

Rattenplaag dreigt  
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 Speeltuin     

De Oosterspeeltuin, als het ware het 

derde bouwblok in het verlengde van de 

BOE-school in het Funenpark, wordt in 

2017 opgeleverd. 

 Zeeburgerpad    

Gewerkt wordt al op het Zeeburgerpad. 

De gemeente wil nu ook wonen mogelijk 

maken. 

 Hoogte Kadijk   

Op de Hoogte Kadijk vindt groot 

onderhoud plaats tussen de 

Entrepotdoksluis en de Sarphatistraat. 

Al deze werkzaamheden worden in 

korte fasen uitgevoerd om de overlast 

voor de omgeving te beperken. De 

werkzaamheden duren nog tot augustus 

2017.

  Wiener    

Op de Oostenburgervoorstraat is 

het project Wiener & Co met 76 

appartementen en het aangrenzende 

nieuwe Touwbaanpark bijna gereed. In 

het volgende nummer meer hierover.
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Op 1 december 2015 stelde het stadsdeelbestuur het 
wegontwerp voor de Eilandenboulevard vast. Nu, een 
jaar later, presenteert het vernieuwde projectteam 
Eilandenboulevard op woensdagavond 21 december 2016 
het definitieve ontwerp. Buurtbewoners hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. 

Stefan Poot (projectmanager) en Judith de Graaf (omgevingsmanager) 

maken sinds 1 juli 2016 deel uit van het nieuwe projectteam, dat ver-

der bestaat uit Caroline Pompe (ontwerper) en Frank Bruin (technisch 

projectleider). “We hebben ons eerst moeten inwerken”, zegt Stefan. 

“Voordeel als je nieuw bent, is dat je alles met een frisse blik bekijkt. 

Dus vroegen wij ons af: wat is er in 2015 besloten? Wat moet er nog 

uitgezocht worden voor de volgende fase? Toen bleek dat er nog veel 

losse eindjes waren.”

Onderzoeken
“Zo moesten we allerlei (technische) onderzoeken doen die nog 

van invloed konden zijn op het ontwerp”, vervolgt Stefan. “Zoals 

de bomen inventariseren, kijken welke gevolgen het ontwerp heeft 

voor boomwortels, welke kabels en leidingen er in de grond zitten en 

welke conflicten deze kunnen veroorzaken. Ondergrondse contai-

ners, waar kunnen ze neergezet worden? We hebben gekeken of er 

milieuverontreinigingen in de bodem zitten, waar we rekening mee 

moeten houden en ga zo maar door. De buurt heeft dit de afgelopen 

maanden kunnen zien. We zijn nu klaar met onderzoeken. Alle infor-

matie is verwerkt en gepresenteerd aan bestuurders en belangheb-

benden.”

“Naast onderzoeken moest het ontwerp ook worden uitgewerkt”, vult 

Judith aan. “Waar komen de parkeerplaatsen, de laad- en losplekken, 

de elektrische oplaadpunten? Wat voor materialen komen erin? Hoe 

zien de fietsenrekjes eruit? Welke gebouwen licht je aan?”  

Moties en Masterplan
Maar er speelden nog meer kwesties. Stefan: “Er waren tijdens de 

besluitvorming moties aangenomen die nog onvoldoende onderzocht 

waren. Bijvoorbeeld over het aantal opstelvakken bij de kruising Kat-

tenburgerplein. De motie ging uit van één opstelvak, maar dat week 

af van beleid van de Centrale Verkeerscommissie: die wilde twee 

opstelvakken. De discussie is tot aan wethouder Pieter Litjens (Ver-

keer) gevoerd. Maar goed – dat is beslecht en heeft uiteindelijk niet 

tot ontwerpwijzigingen geleid. De afgelopen maanden is toegewerkt 

naar een definitief technisch ontwerp. Op 21 december presenteren 

we de uitkomst.” Judith: “Met de vaststelling van het Masterplan 

moest ook een oplossing worden gevonden voor de verplaatsing van 

de viskraam en bloemenstal bij de Oosterkerk. Met beide onderne-

mers zijn we tot een passende oplossing gekomen.” 

Afstemmen
De start van de werkzaamheden aan de Eilandenboulevard is gepland 

op 1 april 2018. “Dat duurt nog even”, stelt Stefan, “maar dat heeft 

zijn redenen. We zijn afhankelijk van twee belangrijke factoren. Ten 

eerste liggen er enorm veel kabels en leidingen in de grond. Die moe-

ten allemaal worden vernieuwd. Zo vervangt Liander een complete 

gasleiding over 1000 meter en Waternet het riool. Die diensten en 

bedrijven hebben de tijd nodig om de werkzaamheden op elkaar af te 

stemmen en in te plannen. 

Tweede punt is dat de bereikbaarheid van de Eilandenboulevard 

gewaarborgd moet zijn. Daarbij moeten we rekening houden met 

projecten in de omgeving, zoals de herprofilering van de Maurits-

kade (april 2018 gereed) en de sluiting van de Piet Heintunnel (acht 

maanden dicht). Daar moeten we op wachten. Anders krijgen we een 

verkeersinfarct.”

Talud en water
Het project Eilandenboulevard is opgeknipt in twee fases. Fase 1 is de 

herprofilering van de weg. Fase 2 richt zich op het talud en het water. 

“Bij het talud en het water is recent de pilot afgerond”, licht Stefan 

toe. “We hebben de bestuurlijke opdracht om die eerst te evalueren 

– vandaar dat we het project hebben opgesplitst. Zodra de besluit-

vorming van het wegprofiel achter de rug is, starten we met fase 2. 

Hierover worden bewoners nog geïnformeerd. Al met al hebben we 

de laatste maanden als team veel werk verzet.” 

www.amsterdam.nl/projecten/eilandenboulevard

Ondergrondse 
containers
Op de vernieuwde eilandenboulevard komt 

de nieuwste soort ondergrondse afvalcon-

tainers. Een voorbeeld van zo’n ‘afvaleiland’ 

is nu al te zien op de Cruquiuskade en in het 

begin van de Blankenstraat. Een afvaleiland 

bestaat uit vijf ondergrondse afvalcontai-

ners, bedoeld voor glas, papier, kleding, 

plastic en restafval. Amsterdam wil bewo-

ners stimuleren het afval steeds meer ‘aan 

de voorkant’ te scheiden, zodat het aandeel 

restafval minder wordt.

Eind 2016 is een onderzoek gestart om 

te kijken of al het afval op de Oostelijke 

Eilanden ondergronds kan worden ingeza-

meld. Dit onderzoek loopt tot de zomer van 

2017. Vanaf 2018 is het de bedoeling om de 

Oostelijke Eilanden en omgeving volledig 

‘te containeriseren’. Wat blijft, is dat u voor 

grof vuil moet bellen met de Reiniging: 020-

2563555. Het wordt dan GRATIS afgehaald. 

Niet melden = niet halen.

Eilandenboulevard: met een frisse blik vooruit
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Ter voorbereiding op een definitief ontwerp 

is in 2016 een proef (pilot) met drie woon-

boten uitgevoerd in samenwerking met Ver-

eniging de Nieuwe Vaart. Bij de beplanting 

van het talud is gekeken naar de diversiteit 

van het groen, de mogelijkheid dit goed te 

onderhouden, het zicht op het water en een 

eenduidig beeld. De pilot is eind juni 2016 

opgeleverd. Om het zicht op het water te 

verbeteren zijn twee woonboten verplaatst 

naar de Oostenburgerkade en één binnen 

het rak van de Nieuwe Vaart. Er heeft al wel 

een schouw plaatsgevonden van de pilot. De 

resultaten worden begin 2017 door het pro-

jectteam samen met de buurt geëvalueerd.

Pilot Talud en Water: 
wat houdt dit in?

Het volledige projectteam 
Eilandenboulevard bestaat uit de 
volgende personen:

 Jeroen Dijk: ambtelijk 

opdrachtgever, heeft met 

de wethouder een contract 

voor het realiseren van een 

opdracht/resultaat en is de 

schakel tussen bestuur en 

ambtelijke organisatie.

Stefan Poot: projectleider, 

verantwoordelijk voor het 

realiseren van project-

doelen binnen afgesproken 

kaders (kwaliteit, geld en 

tijd). 

Frank Bruin: technisch 

projectmanager, 

verantwoordelijk voor de 

technische en inhoudelijke 

inbreng in het project. 

Judith de Graaf: project-

assistent / omgevings-

manager, aanspreekpunt 

voor de buurt. “Mensen 

kunnen mij mailen (judith.

de.graaf@amsterdam.nl en 

bellen (06 - 113 77 600) .” 

Caroline Pompe: ontwerper 

openbare ruimte, maakt 

alle tekeningen en verwerkt 

de wensen van alle interne  

en externe stakeholders in 

een ontwerp. 

Even voorstellen

Eilandenboulevard: met een frisse blik vooruit
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In maart 2016 werd de Czaar Peterstraat uitgeroepen 
tot ‘De leukste winkelstraat van Nederland’. Toch 
hebben de winkeltjes het moeilijk – er is nog te 
weinig aanloop. Maar dat gaat veranderen: met een 
reeks maatregelen willen bewoners, winkeliers, 
woningcorporaties en stadsdeel Centrum de Czaar 
Peterstraat aantrekkelijker maken.

“De Czaar Peterstraat begint een succes te 

worden”, zegt Kiki Lauterslager (gebiedsma-

kelaar oostelijke binnenstad van stadsdeel 

Centrum). Zij is het aanspreekpunt voor 

bewoners en ondernemers in de buurt. “De 

winkels zijn nagenoeg klaar, maar de open-

bare ruimte nog niet.”

Prettig verblijfsgebied
Kiki is al jaren in gesprek met de onderne-

mers in de Czaar Peterstraat. Zij ondersteunt 

hun initiatieven. In 2015 is het gesprek 

gestart over het experiment ‘mengformule’, 

waarbij de winkeliers meer ruimte kregen 

om horeca in hun zaak ‘te mengen’, al zijn 

alcohol en terrassen niet toegestaan. “De on-

dernemers zeiden: leuk en aardig, maar er is 

meer nodig in de straat. Na een gesprek met 

de stadsdeelbestuurders is toen besloten 

met alle partijen (bewoners, ondernemers, 

corporatie en stadsdeel) – met hulp van De 

Reddingsbrigade – een gezamenlijke visie op 

te stellen: maak van de Czaar Peterstraat een 

groene, duurzame straat waar het prettig wo-

nen, werken en verblijven is. Minder donker, 

een gezelliger licht, meer groen op straat, 

meer ruimte voor voetgangers en een betere 

zichtbaarheid van de winkels.” 

Opheffen parkeerplaatsen 
Naar aanleiding van de zichtbaarheid en de 

“Als een straat er gezellig uitziet, 
helpt dat altijd”, zegt Laura Wienesen, 
mede-eigenares van de winkel Not Just 
a Gift en voorzitter van ondernemers-
vereniging BIZ-Czaar Peterbuurt. 

“We hebben een actieve vereniging 
met een hechte club ondernemers. 
Veel nieuwe, kleine winkeliers die vol 
zitten met plannen, maar ook hard 
moeten werken om hun hoofd boven 
water te houden. We willen de straat 
naar een hoger plan tillen, zodat 
winkelen meer een belevenis wordt. 
Gezellig door een leuke straat lopen 
en in de winkels iets nieuws vinden, 
schatten ontdekken met je vriendin-

nen, vrienden, je moeder of je kinderen. 
Nu is de straat niet aantrekkelijk. Je 
struikelt over de fietsen, ziet niet goed 
waar en wat er verkocht wordt. Het is te 
gefragmenteerd. De straat is één lange 
streep. Met licht willen we proberen 
dat lengtegevoel te doorbreken. Zodat 
het lijkt alsof er pleintjes ontstaan. Een 
doorkijk, waardoor je de afstand wil 
overbruggen. Met meer groen en beter 
licht krijg je een andere sfeer. Het zal 
zeker helpen. Met al deze dingen gaat 
het lukken.” 

Czaar Peterstraat 94A
www.njag.nl

Het gaat lukken 

veiligheidsscan heeft stadsdeel Centrum 

in 2016 een parkeerdrukonderzoek laten 

uitvoeren. Kiki: “De vraag was of er parkeer-

plaatsen konden verdwijnen uit de Czaar 

Peterstraat, zodat winkels beter zichtbaar 

worden, de veiligheid verbetert en er meer 

ruimte ontstaat voor voetgangers. Daar kwam 

uit dat we veertien parkeerplaatsen op de 

Czaar Peterstraat kunnen opheffen (tussen 

nummers 68 en 140) en verplaatsen naar 

de Kraijenhoffstraat. De parkeerdruk blijft 

onder de 100%. Bewoners en ondernemers 

reageerden enthousiast tijdens het buurtge-

sprek. We gaan de parkeerplaatsen in januari 

en februari 2017 verplaatsen.” 

Vergroenen
“De vrijkomende ruimte gaan we gebruiken 

om de straat te vergroenen. Bewoners, win-

keliers en wooncorporaties hebben hiervoor 

een plan gemaakt met tuinontwerper Harry 

Pierik. Tussen de bomen bij de winkeltjes 

komen groenbakken. Woonblokken worden 

opgesierd met gevelbeplanting. Daarmee 

willen we (mede afhankelijk van het weer) in 

maart 2017 beginnen. Het stadsdeel en Eigen 

Haard financieren de aanleg, bewoners en 

winkeliers zorgen voor het onderhoud. We 

kijken ook naar de mogelijkheid om de terras-

sen te verleggen, zodat je meer loopruimte 

creëert. Niet op de stoep langs de gevel, wat 

normaal is binnen het terrassenbeleid, maar 

tussen de bomen.”

Licht
De Czaar Peterstraat wordt als donker 

ervaren, vervolgt Kiki. “Er zijn klachten over 

de bomen die de straat donker en somber 

maken. We hebben een bomenonderzoek 

laten uitvoeren. Gekeken is naar de ge-

Er hangt veel energie in de straat 
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zondheid, veiligheid en beheerbaarheid. 

Verder onderzoek is noodzakelijk. Natuurlijk 

houden we omwonenden en ondernemers 

in de directe omgeving op de hoogte van de 

vervolgstappen. 

Overigens bleek tijdens de jaarlijkse licht-

schouw dat er genoeg licht is, maar het niet 

zo voelt. Er is toen met alle partijen en een 

lichtontwerper een lichtplan gemaakt. Er 

komen projecties op de koppanden en op 

enkele hoeken. Het mooie van de nieuwe 

techniek is dat het geen (licht)overlast geeft 

in de woningen. Tegelijkertijd kijken we of 

we het gele licht in die hanglampen boven de 

straat kunnen laten vervangen door een wit-

ter licht, vooruitlopend op de vervangingscy-

clus. Verder wil Eigen Haard iets doen aan het 

licht in de spooronderdoorgang, waardoor 

het prettiger wordt om er doorheen te fietsen. 

Alles is dus gericht op het zichtbaar maken en 

verlevendigen van de straat.  De energie is 

er!” 

Contactgegevens Kiki Lauterslager:

Tel: 06 1369 5745

E-mail: k.lauterslager@amsterdam.nl

andere manier. Hoe je met vormgeving 
en sfeer de straat er mooi uit laat 
zien. Hoe dat doorwerkt op mensen. 
Zo is het nog wel een donkere straat. 
Je aandacht gaat vooral naar die gele 
lichtbollen boven de tram. Als die 
panden straks mooi worden uitgelicht, 
is dat echt een verbetering. 
Afgelopen zomer zag je mensen zitten 
op straat. Dat werkt onwijs goed! Je 
ziet iedereen keihard werken om het 
leuk te maken. Er is zorg en aandacht. 
Het trekt aan, zij het langzaam. Soms 
zie je nog die grimmige sfeer van 
vroeger. De prijs voor leukste winkel-
straat kwam eigenlijk iets te vroeg. We 
zijn nog niet de mooiste winkelstraat, 
maar de schoonheid zit hier vooral van 
binnen. 

Czaar Peterstraat 145
www.dreamboat.nu

Je ziet het groeien 
Stephanie Rammeloo, eigenares van de 
winkel Dreamboat: “Ik kan niet wachten 
tot het af is. Heel fijn wat er allemaal 
gaat gebeuren. Je ziet het groeien.” 

“Vroeger vond ik de Czaar Peterstraat 
echt verschrikkelijk. Donker, nat en 
troosteloos. Ik wilde er zo snel mogelijk 
doorheen. Maar sinds ik hier onderne-
mer ben, bekijk ik de omgeving op een 

Er hangt veel energie in de straat 
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Zaterdag 20 augustus 2016 vond de 
officiële opening plaats van de Vomar 
supermarkt – en daarmee van het 
Katharinacomplex op de hoek van de 
Czaar Peterstraat en de Cruquiuskade. 
Afgelopen november opende biologisch 
buffet restaurant Spirit zijn deuren, in 
december gevolgd door de gloednieu-
we natuurvoedingswinkel Estafette. Nu 
alleen de speeltuin nog. 

‘Project N43’, zoals het Katharinacomplex 

heet in jargon, kent een lange voorgeschie-

denis. Die begint in 2006 met de onderteke-

ning van een overeenkomst tussen NS Vast-

goed Ontwikkeling en stadsdeel Centrum, 

de eigenaren van de grond.

In 2007 wordt een Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen opgesteld. Toen werd 

al uitgegaan van twee bouwblokken, die een 

voorzetting vormen van ‘de 19de-eeuwse 

bouwblokkenstructuur’. Architect Alexander 

Pols van Kollhoff Architecten maakt een 

ontwerp met 115 levensloopbestendige wo-

ningen (waar mensen met een beperking of 

tot hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven 

wonen), waarvan 30 sociale huur, verdeeld 

over de twee bouwblokken. In de plannen 

is ook ruimte voor een wijkbibliotheek, een 

tweelaagse kelder en 185 parkeerplaatsen.

Vertraging
Maar pas in februari 2014 begint de 

bouw. Reden van de vertraging is eerst 

het ontbreken van een bestemmingsplan 

(bestemmingsplan Oostelijke Eilanden volgt 

in 2010), een secundaire waterkering die 

aanvankelijk dwars door het plangebied 

loopt en de crisis – door bezuinigingen bij 

de gemeente sneuvelt ook de bibliotheek.

NS Vastgoed haakt af en de gemeente gaat 

in zee met Hoorne Vastgoed en De Nijs Pro-

jectontwikkeling. In december 2010 wordt 

een ontwikkelovereenkomst ondertekend, 

in 2012 start de verkoop.

Maar die valt tegen; door de crisis en het 

gebrek aan belangstelling moet de ontwik-

kelaar het bouwplan grondig herzien. Het 

Katharinacomplex bevat nu 132 (kleinere) 

woningen, waarvan 20 specifiek voor oude-

ren (sociale huur), 24 vrije sector huurwo-

ningen en 88 koopwoningen. De dubbele 

parkeerkelder is gewijzigd in een éénlaagse 

kelder en 73 parkeerplaatsen. Alle woningen 

zijn verkocht en verhuurd. 

Het Katharinacomplex is bijna klaar. Sluit-

stuk vormt de Oosterspeeltuin, als het ware 

het derde bouwblok, in het verlengde van de 

BOE-school in het Funenpark. Deze speel-

tuin zat eerst op de hoek Czaar Peterstraat/ 

Cruquiuskade. De nieuwe speeltuin zal in 

2017 worden opgeleverd.

Katharinacomplex is (bijna) klaar
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Tanja hoopt dat de nieuwe Eilandenboule-

vard meer mensen gaat trekken. “De meeste 

bezoekers stoppen nu bij het Scheepvaart-

museum. Daar eindigt in hun ogen het 

centrum. Wellicht dat straks meer mensen 

richting de Czaar Peterstraat gaan lopen. Al 

zal ik daar als kapper niet veel aan hebben. 

Ik verwacht niet dat een klikkend Japan-

nertje met zijn fototoestel hier zijn haar 

laat knippen. Maar wel dat hij een bakje 

koffie bestelt op het terras bij de buren als 

het mooi weer is. Er zijn hier genoeg leuke 

plekjes en je hebt vanaf 13.00 uur de hele 

dag zon. Perfect! Met wat grotere terrassen 

wordt het meer een verblijfsgebied in plaats 

van een doorgaande weg. Ideaal zou zijn als 

we hier nog meer winkels krijgen, zodat het 

meer een gezellige winkelstraat wordt. In 

ieder geval niet minder winkels.” 

Specialiteitenwinkeltjes
Tanja is sinds vier jaar voorzitter van de 

ondernemersvereniging BIZ OCP-Oostelijke 

eilanden & Czaar Peterstraat. “BIZ staat voor 

Bedrijveninvesteringszone”, legt ze uit. “Een 

BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen 

alle ondernemers samen investeren om de 

kwaliteit van hun straat en buurt te verbe-

teren. Daarvoor betalen zij een jaarlijkse 

bijdrage.”

Qua voorzitterschap is de vereniging twee 

jaar geleden opgesplitst in de Oostelijke 

Eilanden en de Czaar Peterbuurt, waar Laura 

Wienesen de voorzitter is. “Ik was op een 

gegeven moment heel veel tijd kwijt aan de 

Czaar Peterstraat”, licht Tanja toe. “Daar 

zitten vooral nieuwe winkels met startende 

ondernemers. Op de Oostelijke Eilanden 

heb je winkels die er al heel lang zitten. Ook 

het publiek is anders: op de eilanden doe 

je meer je dagelijkse boodschappen, in de 

Czaar Peterstraat heb je meer specialiteiten-

winkeltjes.”

Eensgezindheid
Of er eensgezindheid is bij de ondernemers 

op de Oostelijke Eilanden? “De neuzen 

staan dezelfde kant op, maar ik mis wel de 

cohesie zoals van de Czaar Peterstraat”, 

antwoordt Tanja. “Sommigen winkeliers 

zeggen: ik zit hier al dertig jaar, van mij 

hoeft het allemaal niet. Je hebt hier ook veel 

meer verschillende pandeigenaren, terwijl 

in de Czaar Peterstraat bijna alles in handen 

is van Eigen Haard. Die helpt ook actief mee 

om van die winkelstraat iets te maken. Komt 

er een pand leeg, dan kijkt Eigen Haard wat 

er in kan komen en doet ook de selectie. 

Gelukkig merk ik wel dat het stadsdeel écht 

met ons meedenkt. Ze nemen ons serieus. 

Zij zien ook dat dit gebied op de kaart is ge-

We snakken naar de boulevard 
zet en flink gelift moet worden. Daar hebben 

ze ons voor nodig.” 

Tanja is positief over de plannen, al zijn er 

ook zorgen. “Het parkeerbeleid zit op het 

randje”, zegt ze. “Er verdwijnen parkeer-

plaatsen, dus de parkeerdruk wordt hoger 

en hoger. En wat wij natuurlijk heel span-

nend vinden, is de bereikbaarheid tijdens 

de werkzaamheden, en waar de laad- en 

losruimtes gaan komen. Voor een winkel als 

Doe-het-zelf Wittenburg is zoiets essentieel 

– die kan niet zonder. Maar ik vertrouw erop 

dat het goed komt.”

Oostenburgergracht 39

ocpamsterdam@gmail.com

Tanja Kroezen zit 27 jaar met haar kapsalon Tanja’s Haarmode op 
de Oostenburgergracht. Daarnaast houdt ze als voorzitter van de 
ondernemersvereniging het proces van de Eilandenboulevard al jaren in de gaten. 
“Het zou heel fijn zijn als de boulevard eindelijk klaar is”, zegt ze.
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“Juridisch is het bouwen van nieuwe wonin-

gen op het Zeeburgerpad niet toegestaan”, 

begint John. “Volgens het bestemmingsplan 

Oostelijke Eilanden uit 2010 is het Zee-

burgerpad een bedrijventerrein waar geen 

nieuwe woningen mogen komen. Bedrijven 

veroorzaken overlast en dat kan niet in com-

binatie met wonen.”

Gunstig
Maar de nood is hoog. Amsterdam is 

dringend op zoek naar plekken om nieuwe 

woningen te bouwen. Niet in de groene 

gebieden rondom Amsterdam, maar juist in 

de stad zelf. In de Structuurvisie 2040 wordt 

het Zeeburgerpad aangewezen als mogelijke 

locatie. 

John: “Als in de Structuurvisie staat: ‘we 

willen woningen toevoegen’, moet je eerst 

kijken of dat wel kan. Dat onderzoek heb-

ben we laten doen. Wat blijkt: de bedrijven 

die er zitten, zijn eigenlijk allemaal minder 

overlastgevend dan wat volgens het bestem-

mingsplan mag. Dat is op zich gunstig. 

Er liggen geen grote belemmeringen om 

woningen te gaan toevoegen. We moeten 

Wonen aan het 
Zeeburgerpad

het alleen juridisch regelen. Daarom zijn we 

nu bezig – en dat klinkt heel ambtelijk en 

technisch – om een ‘ruimtelijk functionele 

regeling’ op te stellen. Deze procedure is 

opgestart om andere functies, vooral wonen, 

mogelijk te maken.

‘Ruimtelijk’ slaat letterlijk op de ruimte die 

je hebt om te bouwen. De maximale bouw-

hoogte volgens het bestemmingsplan staat 

aangegeven met een rode lijn (zie afbeel-

ding). De huidige bebouwing is echter lager. 

Er is dus ruimte om woningen toe te voegen. 

Uitgaande van woningen van gemiddeld 100 

08 12 16 12 12 16 12 12 12 12

Het Zeeburgerpad, nu nog een smalle strook met bedrijven, staat aan de vooravond 
van een grote verandering; in de toekomst komen er mogelijk 154 woningen. John 
Avis (planoloog bij stadsdeel Centrum) vertelt over de naderende transformatie.

m2, en het gegeven dat 25% van het terrein-

oppervlak beschikbaar moet blijven voor de 

werkfunctie, levert dat 154 woningen op.”

Positief
Het stadsdeel heeft de afgelopen maanden 

met input van de buurt (direct omwonenden, 

belanghebbenden en eigenaren) een ‘con-

cept ruimtelijk functioneel kader’ opgesteld. 

“Tijdens een bijeenkomst in september heb-

ben we gevraagd hoe zij de toekomst zien 

van het Zeeburgerpad”, zegt Avis. “De sfeer 

was positief, al was er ook zorg over het 

verkeer. Daar is onderzoek naar uitgevoerd: 

de knooppunten kunnen het extra verkeer 

verwerken. Ook is ‘bouwen boven de rode 

lijn’ als keuze aan de mensen voorgelegd, 

waardoor je nog eens 80 woningen zou kun-

nen toevoegen.”

 

Horeca
Op het Zeeburgerpad komt ook een tijde-

lijke horecafunctie. In juni 2016 heeft het 

stadsdeelbestuur toestemming verleend 

aan twee restaurants aan het begin van de 

Zeeburgerpad, bij de molen. John: “Het is 

een verlevendiging van het gebied. De initia-

tiefnemers hebben contact opgenomen met 

buurtcommissie. Er zijn afspraken gemaakt 

over voorkomen van overlast.”

In januari/februari 2017 ligt het concept ka-

der ter inzage voor inspraak; voor de zomer 

van 2017 zal het bestuur het kader vaststel-

len, zo hoopt John. “Dan wordt het toege-

voegd aan het bestaande bestemmings-

plan en kunnen bouwinitiatieven getoetst 

worden. Wanneer de woningen komen? Dat 

ligt aan de eigenaren zelf. Daar kunnen jaren 

tussen zitten.”

10 Afbeelding: Robert Heit



Het wordt hier fantastisch! 
‘stoer’, wat natuurlijk alles te maken heeft 

met het industriële verleden van dat gebied, 

met die grote hallen. Het laatste kenmerk 

is ‘contrastrijk’ in alle opzichten: groot 

en klein, arm en rijk en ga zo maar door. 

Oostenburg wordt beslist geen ‘yuppenei-

land’ waar alleen de lucky few de hoofdprijs 

kunnen betalen. Er komt een significant 

aandeel sociale huurwoningen: 20% van 

het beschikbaar aantal m2 ‘wonen’ is geen 

kattenpis! We willen ook woningen in het 

middensegment, woningen met een lift, 

starterswoningen et cetera. Je krijgt dus 

een redelijk evenwicht.”

In 2017 wil Stadgenoot – samen met het 

stadsdeel en de horecaondernemers op 

Oostenburg – een aantal activiteiten op het 

eiland organiseren. De woningcorporatie 

wil omwonenden bij het eiland betrekken 

op een leuke, positieve manier. 

www.oostenburg.nl

Plannen kunnen worden gemaakt, nu het 

bestemmingsplan Oostenburg ‘onherroe-

pelijk’ is geworden. “Dat is mooi”, zegt Rob 

triomfantelijk. “Onherroepelijk houdt in dat je 

tegen dit bestemmingsplan geen zienswijze 

meer kunt indienen, geen bezwaar meer kunt 

maken, geen beroep meer kunt instellen – wat 

ook niet is gebeurd. Opmerkelijk voor zo’n 

groot gebied in de binnenstad van Amster-

dam! Ik ben anders gewend (lacht). Amster-

dam is niet de makkelijkste stad om ruimte-

lijke ontwikkelingen voor elkaar te krijgen.”

Karakter
De bouwkavels op Oostenburg worden eerst 

verkocht. Afgelopen 10 november heeft mi-

nister Blok de aftrap gegeven voor de verkoop 

van de kavel van het Rijksvastgoedbedrijf, 

een andere eigenaar in het gebied. Komend 

jaar maakt woningcorporatie Stadgenoot 

haar kavels in fasen bouwrijp en klaar voor 

de verkoop. Iets waarover Sabine zich geen 

zorgen maakt. “Amsterdam verkoopt zich-

zelf”, verzekert ze . “Zeker deze plek, binnen 

de ring. Daar hoef je geen advertentie voor te 

zetten. Eerder dat geïnteresseerden vragen: 

‘Waar kan ik tekenen?’ Oostenburg is een 

prachtige locatie met karakter, afwisseling en 

een sterke visie waar we naar toe willen.” 

Eiland voor iedereen
Die visie staat onder meer omschreven in het 

‘beeldkwaliteitsplan’ dat is opgesteld door 

ontwerpbureaus Urhahn en Studioninedots 

uit Amsterdam. “Het beschrijft de kenmerken 

van het eiland die in de nieuwbouw ontwer-

pen moeten terugkomen”, legt Rob uit. “Het 

beeldkwaliteitsplan is een vertrekpunt voor 

een vastgoedontwikkelaar om met een ont-

werper samen aan de slag te gaan. Streven is 

om het plan nog voor de zomer van 2017 door 

de gemeenteraad te laten vaststellen.” 

Sabine: “In het beeldkwaliteitplan geven 

we een aantal kernwaarden van Oostenburg 

mee aan de architecten. Zo willen we graag 

zien dat Oostenburg levendig wordt, met 

ruimte voor zowel wonen als werken en ‘open 

plinten’ aan de straten, kade en pleinen. 

Een andere kernwaarde van Oostenburg is 

Stoer, contrastrijk en levendig; zo ziet de toekomst van Oostenburg eruit. Rob 
Vooren (projectmanager gemeente Amsterdam) en Sabine Renders (ontwikkelings-
manager Stadgenoot) zien het helemaal zitten. “Er komen ongeveer 1500 nieuwe 
woningen voor zo’n 2500 bewoners. Met een prachtige voetgangerskade en mooie 
gebouwen. Het wordt straks fantastisch hier!”
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Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen naar 
aanleiding van dit journaal? Neem dan contact op 
met Roeland Lagendijk, gebiedscoördinator Oos-
telijke Binnenstad 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.amsterdam.nl/projecten/eilandenboulevard

Eindredactie Arnold Korporaal
Fotografie Jos Heijnen, Richard Mouw (cover en pagina 5),
Maria Heijdendael (Jeanine van Pinxteren)
Illustratie John Prop
Ontwerp Werf3, Amsterdam
Druk De Raddraaier, Amsterdam
Oplage 8.500

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?

De Witte Boei wordt aantrekkelijker
Buurthuis De Witte Boei wordt 
verbouwd. “Minder formeel en met 
meer plek voor ontspanning”, zegt 
Elise Kleisen (gebiedsmedewerker 
Oostelijke Binnenstad). “Uitnodigend 
en aantrekkelijk voor zoveel mogelijk 
buurtbewoners.”

Elise ziet het helemaal voor zich: “Het moet 

een centrum worden voor de hele buurt. 

Jong en oud, zzp’ers, werkend en niet (meer) 

werkend, voor iedereen. Een ontmoetings-

plek waar mensen een kop koffie kunnen 

drinken, afspreken, ontmoeten, in gesprek 

raken met elkaar. Mensen die zeggen: ik 

heb nog wat uren over per week, kan ik wat 

betekenen voor de buurt?

Maar juist buurtbewoners met wie het goed 

gaat, die iets extra’s zouden kunnen doen 

voor de buurt, komen er niet graag. Zij 

vinden het toch te veel een zorgkantoor, al-

leen voor buurtbewoners die heel hard hulp 

nodig hebben. Helemaal geen aantrekkelijke 

inrichting. Je stuit direct op een grote recep-

tie waar iemand van DOCK zit en vraagt: wie 

ben je en waar kom je voor? Dat is voor som-

mige buurtbewoners een drempel. Het moet 

niet zo zijn dat ik mij – bij wijze van spreken 

– moet legitimeren als ik naar binnen ga.”

De kritiek is ten dele begrijpelijk. Een 

vaste gebruiker van het gebouw is Centram,  

verantwoordelijk voor schulddienstverle-

ning. De andere vaste gebruiker is DOCK 

(voorheen IJsterk), bezig met opbouwwerk, 

jongerenwerk en maatschappelijk werk 

in de buurt. “Met name DOCK wil mensen 

verbinden en een bredere doelgroep bin-

nenhalen”, vervolgt Elise. “Dat lukt nog 

onvoldoende en daarom is deze verbouwing 

nodig. We hebben een aantal bewoners-

avonden georganiseerd. De buurt gevraagd 

hoe je het publieke deel van de begane 

grond aantrekkelijker kunt maken. Zo zijn 

we tot een nieuw ontwerp gekomen. Een 

ontwerp waarbij de ingang wordt verplaatst. 

Je komt nu binnen in een soort tochthal die 

veel ruimte in beslag neemt. Door de ingang 

te verplaatsen, krijgen we een grotere 

inloop- en ontmoetingsruimte en een betere 

verbinding tussen twee ruimtes. De nieuwe 

ingang biedt ook meer zicht op het plein en 

op wat daar gebeurt. 

De balie wordt kleiner en deels een bar, 

zodat het minder formeel wordt. Er komt een 

grote L-vormige tafel waar zzp’ers aan kun-

nen werken. We kijken ook of we een speel-

hoek kunnen creëren voor kleine kinderen, 

zodat ook ouders met jonge kinderen naar 
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binnen willen komen. De verbouwing van  

De Witte Boei start in februari 2017.” 

Contactgegevens  Elise Kleisen:

Tel: 06 - 1053 1536

E-mail: e.kleisen@amsterdam.nl


