
Uitnodiging Stelplaats 3 
Doe mee, geef onze buurt een nieuw centrum 

 
24 april in de Witte Boei 

van 19.30 uur – 21.30 uur 
 

 
 

programma:  
1. 2 korte verhalen over de hal 
2. buurtgenoten aan de slag 
3. een tekenaar brengt de ideeën in beeld 

 
(misschien een korte rondleiding door de hal, maar als er gesloopt wordt kunnen we er niet in) 

 

 
 

Wat wil jij in de hal?  
Een tuin, speelcentrum, filiaal van een museum, kickboxen, roeivereniging? 

 
De hal wordt door Stadgenoot met de grond aan weerszijden verkocht. Wij willen als 

buurtgenoten de ideeën uit de buurt onder de aandacht brengen.  
 

Initiatief van 3 buurtgenoten: Lex Gründeman, Marius Ernsting, Rob van Dijk 

Wil je meer weten, schrijf aan: stelplaats3@gmail.com  
 

Meer informatie zie de achterkant van dit papier. 

mailto:stelplaats3@gmail.com


Stelplaats3 de Werkspoorhal 

De Eilanden krijgen niet alleen een nieuwe boulevard, maar er komt ook een hele buurt bij. 
Dat vraagt om een nieuw publiekscentrum. Zoiets als Stelplaats 3, de Werkspoorhal, achter 
Roest. De hal is ongeveer 2 keer zo groot als de Oosterkerk. Daar kan echt heel veel in. Laat 
je fantasie los. Deel je ideeën met mensen uit de buurt.  
 
De hal staat symbool voor de ontwikkeling van Oostenburg. Samen met de van Gendthallen 
is Stelplaats 3 beeldbepalend voor het nieuwe woon- en werkgebied. Met 3000 nieuwe 
buurtbewoners, ongeveer zo veel als er nu op heel Wittenburg wonen. 
 
Met de hal blijft belangrijke geschiedenis van Oostenburg behouden. Het is de laatste 
schakel in de Amsterdamse scheepsbouw- en machine-industriegeschiedenis. De hal 
symboliseert de onafgebroken traditie, vanaf de aanleg van Oostenburg voor de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie in 1660, tot de sluiting van de Storkfabriek in 1995.  
 
De hal lijkt wel een enorme kathedraal. De kraanbanen maken duidelijk dat hier 
scheepsmotoren werden gemaakt. De inwendige afmetingen zijn: 60 meter diep, 23 meter 
breed en 23 meter hoog tot het dak. Oorspronkelijk was er veel licht op de werkvloer, via de 
vensters in het dak en de gevels. Dit zou bij de vernieuwde opzet weer kunnen worden 
hersteld.  
Zo zou het er in de toekomst uit kunnen zien: maar wat komt er in en wat gaat de buurt er doen? 
 

 


