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Achter 

de schermen

Het lijkt stil rond de Eilandenboulevard. 

Maar achter de schermen zijn we hard 

bezig met het ‘BLVC-plan’. We kijken naar 

de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid 

en communicatie van een project. 

Om het bereikbaar en leefbaar te houden, 

voeren we de Eilandenboulevard in vier 

hoofdfasen uit. Anders wordt het één grote 

zandbak en daar is niemand blij mee. Het 

moet ook veilig blijven voor het verkeer, 

en je hebt sociale veiligheid. We kunnen 

niet alles dichtzetten met bouwhekken, 

waardoor er sociaal onveilige plekjes 

ontstaan die niet meer verlicht zijn. 

We zijn nu in gesprek met alle partijen 

die ondergronds werk gaan uitvoeren. 

Gasleiding, waterleiding, het riool en de 

kabels voor elektra en telecombedrijven 

moeten vervangen. We kijken hoe we 

alle werkzaamheden kunnen combineren 

en samenvoegen tot een mooi treintje. 

Zodanig dat partijen geen last van elkaar 

hebben, maar wel efficiënt kunnen werken. 

‘ Op dit moment zijn 
we in gesprek met 
alle partijen die 
ondergronds werk 
gaan uitvoeren.’ 

Rond februari/maart beginnen we met het 

vervangen van de oude gasleiding. Die 

moet als eerste, omdat oude gasleidingen 

breukgevoelig zijn als er in de buurt wordt 

gegraven. We graven kleine sleufjes in 

het voetpad waarin we de gasleiding 

stukje voor stukje vervangen. De andere 

werkzaamheden puzzelen we er achteraan. 

Vanaf ongeveer half mei gaan we echt 

beginnen aan de rijweg en starten we met 

de grote werkzaamheden.

Van elke fase maken we schetsen. Daarop 

is te zien waar verkeersregelaars komen, 

op welke tijden, waar welk verkeersbordje 

komt en waar de kegels, hoe auto’s en 

fietsen kunnen omrijden – alles tot in de 

details. Al is een BLVC-plan nooit echt 

klaar: het blijft een dynamisch product.

Guido Dister 

BLVC-specialist

 Eilandenboulevard   

De gemeente is momenteel bezig met 

het schrijven van een BLVC-plan (zie 

column) voor de Eilandenboulevard, 

het aanvragen van de noodzakelijke 

vergunningen en het verwerken van 

alle informatie in contractstukken. De 

verwachting is dat in oktober/november 

de aanbesteding start. Eind 2017/begin 

2018 wordt duidelijk welke aannemer 

het project Eilandenboulevard gaat 

uitvoeren. Start van het project staat 

gepland op half mei 2018, mits de 

werkzaamheden aan de Mauritskade 

zijn afgerond.

   Mauritskade    
Van september 2017 tot en met april 

2018 vinden groot onderhoud plaats 

aan de Mauritskade. Hierdoor zal een 

deel van het verkeer worden omgeleid 

via de Eilandenboulevard.

 Marineterrein    

In juli is de principenota vastgesteld. 

De informatie- en consultatieronde 

vindt plaats in september met een 

afsluitende bijeenkomst op 4 oktober 

(zie pagina 9). In november 2017 volgt 

een Nota van Uitgangspunten en in 2018 

een projectnota. Dan wordt het steeds 

concreter en duidelijker wat er op het 

Marineterrein gaat komen.

  Mariniersbrug    

Van maandag 2 oktober tot en met 

vrijdag 1 december 2017 wordt 

het brugdek van de Mariniersbrug 

vervangen. Autoverkeer in twee 

richtingen blijft mogelijk vanwege 

de gefaseerde werkwijze. Bus- en 

vrachtverkeer moet wel omrijden.  

 Czaar Peterstraat    

Het onderhoud aan de Czaar Peterstraat 

is afgerond. Wat nog rest is het 

verfraaien van de onderdoorgang van 

het spoor met kunst en een plan voor 

de verlichting. Dit najaar komt er meer 

duidelijkheid wat er met de bomen in de 

Czaar Peterstraat moet gebeuren. 

 Stadswerf Oostenburg   

De verkoop van de kavel tussen Roest en 

de Werkspoorhal is in volle gang. Na de 

eerste selectieronde (de belangstelling 

was enorm) zijn vijf kandidaten 

overgebleven. Zij maken een ontwerp 

en bieding voor deze kavel. Stadgenoot 

verwacht in februari 2018 bekend te 

maken op wie de keuze gevallen is..

 Zeeburgerpad    

De gemeente bekijkt de mogelijkheden 

om het Zeeburgerpad te transformeren 

van werkgebied naar woon-werkgebied. 

In juli 2017 is een tweede inloopavond 

voor de buurt georganiseerd, waarop de 

bij omwonenden opgehaalde informatie 

en onderzoeken zijn gepresenteerd. Op 

dit moment werkt de gemeente aan het 

ontwerp Ruimtelijke Uitgangspunten 

Zeeburgerpad. 

 Dijksgracht    

Het groot onderhoud aan de 

Dijksgracht-West (tussen Mariniersbrug 

en Oosterdoksdoorgang) is bijna 

gereed. Gasleiding, rioolaansluitingen, 

bestrating, wal- en kademuren zijn 

vernieuwd. Aan de kadezijde brengt 

de gemeente binnenkort boom- en 

plantvakken aan. In het plantseizoen in 

november worden de bomen geplant. De 

werkzaamheden duren tot eind 2017.

  Hoogte Kadijk 401    

De gemeente is begonnen met de 

aanbestedingsprocedure voor de 

exploitatie en verhuur van het pand 

Hoogte Kadijk 401. In het eerste 

kwartaal van 2018 wordt bekend wie 

de aanbesteding heeft gewonnen. 

Na de verbouwing zullen de eerste 

huurders (vluchtelingen met een 

verblijfsvergunning) vermoedelijk 

medio 2018 in het gebouw trekken. 

Zodra de exploitant bekend is, zal een 

begeleidingscommissie (waarin de 

exploitant, huurders, omwonenden en 

het stadsdeel) het proces begeleiden. 
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Nationale 
Burendag
Op zondag 24 september vieren de 

Eilanders hun Nationale Burendag met 

leuke activiteiten in en rond De Witte Boei 

aan de Kleine Wittenburgerstraat.

Vanaf 12 uur kunt u tegen een kleine 

vergoeding aanschuiven bij een 

uitgebreide brunch. Vanaf 14 uur start 

het middagprogramma met bingo, een 

dans workshop, schilderen, panna 

voetbal, oud-Hollandse spelletjes, een 

talentenshow voor jong en oud en poëzie 

voorlezen. Rappers treden daarna op 

en er is een DJ. Met als afsluiting een 

heerlijke barbecue vanaf 17 uur. 

www.burendag.nl

Buurtfeest & opening de Witte Boei
Het Huis van de Buurt de Witte Boei is afgelopen zomer verbouwd. Dit is aan de buitenkant 

goed te zien, maar ook de binnenkant heeft een metamorfose ondergaan. Buurtbewoners zijn 

van harte uitgenodigd voor het ‘Openingsfeest’ op woensdagmiddag 4 oktober:  

16:30  Inloop

16: 45 Officiële opening door Roeland Rengelink (gemeente Amsterdam) & DOCK 

17:00 -19.00  Diverse activiteiten (zang, dans, muziek, theater, lekkere hapjes en drankjes en 

nog veel meer).

Kom gerust kijken en doe mee! Meer weten of meehelpen? 

Mail dan buurtwerker Magdalena Chu Kum, mchukum@dock.nl
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Aanleiding van deze verkeerstelling is de aankomende herinrichting 

van de Eilandenboulevard. Volgend jaar gaat de weg tussen het Kat-

tenburgerplein en de Oostenburgergracht op de schop. Een doelstel-

ling van de nieuwe inrichting is het verlagen van de snelheid van het 

verkeer.

Om te kunnen meten of deze doelstelling wordt behaald, was de 

0-meting nodig. Hoeveel verkeer rijdt er nu op de Eilandenboulevard 

en wat zijn de snelheden? Voor het antwoord werden, in opdracht van 

het Ingenieursbureau, van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 1 juni 

2017 verkeerstellingen uitgevoerd op de Oostenburgergracht. Hier 

was de intensiteit en de snelheid van het gemotoriseerde verkeer 

naar verwachting het hoogst.

7.000 fietsers
Volgens de meting rijden er – om precies te zijn – 10.430 voertuigen 

per etmaal door de straat. Het is een optelsom (5.000 per rijrichting) 

Verschrikkelijk!
“Ongelofelijke hoeveelheden en snelheden!” reageert Ed 

van Cortenberghe (Vereniging Nieuwe Vaart). “We hebben 

lang gepleit voor een verkeersonderzoek. De resultaten 

maken me allesbehalve blij. Verschrikkelijk! Meer dan 10.000 

auto’s en meer dan 7000 fietsers en scooters per dag, het 

zijn waanzinnige getallen. Het erge is dat 27% te hard rijdt. 

Waaronder notoire scheurders die harder dan 80 kilometer per 

uur rijden.

Ik wil graag ook een onderzoek naar de luchtkwaliteit, want je 

kunt je voorstellen dat hier nogal wat roetuitstoot en fijnstof 

is.Wat mij ergert is dat er totaal geen handhaving is: er zijn 

nauwelijks snelheidscontroles – dat geldt trouwens ook voor de 

bootjes op het water.

Waarom zetten we geen flitspalen neer? De techniek is er.”

Nog een lange weg te gaan 
“We zijn blij dat er een 0-meting is uitgevoerd”, zegt 

Jeroen Verhulst (Eilandenoverleg). “Daar hebben we zelf 

op aangedrongen. Het onderzoek bevestigt dat er te veel 

autoverkeer is en dat er te hard gereden wordt. De rapportage 

vermeldt helaas niet welke vermindering van hoeveelheid 

en snelheid van het autoverkeer wordt nagestreefd met de 

herprofilering. Het Eilandenoverleg zou het een succes vinden 

als het aantal auto’s met de helft vermindert en de snelheid 

teruggaat naar 30 km/u. 

We hebben nog een lange weg te gaan, want volgens de 

meting gaat nu 96% harder dan 30 km. Als de doelen 

van de herprofilering niet gehaald worden, dan zijn 

aanvullende maatregelen nodig, bijvoorbeeld een andere 

stoplichtafstelling.” 
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Hoe anders was de situatie op 20 maart 1981. Leden van de actiegroep 
Weg-Onveilige-Weg protesteren tegen het gevaarlijke autoverkeer met een 
ludieke actie. Het geïmproviseerde zebrapad was neergelegd vanwege 
twee verkeersongelukken eerder die week. Overigens ligt er nu op bijna 
diezelfde plek een echt zebrapad. 
Foto: (waarschijnlijk) Cary Markerink – archief Kees Spits   

10.000 auto’s per dag 

Dagelijks rijden er ruim 10.000 auto’s op de 

Eilandenboulevard. Meer dan een kwart rijdt te 

hard, volgens het rapport ‘Nulmeting intensiteit en 

snelheden Oostenburgergracht’

van al het verkeer op de rijbaan en de ventweg. Voor het snel verkeer 

is onderscheid gemaakt in licht (< 5,6m), middelzwaar (5,6 – 12,2m) 

en zwaar verkeer (> 12,2m). De m staat voor de afstand in meters 

tussen de voorste en achterste wielen van het voertuig. In de meeste 

gevallen (96%) gaat om personenauto’s (licht verkeer). 349 voertui-

gen vallen onder ‘middelzwaar verkeer’ en 104 onder ‘zwaar verkeer’, 

ofwel grote vrachtwagens. Verder rijden er dagelijks circa 200 brom-

fietsers op de hoofdrijbaan en 7.000 fietsers (inclusief scooters) over 

de Eilandenboulevard.

Bij het meten van de snelheid op de Oostenburgergracht blijkt 27% 

harder dan 50 kilometer per uur te rijden. Veertig auto’s per dag 

rijden zelfs harder dan 80 kilometer per uur. 

Hoe verder?
Na herinrichting van de Eilandenboulevard zal de gemeente nog-

maals een meting uitvoeren in een vergelijkbare periode en daarna 

de resultaten vergelijken met de 0-meting. Dan zal blijken of de herin-

richting van de Eilandenboulevard het gewenste effect heeft.

partijen zo goed mogelijk in kaart te bren-

gen. Daarvoor kom ik graag kennismaken 

met de buurt. Uiteindelijk is het mijn doel 

dat de omgeving wordt gehoord en dat alle 

betrokken partijen zich in het eindresultaat 

kunnen vinden.”

rutger.de.klerk@amsterdam.nl   

06-15050914

Evaluatie talud en water
In september/oktober start de evaluatie 

van de pilot Talud en Water. Drie woonboten 

deden hieraan mee, waarbij is gekeken naar 

de diversiteit van de beplanting, de moge-

lijkheid dit goed te onderhouden, het zicht 

op de Nieuwe Vaart en een eenduidig beeld. 

Vier woonbooteigenaren hebben – vooruit-

lopend op de evaluatie – gevraagd om een 

nieuwe oeverinrichting, toegangsvoorzie-

ning en een vlonder. De gemeente voert op 

dit moment gesprekken met deze woonboot-

eigenaren over de voorwaarden.

“Ik ben Rutger de Klerk, de kersverse om-

gevingsmanager voor het project Eilanden-

boulevard. De afgelopen 5 jaar was ik ook 

omgevingsmanager in Utrecht en in Den 

Haag. Als omgevingsmanager vorm ik een 

schakel tussen de omgeving en de partijen 

die het project gaan uitvoeren - ik noem dat 

voor het gemak vaak verbindingsofficier. 

Het is mijn streven om de belangen van de 

Nieuwe 
omgevingsmanager

Zaterdag 20 september 1952 was de feestelijke opening van de Eilanden-
boulevard, waar de hobbelige kinderhoofdjes waren vervangen door een 
dikke laag asfalt. “De Oostelijke Eilanders kunnen inderdaad trots zijn op 
deze 1km lange en 29 meter brede asfaltbaan”, meldde een krant.



De kavel waar Inntel Hotel Landmark gaat komen is inmiddels klaar voor de 
bouw. In het voorjaar van 2018 starten de bouwwerkzaamheden van het 
viersterrenhotel met restaurant en terras aan het water. Benieuwd naar het 
ontwerp? Kom dan naar de Meet & Greet op 26 september!

De verkoop van de kavel tussen Roest en de Werkspoorhal is in volle gang. 
Er was grote belangstelling vanuit de marktpartijen. In het voorjaar van 
2017 zijn we gestart met de verkoop van deze kavel. De inschrijftermijn is 
inmiddels gesloten, en de eerste selectieronde heeft plaatsgevonden. Er 
volgt nu een gunningsfase, waarin de vijf overgebleven kandidaten een 
ontwerp en bieding voor deze kavel maken. We verwachten het selectiepro-
ces begin volgend jaar afgerond te hebben en in februari 2018 bekend te 
kunnen maken op wie de keuze gevallen is.

De komende jaren wordt Oostenburg ontwikkeld 

tot een stoere stadswijk waar gewoond en gewerkt 

kan worden. Kijk voor meer informatie op onze 

vernieuwde website: www.oostenburg.nl. 

76

Stoer en duurzaam
Stadgenoot, de eigenaar van de kavels die 

voor sociale woningbouw bestemd zijn, 

heeft jonge architectenbureaus gevraagd 

om met een stoer en duurzaam ontwerp 

te komen. Ook was de wens om daarbij 

zo mogelijk ook de beoogde bewoners te 

betrekken. De komende jaren wordt Oosten-

burg ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk 

waar gewoond en gewerkt wordt. Op de 

kavels van Stadgenoot moeten sociale en 

middensegment huurwoningen komen die 

aantrekkelijk zijn voor ouderen en jongeren.

Winnaars
Bent u benieuwd wie er gewonnen heeft? 

Kijk dan op www.oostenburg.nl. 

Jonge architectenbureaus strijden voor 
ontwerp woningbouw op Oostenburg

U bent als omwonende van harte uitgenodigd voor de Meet & 

Greet Oostenburg Ontwikkelt. Het projectteam van Oostenburg 

SGN leidt u op die avond graag rond en vertelt u meer over wat 

er de komende jaren op Oostenburg gaat gebeuren. Ook bieden 

we u een kijkje in de monumentale Werkspoorhal en sluiten we 

de avond af met een drankje in het INIT gebouw. 

Datum: dinsdag 26 september

Tijd: 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Locatie: Entree INIT 

Wilt u zich in verband met de voorbereidingen vooraf even aan-

melden? Dat kan via www.oostenburg.nl. 

26 september
Uitnodiging Meet & 
Greet Oostenburg

Oostenburg ontwikkelt

Weer aan het werk
Kort voor de zomervakantie is de sloop van hal 39 en het parkeer-

terrein tussen Roest en de resterende hallen afgerond. De sloop 

van met name het parkeerterrein heeft voor veel geluidsoverlast 

gezorgd. De vloer van het parkeerterrein bleek harder en dikker dan 

we verwacht hadden. We hebben o.a. containers geplaatst om de ge-

luidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Projectteam Oostenburg 

dankt u voor uw begrip. Begin september zijn de werkzaamheden 

weer gestart. Komende maanden wordt in enkele gebouwtjes naast 

de Werkspoorhal asbest verwijderd. Ook gaat er gewerkt worden op 

het parkeerterrein tussen Rosa & Rita en het INIT. Begin volgend jaar 

start de sloop van het montagegebouw naast de grote Werkspoorhal.

Kijk op www.oostenburg.nl voor meer informatie. 

Helaas…
In de vorige editie van het Petersburgjour-
naal kondigden we aan dat op 1 oktober 
de PROEF Markt naar Oostenburg zou 
komen. Deze gaat helaas niet door. 

Liefst 73 jonge architectenbureaus reageer-

den op de oproep om mee te doen met een 

ontwerpatelier voor sociale woningbouw op 

Oostenburg. Vier van hen zijn uitgenodigd 

om mee te doen aan een tweedaags ont-

werpatelier, waarin ze de eerste schetsen 

voor deze woningbouw op Oostenburg gaan 

maken.
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rotschimmels. Een hele beruchte is reuzen-

zwam: die vreet zich vanuit het binnenste 

van de wortels een weg door naar boven toe. 

Zie je de reuzenzwam, dan zijn er al heel wat 

wortels aangetast. Deze bomen hebben een 

sterk verminderde stabiliteit en scoren bij 

de trekproef vaak onvoldoende. Zou je deze 

boom afzagen, zou je geen enkele houtrot 

aantreffen. Maar ga ik graven, kan ik com-

pleet verrotte wortels tegenkomen. 

Bomen proberen wortelverlies te compen-

seren door nieuwe wortels te vormen. Maar 

dan heb je wel vruchtbare, rijke grond nodig. 

In arme grond – zoals hier – is er bijna geen 

ruimte en is het aftakelen.” 

Tonderzwam
Gerrit-Jan wijst tijdens de wandeling naar 

boven: “Doordat wortels afsterven, redu-

ceert de boom zijn kruin. Je ziet afgestor-

ven takken. Hij trekt zich terug. Deze is er 

conditioneel slecht aan toe. Je ziet deze 

boom afsterven. Deze boom vecht, maar zal 

uiteindelijk verliezen.”

Bij een afgezaagde boomstam hurkt hij neer 

en steekt zijn vinger in de stam. “We konden 

dwars door dit hout heen prikken want er 

zitten hele zachte, weke delen in. Deze 

boom stond nog maar op een paar centime-

ter gezond hout! Een acuut risico: dat kun 

je alleen oplossen met noodkap. Door de 

tonderzwam, een parasitaire schimmel die 

gespecialiseerd is in het hout van de stam-

voet. Als je de vruchtlichamen naar buiten 

ziet komen, is het binnenste al aangetast. 

Een iep kan veel hebben, het is een ontzet-

tend sterke stadsboom. Maar het houdt een 

keer op.”

Waarschijnlijk dit najaar neemt de politiek 

een besluit over wat er met de bomen in de 

Czaar Peterstraat gaat gebeuren. 

Afgelopen juli hebben burgemeester 
en wethouders het principebesluit 
Marineterrein Amsterdam vastgesteld. 
In dat besluit staat onder meer welke 
kant het op gaat met dit gebied, en 
wat de vervolgstappen zijn. Eén van de 
vervolgstappen is een informatie- en 
consultatieronde. 

Via een tijdelijk informatiecentrum (Wit-

tenburgerzaal), twee websites, social media 

en een bijeenkomst kunt u in september 

informatie krijgen over de eerste ideeën 

voor de toekomst, vragen stellen en uw 

mening geven. 

Internationale oriëntatie
Doordat het Marineterrein lang afgesloten 

is geweest, is een baken van rust en ruimte 

ontstaan. Uniek in het drukke Amsterdam. 

Tegelijkertijd is het terrein altijd internatio-

naal georiënteerd geweest met veel bedrij-

vigheid en innovaties. Juist deze kenmerken 

geven richting aan de toekomst. 

Oplossingen voor morgen
Rijk en gemeente Amsterdam willen dat op 

Marineterrein oplossingen bedacht, getest 

en toegepast worden voor maatschappelij-

ke, mondiale uitdagingen. Zulke innovaties 

vragen om ontmoetingen van mensen, uit-

wisseling van kennis en betere verbindingen 

met de binnenstad. 

Marineterrein wacht 
innovatieve toekomst

Vorig jaar onderzocht de Bomenwacht ruim tachtig bomen in de Czaar Peterstraat. 
Toen bleken slechts elf bomen van voldoende kwaliteit. Het Eilandenoverleg drong 
bij stadsdeel Centrum aan op herbeoordeling door een onafhankelijke partij. Voor 
deze second opinion onderzocht boomtechnisch adviseur Gerrit-Jan van Prooijen 
van Prohold BV afgelopen zomer opnieuw de bomen in de Czaar Peterstraat om de 
oorzaak van de slechte conditie en groei te achterhalen.

“Een aantal jaren gele-

den zijn er grote bouw-

projecten geweest”, 

zegt Gerrit-Jan, terwijl 

hij langs de bomen in de 

Czaar Peterstraat loopt. 

“Graafwerk leidt bijna 

altijd tot wortelschade. Maar daarnaast is 

uit ons onderzoek gebleken dat in 2003 een 

enorme verandering in de grondwaterstand 

is opgetreden. Aan het begin van de straat is 

sinds 2003 het grondwater structureel met 

80 cm omhoog gekomen. Dat is heel veel! 

Bij het tweede meetpunt 60 cm, het derde 

ergens tussen 20 en 40 cm. In het achterste 

deel, bij het spoor, is het grondwater struc-

tureel ongeveer 20 cm gedaald. Deze bomen 

staan er een stuk beter bij. Maar onder 

water staan, zuurstofgebrek, daar kunnen 

wortels niet tegen. Dus die sterven af.”

Wilt u meer weten over de plan- en 
besluitvorming? De principenota lezen? 
Ga dan naar www.marineterrein.nl/
planvorming. Via deze website kunt u 
ook vragen stellen en reageren. Dat kan 
ook via Facebook, Instagram, Linkedin 
en Twitter.

Eindbijeenkomst in Pakhuis De Zwijger: 
4 oktober 
Op woensdag 4 oktober vindt in Pak-
huis de Zwijger een bijeenkomst plaats, 
waarin de belangrijkste resultaten wor-
den gepresenteerd uit de informatie- en 
consultatieronde. Wilt u hierbij zijn? 
Meld u zich dan aan via de website van 
Pakhuis De Zwijger, www.dezwijger.nl

Reuzenzwam
“Ook beschadigde wortels kunnen afster-

ven, waarna schimmels ze infecteren. Vooral 

bij oudere, dikke wortels ontstaat er zo een 

enorme invalspoort voor parasitaire hout-

Zwammen teisteren iepen
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Op de website tour.marineterrein.nl 
staan 360-graden foto’s waarmee u 
kunt rondkijken op het Marineterrein, 
vragen kan stellen en uw mening kan 
geven. 

Inloopbijeenkomst voor omwonenden 
op 27 september
Op woensdag 27 september vindt in de 
Wittenburgerzaal (17.00-21.00 uur) een 
inloopbijeenkomst plaats voor omwo-
nenden. U bent van harte welkom!

Informatie krijgen? 

Vragen stellen? 

Uw mening geven? 

Informatiecentrum in Wittenburgerzaal
Wilt u langs komen? In september staan 
wij u graag elke woensdag-, vrijdag- en 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur 
persoonlijk te woord. De Wittenburger-
zaal bevindt zich direct rechts onder de 
poort van de Voorwerf, Kattenburger-
staat 5. 

Uniek stadskwartier
Het Marineterrein wordt een uniek stads-

kwartier: met respect voor het maritieme 

verleden, werk- en ontmoetingsruimten, 

veel openbare ruimte en groen, sport en 

woningen. Hier werkt een internationale ge-

meenschap van vernieuwers, wetenschap-

pers en ondernemers samen. Maar het is 

ook gewoon een plek waar Amsterdammers 

elkaar kunnen ontmoeten en genieten van 

het water en uitzicht op de stad. 

Stap voor stap 
Het terrein wordt stap voor stap ontwik-

keld op basis van vastgelegde ambities en 

uitgangspunten. Er komt geen gedetailleerd 

plan. Dit maakt het mogelijk om telkens te 

kunnen reageren op veranderingen. 
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Zon op Kattenburg
De Vereniging van Eigenaren Groot 

Kattenburg is hard op weg om alle 

elf gebouwen te verduurzamen. De 

vereniging bestaat uit 375 woningen, 

waarvan driekwart eigendom is van 

De Key – de rest is eigenaar/bewoner. 

Twee enthousiaste eigenaren – Gerard 

Klamer en Agnes Laan – vertellen over 

hun inspanningen om zonnepanelen op 

Kattenburg te krijgen. En meer. 

“Vorig jaar hebben we bij het groot onder-

houd gekozen voor led-verlichting in de 

gangen, de trappenhuizen, de bergingen”, 

begint Gerard. “Een investering van een 

ton, maar die verdien je in drie jaar terug. Je 

bespaart niet alleen geld op je energiereke-

ning, maar ook op je onderhoudskosten. De 

spaarlampen, die we eerst hadden, gingen 

zo vaak stuk! 

Bij de renovatie van de liften hebben we 

energiezuinige en onderhoudsarme motoren 

met een langere levensduur laten plaatsen. 

Weliswaar duurder in de aanschaf, maar 

dat verdien je terug door besparing op je 

onderhoud en klachten. Voorheen zat er 

regelmatig iemand vast in de lift.”

Zonnepanelen
“Afgelopen voorjaar is in de algemene le-

denvergadering besloten om zonnepanelen 

te plaatsen”, vervolgt Gerard. “Daar is wel 

een kleine tien jaar over gediscussieerd. Het 

ingewikkelde is: De Key kan de investering 

niet terugkrijgen via de huur. Investeringen 

mogen niet verhaald worden op huurders. 

De Key mag alleen technisch onderhoud in 

de huur verdisconteren. Zonnepanelen is 

wat dat betreft gewoon een luxeverhaal voor 

de wet – ik zeg het even heel simpel. 

Daarom hebben we een coöperatie opgericht 

– Zon op Kattenburg (ZOK). Die zorgt voor de 

zonnepanelen op het dak. Zowel eigenaren 

als huurders kunnen er gebruik van maken. 

Met de postcoderoos kunnen in principe ook 

de bewoners van de aanpalende postcodes 

meedoen, maar vooralsnog beperken we 

de deelname tot de bewoners van Groot 

Kattenburg: wie wil, kan lid worden van de 

coöperatie en zonnepanelen kopen. Als je 

vertrekt, verkoop je ze weer terug aan de 

coöperatie. Het is een eenmalig investering 

die je snel terugverdient.

We hebben in augustus subsidie van de 

gemeente gekregen: 5.000 euro, om de 

projectvoorbereiding te doen. Top! Daarmee 

kunnen we de dakconstructie laten beoorde-

len en een jurist inhuren om de splitsings-

akte te bestuderen. De hele voorbereiding 

hoop ik voor 1 januari klaar te hebben. 2018 

moet het jaar worden!”

www.zonopnederland.nl (>projecten in 

ontwikkeling)

“Ik woon hier nu 11 jaar, met veel plezier”, 
zegt Agnes. “Maar wat ik jammer vind is dat 
met de kaalslag van Kattenburg in de jaren 
’70 ook haar fiere scheepsbouwgeschiede-
nis verloren is gegaan. In de architectuur 
zie je niets meer terug van de V.O.C., de 
Admiraliteit en de Gouden Eeuw.
Met het project Verticale Scheepstuinen in 
de Kattenburgerkruisstraat wil ik, samen 
met bewoners en Buurtorganisatie 1018, de 
buurt haar geschiedenis weer ‘teruggeven’. 
Door met buxus en kruiden op de kale mu-
ren een beeld te vormen van de gigantische 
zeilschepen van weleer. Daarmee willen we 
ook de verbinding met het Marineterrein 
herstellen. 
Een zelfbeheergroep gaat de muurtuinen 
onderhouden. Dat zorgt voor betrokkenheid, 
contacten in de buurt en lekkere kruiden 
voor in de soep of pasta! En als toetje halen 
de verticale tuinen CO2 en fijnstof uit de 
lucht.”

“Ik woon sinds 2012 op Wittenburg”, zegt 

Els Corporaal (bewoner en stadsecoloog). 

“We hebben een gigantisch groot plat dak 

van circa 1500 m2. Ik moest een keer op het 

dak zijn en dacht toen: dat kan groener. Bij 

de Vereniging van Eigenaren heb ik gepleit 

voor een groen dak. Onze vereniging bestaat 

uit 100 appartementen, waarvan 49% koop 

en 51% van woonstichting De Key.

Vorig jaar kondigde De Key dat het dak 

vervangen moest worden. Toen heb ik het 

onderwerp opnieuw ingebracht. Iedereen 

stemde in nadat ik een enthousiast verhaal 

had verteld. Een groen dak vermindert 

klimaatgerelateerde problemen. Het hitte- 

eiland effect wordt minder, je krijgt een 

koeler binnenklimaat, het is een prettige 

waterbuffer bij te veel neerslag en is daar-

door minder belastend voor het riool. Het 

vergroot ook de biodiversiteit van planten, 

vlinders en bloemen.

Iedereen was het er vrij snel mee eens. De 

Key was eerst wat terughoudend, maar die 

heb ik met een memo kunnen overtuigen. 

Want het is ook een financieel verhaal: een 

Oostelijke Eilanden verduurzamen en vergroenen

Dankzij actieve bewoners worden de Oostelijke Eilanden steeds 

groener en duurzamer; op deze pagina’s een paar inspirerende 

voorbeelden.

groen dak kost meer in de aanschaf, maar 

het gaat twee keer zo lang mee. Omdat het 

minder te lijden heeft van het extreme weer. 

Bij kou werkt het isolerend, en als het heel 

heet is, scheelt het een paar graden omdat 

je geen directe zon hebt. Uv-licht is gewoon 

schadelijk voor het dak. 

Groen dak op Wittenburg

Verticale 

scheepstuinen 

op Kattenburg

Naast dit voordeel was er genoeg geld in 

depot en is subsidie toegekend. De aanleg is 

nu bezig. Voor de stad een mooi voorbeeld 

hoe een VvE met bewoners zoiets voor el-

kaar krijgt. Het is mooi dat De Key meedoet. 

Maar je hebt wel iemand nodig die de boel 

aandrijft. Je moet er wel moeite voor doen. 

Het gaat niet vanzelf.”



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: 
www.amsterdam.nl/projecten/eilandenboulevard

Eindredactie Arnold Korporaal
Fotografie Jos Heijnen (tenzij anders vermeld) 

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?
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zo’n leuke kop of sta je ergens zo leuk met 

iemand te praten, dat je denkt: die moet 

ook nog op de foto. Wat dat betreft is het 

project ook nooit klaar. Elk verhaal is weer 

anders.”

Trots
“Zo had ik een meisje van twintig die 

letterlijk haar vader naar voren schoof 

en zei: ‘Kijk, dit is nou mijn vader!’ Heel 

trots. Ontzettend lief. Of een mevrouw 

van Kattenburg die door haar buurman 

werd opgehaald, niet wetend dat ze 

gefotografeerd zou worden. Ze kon zich 

dat niet voorstellen (“Ik? Op de foto?”) 

Alsof ze niemand is en niks te vertellen 

heeft. Maar juist dan komen de mooiste 

verhalen.

Na dit project weet ik één ding zeker: er 

zijn zo ontzettend veel leuke mensen 

op deze wereld! Mijn vertrouwen in de 

mensheid is door dit project vergroot. Ook 

mede dankzij alle vrijwilligers die aan dit 

project hebben meegedaan.”

www.hetgezichtvan1018.nl

Fotograaf Maria Heijdendael aan het ‘proefplakken’ langs 

de kilometerslange route door postcodegebied 1018.

“Het is nooit de bedoeling geweest om 

hier een project van te maken”, vertelt 

Maria. “Maar ik was altijd met de buurt 

bezig. Al meer dan tien jaar heb ik mijn 

fotostudio in 1018, maar ik kwam hier in 

eind jaren tachtig voor het eerst wonen. In 

de slechte tijd, zeg maar. Als ik ‘s morgens 

om half zeven naar mijn werk ging en 

wachtte bij de bushalte in de Czaar 

Peterstraat, stopten er gewoon auto’s voor 

je neus. Met mannen die dachten dat je 

stond te werken”, lacht ze.

Verslaafd
Maria portretteert al langere tijd buurt-

bewoners. Dat mondde uit in ‘Het Gezicht 

van 1018’. “Het project is eigenlijk een 

beetje uit de hand gelopen”, legt ze 

uit. “Het is ongelofelijk veel werk. Want 

het is niet even snel een fotootje met 

een tekstje erbij; je bent met iedereen 

echt in gesprek. Soms zijn de verhalen 

belangrijker dan de foto. Al die verhalen, 

die horen bij de mensen. Je raakt er een 

beetje aan verslaafd. Soms heeft iemand 

Gezichten van 1018 
Ruim twee jaar lang fotografeerde Maria Heijdendael vele honderden bewoners 
van postcodegebied 1018. Het boeiende resultaat is te zien tijdens een 
expositie, te zien van zaterdag 30 september t/m zondag 15 oktober in het hele 
1018-gebied.


