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Mijn buurt

Op de Oostelijke Eilanden vonden in korte 

tijd twee schietpartijen plaats. Dit houdt 

de gemoederen flink bezig. Het stadsdeel, 

de waarnemend burgemeester, de politie, 

het jongerenwerk, bewoners, iedereen is 

er druk mee. 

Ik woon in de buurt en kom vaak op de 

Eilanden. Het is vooral een fijne buurt, heel 

gemengd en volop in ontwikkeling. 

Een goede inrichting van straten, parken 

en speelplekken is mede bepalend voor de 

veiligheid en leefbaarheid. Hier heb ik mij 

als bestuurder voor ingezet.

Neem de Eilandenboulevard: de werk-

zaamheden daarvoor gaan nu echt van 

start. Ik herinner me nog levendig de druk-

bezochte inspraakavonden vanaf 2011 

waar de emoties vaak hoog opliepen. Het 

resultaat, als de nieuwe straat, stoep én het 

werk aan het talud klaar is, wordt prachtig.

‘Het is vooral een 
fijne buurt, heel 
gemengd en volop 
in ontwikkeling’

Intussen is het nieuwe woningcomplex 

op het Wienerterrein klaar en zo mooi 

geworden dat het de Zuiderkerkprijs 

ontving! 

Het nieuwe Touwbaanpark pal naast 

Wiener zal dit voorjaar gaan bloeien en 

groeien: een aanwinst. Op zaterdag op 

weg naar de supermarkt neem ik vaak die 

route. Dan koop ik nog wat schroefjes of 

verf bij de Doe-het-Zelf op Wittenburg om 

thuis een klusje te doen, koop een harinkje 

en een bloemetje, en fiets via de steeds 

leuker wordende Czaar Peterstraat terug.

De grote ontwikkelingen heb ik dan nog 

niet eens genoemd: de bouw en restauratie 

op het voormalige Werkspoorterrein – met 

een ‘industriële sfeer’, en natuurlijk de 

transformatie van het Marineterrein. 

Ik ben ervan overtuigd dat al deze 

ontwikkelingen bijdragen aan een leefbare 

buurt. Ik heb er vertrouwen in, want er zit 

power genoeg hier! 

Jeanine van Pinxteren

 Eilandenboulevard  

 

  In februari is Liander Gas gestart met 

het vervangen van de gasleidingen 

van het Kattenburgerplein tot aan 

de Oostenburgervoorstraat. De 

werkzaamheden vinden plaats in de 

ventweg en zijn 3 juni afgerond. Op 

pagina 6 en 7 een uitgebreid overzicht 

van de planning. Verder is Reddyn 

bezig met het vervangen van de 

elektriciteitskabels voor het “150 kV 

project”.

  Mauritskade   

Tot en met april 2018 vinden 

werkzaamheden plaats aan de 

Mauritskade. Hiervoor wordt een 

deel van het verkeer omgeleid via de 

Eilandenboulevard.

  Mariniersbrug
  Van 9 juli t/m 31 augustus 2018 wordt 

het brugdek van de Mariniersbrug 

vervangen. Autoverkeer in twee 

richtingen blijft mogelijk vanwege 

de gefaseerde werkwijze. Bus- en 

vrachtverkeer moet wel omrijden.

   Marineterrein   

Het Marineterrein doet zaterdag 21 

april mee met het festijn Expeditie 

Oosterdok. Op dinsdag 22 mei is de 

bijeenkomst “Bijpraten met de buurt” 

waarvoor u zich kunt opgeven. Na 

de zomer opent het Marineterrein de 

pr0grammeerschool Codam (Coding in 

Amsterdam) – meer op pagina 11.

    Czaar Peterstraat  
Begin dit jaar is gele, openbare 

straatverlichting boven de tramlijn 

vervangen door warme, witte 

ledlampen. Voor de gevelverlichting 

is een vergunning aangevraagd. De 

aanpassingen maken deel uit van het 

lichtplan om de sfeer in de straat te 

verhogen. In het volgende nummer meer 

over de bomen en de doorstroming 

van de tram. Meer info: amsterdam.nl/

projecten/czaar-peterstraat

   Oostenburg    
In februari zijn de kavels tussen Roest 

en de Werkspoorhal verkocht aan VORM 

(pagina 8 en 9). Op 14 maart heeft 

het Rijks Vastgoed Bedrijf haar kavel 

verkocht aan Stadswerf Oostenburg 

Ontwikkeling BV, een samenwerking van 

Steenwell en VORM.

    Zeeburgerpad  

  De gemeente heeft ruimtelijke 

uitgangspunten opgesteld om de 

transformatie van het Zeeburgerpad 

naar een woonwerkgebied mogelijk 

te maken. Rond april/mei zullen deze 

ruimtelijke uitgangspunten ter inzage 

liggen voor inspraak.
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     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 

gedeelde 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. De 

verwachting is dat de eerste bewoners 

eind 2018 het pand betrekken.

     Koning William
  De voormalige scheepswerf wordt her-

ontwikkeld; hierover meer op pagina 10.

     Speeltuin Funenpark
  Momenteel werkt de gemeente aan het 

uitwerken van het definitief ontwerp. 

Dit kost meer tijd dan bij een “gewone” 

speeltuin, omdat de speeltoestellen 

speciaal voor deze speeltuin worden 

gemaakt. Streven is om eind 2018 te 

starten met de aanbesteding. 

     Touwbaanpark

  In maart 2018 is fase 1 van het 

Touwbaanpark afgerond. Daarmee is het 

grootste deel van het park klaar. In april 

worden alleen nog de ondergrondse 

afvalcontainers geplaatst. Fase 2 start 

naar verwachting medio 2019. De 

startdatum hangt af van de bouw van 

twee huizen aan de koppen van de 

Nieuwe Oosterburgerstraat.

     Cruquiuskade
  Van 9 juli tot 11 augustus legt de 

gemeente drie oversteekplaatsen aan 

op de Cruquiuskade.

  De oversteekplaatsen zijn bedoeld om 

de fietsstromen op de Cruquiuskade 

goed en veilig te geleiden. Elke 

oversteekplaats krijgt een vluchtheuvel 

in het midden van de weg, zodat 

de weg in twee fases kan worden 

overgestoken. De weg buigt op die 

plaatsen iets uit in de richting van het 

fietspad. Dit alles gebeurt in combinatie 

met snelheidsremmende maatregelen 

voor het autoverkeer. Daarvoor komt 

een zogenaamde rammelstrook in de 

as van de weg, die de weg optisch 

smaller maakt. De strook wordt een 

meter breed, bestaat uit klinkers en is 

overrijdbaar. Vanwege de aanleg van de 

oversteekplaatsen gaat de gemeente 

twaalf parkeerplaatsen opheffen. 

Het werk wordt in fases uitgevoerd. 

Doorgaand autoverkeer en bussen 

worden die periode omgeleid via de 

Zeeburgerstraat en Zeeburgerdijk.
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Betere doorstroming
Stephan Vierkant: “Ik vind het design niet spectaculair. 

Het wordt wel beter, maar dat is al gauw als je ziet hoe de 

bestrating er nu bij ligt. Op de artist impressions zag ik 

geen verkeerslichten meer voor de Oosterkerk. Dat komt de 

doorstroming ten goede. Nu gaat een gênant klein aantal auto’s 

door groen omdat afslaande auto’s moeten wachten op fietsers 

die rechtdoor gaan. Fietsers zijn bovendien niet goed zichtbaar. 

In de bomenstrook tussen de ventweg en de rijweg wordt het 

zicht belemmerd door elektriciteitskasten, reclameborden, 

fietsenrekken, brievenbussen. Ik hoop dat dat verbetert.”

4

Schuif gehandicapten-
parkeerplaats terug 
Sonja van Meir: “Mijn gehandicaptenparkeerplaats schuift 

op van 4 meter naar 15 meter. Daardoor wordt het voor mij 

onmogelijk om in te stappen: eerst een dubbelzijdig fietspad 

met scooters oversteken, dan over een hoge stoeprand en tot 

slot instappen vanaf de rijweg. Zie je de file al voor je? Met de 

buren heb ik van meet af aan aangekaart dat mijn parkeerplaats 

vlak voor mijn voordeur noodzakelijk is. Er is altijd gezegd: maak 

je geen zorgen, komt goed – dus niet! Het zou wel al schelen 

als de parkeerplaats meer naar het fietspad (terug)schuift. Op 

die plek staat nu een parkeerpaal ingetekend. Die kan je toch 

verplaatsen? Ik ben ook benieuwd waar mijn auto blijft als de 

Eilandenboulevard op de schop gaat.”

Bredere boulevard
Cedric Sijlbing: “Toen ik tien jaar geleden voor het eerst hoorde 

van de Eilandenboulevard, had ik een heel ander beeld voor 

ogen. Ik dacht dat de boulevard veel breder zou zijn, ook 

vanwege de toestroom van toeristen. Een boulevard zoals 

je die aan zee hebt, met aansprekende horeca – niet zoiets. 

Teleurstelling is een groot woord, maar het is anders dan ik me 

had voorgesteld.”

Goedbezochte  infomarkt

Stoppen bus is een fout
Diederik Brink: “Het design met de rode steen en het groen 

vind ik heel mooi. Ook goed om de snelheid eruit te halen, 

maar niet door de bus op de rijbaan te laten stoppen. Dat vind 

ik een grote fout. Je krijgt opstoppingen, hulpdiensten die er 

niet langs kunnen en mensen die onverantwoord gaan inhalen. 

Dan wordt het zelfs onveiliger. Je kunt toch ook handhaven met 

(mobiele) flitspalen? Verder voorzie ik parkeerproblemen door 

het opheffen van de ventweg. Tot slot hoop ik dat ze ooit die 

foeilelijke Pelikaanbrug gaan vervangen door een brug die past 

bij de historische scheepswerven en de Oosterkerk.”

Woensdag 21 februari organi-
seerde de gemeente in Huis van 
de Buurt De Witte Boei een info-
markt over de herinrichting van 
de Eilandenboulevard. Hier kon 
iedereen zich laten informeren 
over de plannen, de bouwfases 
en de omleidingen. Ambtenaren 
waren ter plaatse om tekst en 
uitleg te geven. De belangstel-
ling was goed, de meningen 
verdeeld: er was lof, maar ook 
kritiek – zo laten de meningen 
van buurtbewoners op deze 
pagina’s zien.

Even wennen
Radha: “De plannen zien er op zich mooi uit. De snelheid gaat 

eruit en het wordt veiliger voor de buurt en de fietsers. Nu 

raast het verkeer voorbij en kost het veel tijd om in te voegen 

vanuit de ventweg. Nadeel is dat je – als je in de auto achter 

een bus zit en je kunt niet inhalen – bij elke halte stilstaat. 

Het kost extra tijd om thuis te komen. Verder maak ik me 

zorgen over het verdwijnen van zoveel parkeerplaatsen. Ik 

zie vergunninghouders in de knel komen. Het wordt wel even 

wennen.”

Positief
Roel Pieters: “De Eilandenboulevard nieuwe stijl ziet er mooi 

uit: met die rode stenen, bredere trottoirs, meer ruimte voor 

terrassen, schuttingen weg bij de waterkant. Het wordt veel 

minder een racebaan. Het zou ook leuk zijn als er horeca komt in 

de Oosterkerk. Enige wat ik jammer vind is de inrichting van het 

Kattenburgerplein: is het nou echt nodig dat daar een muurtje 

omheen komt? Door het in vlakken te verdelen, verdwijnt de 

openheid die het nu wel heeft. Maar voor de rest ben ik positief 

over de plannen.”
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Stap 3  3 september - 11 november 2018

Nieuwe Vaart

Ka
tte

nb
ug

er
st

ra
at

Cz
aa

r P
et

er
st

ra
at

W
itt

en
bu

rg
er

-
va

ar
t

3 september tot 11 november: hoofdrijbaan deels via ventweg

10 en 11 november: weekendafsluiting

Weekendafsluiting op 10 en 11 november: 
geen autoverkeer mogelijk van en naar Prins Hendrikkade

Rijrichting autoverkeer

Stap 4  12 november 2018 - 2 juni 2019
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12 november tot 3 maart: hoofdrijbaan deels via ventweg

4 maart tot 2 juni: ventweg deels afgesloten

Rijrichting autoverkeer

Stap 5  3 juni - 20 september 2019
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3 juni tot 20 september 2019: ventweg deels afgesloten

Rijrichting autoverkeer

Stap 1  26 februari - 8 juli 2018
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26 februari tot 3 juni: gas in ventweg

4 juni tot 8 juli: gas en drinkwater in ventweg

Rijrichting autoverkeerWeekendafsluiting op 16 en 17 juni: 
geen autoverkeer mogelijk op Kattenburgerstraat

Stap 2  9 juli - 2 september 2018

Nieuwe Vaart
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9 juli tot 2 september: hoofdrijbaan deels afgesloten, gas in ventweg

1 en 2 september: weekendafsluiting

Rijrichting autoverkeerWeekendafsluiting op 1 en 2 september: 
geen autoverkeer mogelijk van en naar Prins Hendrikkade

Planning werkzaamheden  Eilandenboulevard

Tijdens de werkzaamheden aan de Eilandenboulevard zijn wo-

ningen soms minder makkelijk bereikbaar, zeker voor wie minder 

mobiel is. Bent u of kent u een buurtbewoner die in deze periode 

hulp kan gebruiken, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen? 

Of wilt u een minder mobiele buurtbewoner helpen? Mail dan naar 

Alex te Paske van DOCK via atpaske@dock.nl of bel 020 622 3879. 

Meer informatie over de planning van het werk vindt u op: 

amsterdam.nl/eilandenboulevard

Oproep: hulp nodig of geven tijdens 

de werkzaamheden?

Iepen Kattenburgerplein verplaatst
Een viertal iepen is verplaatst van het Kattenburgerplein 

naar de iepenrij aan de Nieuwe Vaart. Stadsdeelbestuurder 

Jeanine van Pinxteren stak hiervoor op 16 maart een schep 

in de grond, waarmee ze symbolisch het startsein gaf voor 

de werkzaamheden aan de nieuwe Eilandenboulevard.  

Het Kattenburgerplein krijgt een nieuw ontwerp, dat in 

een gezamenlijke ontwerpsessie met bewoners tot stand 

is gekomen. Ter vervanging van de iepen worden later drie 

pleinbomen geplant, die met hun bloesem meer kleur geven 

aan het plein.
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Kavel 1  Rond de zomer 2018 wordt op 

kavel 1 de eerste paal geslagen 

voor het Inntel Hotel met 300 

kamers, restaurant en wellness. 

Plannen voor dit hotel waren vele 

jaren geleden al gemaakt. De 

bouw gaat circa twee jaar duren.  

Kavel 2  Stadgenoot ontwikkelt zelf 100 

sociale huurwoningen voor jon-

geren en daarnaast ongeveer 60 

middensegment huurwoningen 

(huurprijs tussen € 750 - € 980) 

voor huurders die uit de sociale 

huur willen doorstromen. Een 

aantal jonge architectbureaus 

maakt ontwerpen voor dit kavel. 

Kavel 3  In dit kavel staat de oude, monu-

mentale werkspoorhal waar vroe-

ger enorme motoren in elkaar 

werden gezet en getest. Bedoe-

ling is dat de hal een voor publiek 

toegankelijke plek wordt. Nieuw-

bouw moet integraal onderdeel 

worden van de Werkspoorhal. 

Kavel 4+5    Zijn op 20 februari jl. verkocht 

aan VORM. Die wil tweede 

kwartaal 2019 aanvangen met de 

bouw van circa 260 woningen.

Kavel 6  Stadgenoot bouwt hier sociale 

huurwoningen en middenseg-

mentwoningen.

Kavel 7  Parkeerhuis met ruim 700 

parkeerplaatsen voor zowel 

bewoners als ondernemers.  

De verkoop van de grond vindt dit 

jaar plaats aan een consortium 

dat het parkeerhuis gaat bouwen 

en exploiteren.

Kavel 8  Stadgenoot ontwikkelt hier 

allemaal woningen in het mid-

densegment, zowel huur als 

koop. 

Kavel 9  Dit wordt een kavel voor een 

projectontwikkelaar. Gaat pas in 

2019 de markt op. 

Kavel 10 Stadgenootkavel

Kavel 11  Noordelijke deel van dit kavel 

is een Stadgenootkavel. De rest 

bestaat uit zelfbouwkavels. 

Kavel 12  Stadgenootkavel. Hier komt één 

van de twee woongroepen voor 

ouderen die Stadgenoot voor 

Oostenburg heeft geselecteerd. 

Kavel 13  Smalle strook van 10 meter diep, 

is verkocht aan VORM. 

Kavel RVB  RijksVastgoedBedrijf heeft dit 

kavel in maart 2018 verkocht aan 

Stadswerf Oostenbrug Ontwikke-

ling BV, een samenwerking van 

Steenwell en VORM.

8

Afgelopen februari ondertekenden 

Stadgenoot en vastgoedontwikkelaar 

VORM het koopcontract voor de kavels 

4/5 op Oostenburg. VORM kwam 

eerder als winnaar uit de bus met het 

beste ontwerp. Williëtte van Arendonk 

(ontwikkelingsmanager Oostenburg 

van Stadgenoot) zat in de jury.

Kavel 1

Kavel 2

Kavel 6
Kavel 3

Kavel 4

Kavel 5

Kavel 7

Kavel 8

Kavel 9
Kavel 10

Kavel 11

Kavel 12

Kavel 13

Van Gendthallen

INIT

RijksVastgoedBedrijf

Kavels op Oostenburg
Stadgenoot had dertien kavels op Oostenburg. Elke kavel heeft zijn eigen 
strategie. Op de kavels komen voornamelijk  woningen, met veel variatie, van 
kleine pandjes tot woontorens (42 en 52 meter hoog). De meeste kavels verkoopt 
Stadgenoot aan ontwikkelaars, die spelregels– ‘kavelpaspoorten’ – meekrijgen 
voor duurzaamheid, stedenbouwkunde en het soort woningen. Er komen ook 
kavels voor zelfbouwgroepen. Een paar kavels ontwikkelt Stadgenoot zelf. 
Hieronder een compleet overzicht van de stand van zaken per kavel. De plannen 
kunnen in de toekomst nog wijzigen.

worden zonnecellen geïntegreerd. VORM 

gaat daarmee verder dan de gestelde 

duurzaamheidseisen.”

Met de verkoop van de kavels is tientallen 

miljoenen gemoeid. Geld dat Stadgenoot 

nodig heeft om het gebied te ontwikkelen, 

want dat kost veel geld. Williëtte: “Denk 

aan het slopen van allerlei panden, 

bodemsanering, het aanleggen van de 

nieuwe straten en kades, de rente die 

wij jaar in jaar uit betalen voor de grond. 

Daarvoor zijn die inkomsten belangrijk. En 

met het geld dat we hier verder verdienen, 

kunnen we elders in de stad heel veel 

sociale huurwoningen bouwen.”

“Een jaar geleden schreven we een tender 

uit voor deze kavels”, zegt Williëtte. “We 

hebben marktpartijen gevraagd of zij een 

idee wilden ontwikkelen. Daar reageerden 

bijna twintig partijen op, waaruit er vijf 

werden geselecteerd. Die kregen na de 

zomer 2017 de mogelijkheid om een plan 

te maken en een grondbieding te doen. 

In december hebben we deze vijf plannen 

beoordeeld en rapportcijfers gegeven. VORM 

kwam niet alleen met het beste plan; een 

week later bij de notaris bleek VORM ook het 

hoogste grondbod te hebben gedaan. Zij 

wilden de tender heel graag winnen, omdat 

zij geloven in deze plek.”

Blurring zones
De jury vond dat VORM goed had nagedacht 

over hoe bewoners met elkaar leven in 

een wijk. Vooral de blurring zones – de 

overgangszones tussen publiek en privé 

– maakten indruk. Williëtte: “Die zijn op 

een hele slimme manier vormgegeven: 

een grote binnentuin tussen INIT en de 

kade. Vanuit de gebouwen kun je met 

trappen of poorten direct op die binnentuin 

uitkomen, met leuke functies op de 

begane grond. Niet alleen maar de geijkte 

kantoren of werkplekken voor zzp’ers, maar 

bijvoorbeeld ook een gezondheidscentrum 

met fitness, een SPAR voor je croissantje 

en je eerste dagelijkse levensbehoeften en 

een restaurant. De jury vond dat zij verder 

dachten dan alleen maar stenen stapelen. 

Ook komt er een actief daklandschap. Een 

soort kassentuin met kruiden en groenten, 

zowel voor bewoners als het restaurant, en 

een imker voor de bijen en de bloemen.”  

Ruig
Het hele ontwerp is contrastrijk en stoer, 

met veel verschillende hoogtes en variatie in 

materiaalgebruik. “Het wordt bijvoorbeeld 

geen aangeharkte binnentuin, maar 

ruig, met losse stenen waar de planten 

tussendoor groeien. In de gevelpanelen 

Geloven  in deze plek
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Vragen? 
Heeft u vragen over het Marineterrein?  

Wilt u bijvoorbeeld weten waarom het 

Marineterrein Amsterdam een internationaal 

innovatiemilieu moet worden? Of hoeveel 

groen er straks nog is? Of u zich al in kunt 

schrijven voor woningen? Kijk dan snel op 

de website van het Marineterrein:   

marineterrein.nl/vraag-en-antwoord 

Om mensen in de directe omgeving van het 

Marineterrein als eerste bij te praten over 

de huidige, tijdelijke programmering en de 

plannen voor de toekomst, organiseert het 

Marineterrein vier keer per jaar een infor-

mele bijeenkomst ‘Bijpraten met de buurt’. 

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats 

op dinsdag 22 mei 2018 van 18.00 tot 20.30 

uur in de Commandantswoning. Aanmelden 

kan via: aanmelden@marineterrein.nl 

o.v.v. ‘Bijpraten op 22 mei’. 

Het Marineterrein praat bij met de buurt 
Toekomst 
Het Marineterrein Amsterdam is een unieke 

plek, een groene oase in het hart van de 

stad waar gewerkt wordt aan manieren om 

uzelf staande te houden in een wereld die 

snel verandert. Een plek waar u (weer) fit 

kunt worden en nieuwe dingen kunt leren. 

Stapsgewijs gaat het Marineterrein open 

voor publiek, want het is nog steeds groten-

deels militair gebied.

De opleiding is extra bijzonder omdat alle 

lessen plaatsvinden in een gebouw zonder 

docenten. Er zijn bovendien geen vaste 

lestijden, de opleiding is gratis en studenten 

die het nodig hebben, krijgen ook nog hulp 

bij het vinden van een slaapplek. 

Codam wil laten zien dat programmeren 

vooral ook een kwestie is van creativiteit en 

intensief samenwerken. Codam wordt dan 

ook een school waar in principe iedereen 

terecht kan; ook meisjes en jongens die niet 

goed passen in het reguliere onderwijs-

systeem. Het maakt niet uit wat de voorop-

leiding is of hoeveel affiniteit iemand heeft 

met technologie. Via een uitgebreide online 

test worden kandidaten geselecteerd. 

Codam is gebaseerd op het gedachtegoed 

en het lesprogramma van het vermaarde 

Ecole42 uit Parijs, de beste programmeer-

school ter wereld. Al honderden studenten 

van Ecole42, afkomstig uit alle hoeken van 

de samenleving, hebben inmiddels goede 

banen gevonden. 

Meer info: codam.nl 

De voormalige Koning William werf is 

verkocht en zal worden herontwikkeld 

tot een jachthaven met werkplaats voor 

elektrische sloepen, en twee woon-/werk 

gebouwen. Een voorhuis met werkplaats 

en een werfgebouw met 90 studio-

appartementen in de sociale huursector. 

Daarvan zijn 10 grotere appartementen 

voor senioren. De omgevingsvergunning is 

aangevraagd in december 2017. In februari is 

een buurtpresentatie gegeven op locatie.

Koning William

Een school zonder leraren

Op zaterdag 21 april is het feest in het 

Oosterdok! Loop dan een rondje langs het 

water van het Oosterdok want alle culturele 

instellingen en bedrijven gooien de deu-

ren open en organiseren tientallen gratis 

activiteiten en workshops. Met bijvoorbeeld 

ijzersmeden in de Museumhaven, Tai Chi bij 

Sea Palace, concertjes van conservatorium-

studenten, cocktails in de Sky Lounge en de 

opening van het zeilseizoen bij het Scheep-

vaartmuseum. Het Marineterrein opent spe-

ciaal voor deze gelegenheid een publieke 

fitnesstuin. Het volledige programma vindt u 

op expeditieoosterdok.nl 

Open dag 
Expeditie 
Oosterdok 

Op de Oostelijke Eilanden is een intensieve aanpak gestart om de veiligheid en 
leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Hieronder vallen meerdere maatregelen 
die zijn genomen naar aanleiding van onder andere de dodelijke schietpartij op 
Wittenburg van 26 januari jl. De afgelopen periode zijn er veel gesprekken gevoerd 
met bewoners, scholen en maatschappelijke organisaties in de wijk. 

Hebt u zelf een initiatief dat u wilt presente-

ren op 29 maart, wilt u een bijdrage leveren 

aan een van de andere initiatieven in de 

buurt of wilt u lid worden van de buurtapp? 

Stuur dan een mail aan Alex te Paske via 

atpaske@dock.nl

Meer informatie over de aanpak en de 

maatregelen vindt u op amsterdam.nl/ 

wittenburg. Hier vindt u ook een overzicht 

van belangrijke contactgegevens.

Buurtkracht 1018
Al jaren zijn vrijwilligers actief in de buurt. 

Onlangs hebben nieuwe initiatiefnemers 

zich gemeld. Daarom organiseerden DOCK 

en stadsdeel Centrum op 8 maart een avond 

in De Witte Boei om nieuwe en oude buurt-

initiatieven te verbinden. Bewoners konden 

hier hun initiatief presenteren en met elkaar 

in contact komen. De gepresenteerde ideeën 

worden verder uitgewerkt en tijdens de 

vervolgavond op 29 maart teruggekoppeld. 

Een eerste initiatief was het opzetten van 

een buurtapp. 

Aanpak Oostelijke Eilanden 

Inloopuren in de wijk 
In Huis van de Buurt De Witte Boei zijn er iedere week twee inloopuren.  
Hier kunt u terecht voor meer informatie. Ook kunt u uw zorgen delen of een 
melding doen. U kunt gewoon binnenlopen. 
1  Iedere dinsdag van 10.00-11.00 uur is de wijkagent aanwezig. 
2   Iedere woensdag van 16.00-18.00 uur is een medewerker van stadsdeel 

Centrum aanwezig. 

Op het Marineterrein opent na de zomer programmeerschool Codam (Coding in 

Amsterdam). In potentie een enorme aanwinst voor de buurt. Na Parijs en Silicon 

Valley wordt Amsterdam de volgende hotspot voor jongeren die vaardigheden van 

de toekomst willen leren. Met grote kans op een goede baan. 
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Aruba. Hier begonnen we precies in de 

week dat het vroor en sneeuwde, en 

later de regen met bakken naar beneden 

kwam. De eerste dag bleek ineens dat 

alle metalen platen al waren weggehaald, 

wat wij niet hadden gezien vanwege de 

sneeuw. We hebben toen last minute 

kunststof platen laten komen. Na de 

eerste nacht was toch één hoogwerker 

in het zand weggezakt. Die is er met een 

shovel weer uitgetrokken. De laatste 

avond kwamen we één meter rood tekort! 

Toen hebben we daar in die grote kliko 

alle restjes rood bij elkaar gezocht. In de 

winkel vonden we nog één blikje rood. 

Precies genoeg om het laatste stukje te 

vullen.”

Lovend
Na tien dagen was de muurschildering 

klaar. Te zien zijn bouwkranen, Ciske de 

Rat en een meisje met een vliegershelm 

dat een scheepje gooit. “Er moest iets 

nostalgisch in, een link naar de VOC, maar 

dat is vandaag de dag best wel gevoelig. 

Dat wilden we op een leuke en speelse 

manier laten terugkomen. Vandaar een 

boot in plaats van een vliegtuigje.”

“Voor straatkunstenaars is het toch een 

doel om tracksite – zo heet een plek 

naast het spoor – te schilderen”, zegt 

Lars, een van de makers. “Echt gaaf! De 

omstandigheden waren op zich goed: een 

mooi, groot wit canvas, uit de wind. Op 

het afgegraven zand lagen metalen platen, 

ideaal als je werkt met een hoogwerker. 

Alleen december was achteraf gezien 

een hele slechte periode. Dat wisten we 

natuurlijk van tevoren. Maar qua planning 

konden we niet anders. En we dachten: we 

gaan het met vier man doen, we beuken 

‘m wel door, dat moet lukken.

We kwamen net terug van een klus op 

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen naar 
aanleiding van dit journaal? Neem dan contact 
op met Roeland Lagendijk, gebiedscoördinator 
Oostelijke 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: 
amsterdam.nl/eilandenboulevard

Eindredactie Arnold Korporaal
Fotografie Jos Heijnen (tenzij anders vermeld) 
Maria Heijdendael (Jeanine van Pinxteren, pag. 2) 
Richard Mouw (Iepen verplaatsen, pag. 6)
Artist Impression VORM ontwikkeling b.v. (pag 9)
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?

12

Oostenburg heeft de grootste 
‘Zet Oostenburg op de kaart’: met deze opdracht van Stadgenoot gingen de 
kunstenaars van Amsterdam Street Art aan de slag op een blinde muur op het 
eiland Oostenburg. Resultaat is een muurschildering van 65 bij 22 meter – de 
grootste in Amsterdam. 

De reacties op het kunstwerk zijn lovend. 

Lars: “Ik denk dat de Eilanden op zich 

wel iets positiefs kunnen gebruiken. 

Zeker na de negatieve flow van de laatste 

maanden. We kijken hier tevreden op 

terug. Qua formaat is de wauw-factor er 

zeker.”

Team Amsterdam Street Art


