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Benadering 
De openstelling van het Marineterrein biedt enorme kansen voor Kattenburg en de 
rest van Amsterdam. 
Het Marineterrein is onderdeel van Kattenburg en daarom is het belangrijk dat het 
terrein wordt ontwikkeld in samenhang met dit gebied en haar bewoners.  
Er is behoefte aan een integrale ontwikkeling van Kattenburg, zodat de lusten en de 
lasten gedeeld kunnen worden. 
 
 
Wat willen we op het Marineterrein? Welke angsten leven er? 
 

1. deze unieke plek behouden voor 
de stad. De ontwikkeling van een 
stadspark, een groene oase, 
verkeersluw. Een ecowijk / 
ecoquartier, zelfvoorzienend, een 
Europees voorbeeldproject op het 
gebied van duurzame 
stadsontwikkeling. Een 
innovatielab bijvoorbeeld op het 
gebied van smart cities, water of 
voedsel 

2. een gemengde programmering 
met publieke voorzieningen voor 
de stad, voorzieningen voor 
Kattenburg en maximaal  500.000 
m² voor woningen 

1. deze unieke plek wordt een  
evenemententerrein 

2. de (tijdelijke) ontwikkeling zorgt 
voor verkeersoverlast en 
parkeerproblemen 

3. toenemende geluidshinder 
4. verslechtering van luchtkwaliteit 
5. vanwege de grondopbrengsten 

wordt het gebied grotendeels 
volgebouwd en alle grond 
uitgegeven aan private partijen  

 
Wat willen we met de bestaande 
woningen op Kattenburg? 

 

 
1. verduurzaming op alle gebieden 

(water, energie, openbare ruimte, 
voedsel, mobiliteit etc.)  

2. de verduurzaming van Kattenburg 
parallel laten lopen met de 
ontwikkeling van het Marineterrein 

3. een andere waterhuishouding in 
samenhang met het Marineterrein 

4. verbetering van logistiek en 
verkeer 

5. zelfbeheer van groen en energie 
6. verbetering van de kwaliteit van 

de openbare ruimte 
7. een levensloopbestendig 

woongebied (voor jong en oud) 

 

 



Uitgangspunten van de overheid 
De visie van het Stadsdeel Centrum laat zich als volgt samenvatten:  
- Het Marineterrein wordt primair een openbaar stadspark aan het water met een 
groene vloer, een ontmoetingsplek voor alle Amsterdammers en bezoekers van 
Amsterdam, tevens het kloppende hart van de Oostelijke binnenstad.  
- Het park wordt zo ingericht dat er sprake is van ruimte voor recreatie, variërend 
van in relatieve rust van de natuur genieten tot sport en spel, waarbij gebruik 
gemaakt kan worden van het water en de waterkant (verschillende verblijfsmilieus).  
- Het stadspark is geschikt en mede bestemd voor culturele bedrijvigheid en 
daaraan gerelateerde activiteiten; de gebouwen vormen de ruimtelijke dragers 
daarvoor  
- Er is ruimte voor (vernieuwende) horeca, passend bij aard en schaal van de 
onderscheiden deelgebieden en verblijfsmilieus.  
- Het concept van ‘nieuw leven voor oude gebouwen’ en het ‘koesteren van 
cultureel erfgoed’ is leidraad. De aanwezige monumenten, andere historisch 
karakteristieke gebouwen en enkele eigentijdse gebouwen vormen, naast de 
bestaande groenstructuur en het omringende water, het ruimtelijk grid voor verdere 
ontwikkeling.  
- Voor nieuwbouw is er (beperkt) ruimte ter versterking van de primaire functies van 
het stadspark. Architectuurbeeld en bouwhoogte worden in open dialoog vastgesteld.  
(http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/Bestuursarchief/2011/Stadsdeelraad/Voorstellen/RAVO20110426-
GLD66PvdAMarineraadsbesluit.pdf) 
 
Bij de overdracht van het Marineterrein aan de gemeente Amsterdam: 

-  “het Marineterrein is een oase van rust (…), deze sfeer willen gemeente en 
Rijk behouden” 

- “rust en ontmoeten gaan op het nieuwe Marineterrein dan ook hand in hand”  
- “het wordt een plek waar onderzoekers en ondernemers in alle rust kunnen 

werken” 
- op het terrein: “een innovatieve werkplaats, waar bedrijven en 

wetenschappers samenwerken aan innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke doelen” 

 
Aanvullend advies van Platform kattenburg 
De groene stad  

- urbaan groen wordt enorm gewaardeerd door stedelingen 
- groene ruimte heeft op diverse wijze een grote positieve invloed op 

gezondheid 
- groene ruimte kunnen steden een competitief voordeel bieden in de jacht op 

talent 
- meer groene ruimtes kunnen een sterke impuls zijn voor een groene 

economie 
- groen biedt ook sociaal rendement 
- publieke of semipublieke plaatsen brengen sociale interactie tot stand  

(aldus Rik Daems, uit: Steden maken het verschil, Bart Somers en stadsvrienden, ASP Brussel) 
 
De slimme stad 
Er is een wereldwijde ontwikkeling van smart cities en smart regions:  
"A city can be defined as ‘smart’ when investments in human and social capital and 
traditional (transport) and modern (ICT) communication infrastructure fuel sustainable 

http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/Bestuursarchief/2011/Stadsdeelraad/Voorstellen/RAVO20110426-GLD66PvdAMarineraadsbesluit.pdf
http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/Bestuursarchief/2011/Stadsdeelraad/Voorstellen/RAVO20110426-GLD66PvdAMarineraadsbesluit.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_growth


economic development and a high quality of life, with a wise management of natural 
resources, through participatory action and engagement". 
Amsterdam heeft de ambitie om een smart city te zijn, en er zullen in de komende 
jaren Europese subsidies beschikbaar zijn voor ‘smart city projecten’. Het gebied 
leent zich voor een smart city living lab, waarin slimme technologie, slimme stromen, 
en de energieke samenleving in samenhang met elkaar ontwikkeld worden.  
 
Concreet 
Het Bureau Marineterrein bezorgt eind december 2014 een huis-aan-huis krant met 
informatie over de (gedeeltelijke) openstelling van het terrein, over het gebruik van 
het terrein tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU (2016), de tijdelijke 
brug naar de Dijksgracht. Verder bevat de krant een oproep aan de bewoners mee te 
denken over de ontwikkeling van het terrein in zg. themagroepen op een bijeenkomst 
in januari 2015. Het Platform stelt voor in ieder geval de volgende themagroepen te 
starten: stadspark, ecowijk/ecoquartier/ecowerf en innovatielab 
 
Het Platform Kattenburg / Marineterrein organiseert in maart 2015 een symposium 
over verduurzaming van Kattenburg, een nieuwe benadering van energie / water / 
mobiliteit. Ook de logistiek en het verkeer op Kattenburg staan op de agenda. 
 
Het Platform Kattenburg / Marineterrein is opgezet door Wil Merkies – op verzoek 
van het Bureau Marineterrein – en bestaat verder uit: André Agterof, Henriette Jager, 
Jeanine Langbroek, Joop Lahaise, Bas Römgens en Jan Roseboom (allen van 
Kattenburg). Het Platform initieert en coördineert voorlopig de meningsvorming over 
Kattenburg. 
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