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Doel buurtinitiatief 

 
• Ideeën over de 

invulling van de 
Werkspoorhal 

• Met buurtgenoten  
• Plannen van de buurt 

meegeven aan 
projectontwikkelaars 
en bouwers 



Hoe doen we dat?  

• Brainstormen met de buurt 24 april 2018 

• Samenvoegen en visualiseren met hulp van 
rudy uytenhaak + partners architecten 

• Voorleggen aan Projectontwikkelaars op 25 
mei 2018 

• Bekendmaken in buurt en stad 



Werkspoorhal als middelpunt op 
Oostenburg Noord 

• Oostelijke Eilanden één buurt 

• 3000 nieuwe inwoners 

• Nieuw centrum 

• Identiteit 

• Leefbaarheid en sociale cohesie 

• Stimulerende omgeving 

• Woonbeleving 



Randvoorwaarden 

  

• Publiek toegankelijk 
• Monumentaal karakter 
• Langdurig en duurzaam toegevoegde waarde 
• Aanvullend -  niet concurrerend 
• Levensvatbaar en haalbaar 



Kenmerken Oostelijke Eilanden  
Czaar Peter en Kadijken  

  

 
• Min of meer ‘gesloten’ woonbuurten omgeven 

door water 
• Rijke geschiedenis van arbeidersbuurten, 

scheepsbouw en industrieel gebied 
• Grootschalige sloop en stadsvernieuwing jaren 

‘70-’80 
• Relatief veel ouderen en mensen met een niet-

westerse achtergrond 
• Sociale woningen 60 %, huur 75 % en koop 25 % 
• Relatieve armoede en sociale verschillen 
• Groeiend aantal koopwoningen, nieuwbouw en 

vernieuwing 
 



Waarden Oostelijke Eilanden  
Czaar Peter en Kadijken 

  

 
• Maatschappelijk en cultureel actief 
• Betrokken en verantwoordelijk voor de 

buurt 
• Groot saamhorigheidsgevoel 
• Rijke geschiedenis arbeidersbeweging 



Drie Eilanden met drie centra voor 
voor ontmoeting en verbinding 

  

 
• Marineterrein op Kattenburg 

 
• Oosterkerk en Witte Boei op Wittenburg 

 
• Werkspoorhal op Oostenburg 

 



Werkspoorhal biedt: 

  

 
• Ruimte en lucht 
• Open doorzicht en licht 
• Ontspanning en rust 
• Creativiteit en inspiratie 
• Ontmoeting en verbinding 
 
DOOR: 
• Faciliteren van buurtinitiatieven 
• Aantrekkelijke plek buiten de deur voor de 

(stad)bewoners  
 



Twee sprekende impressies over 
pakkende thema’s met buurt ideeën 

  

 
• Sport, spel  en park 

 
• Cultuur en kunst 

 



Een open verbinding tussen Oostenburgermiddenstraat en de 

VOC-kade 

Geen grote evenementen die veel (geluids)overlast veroorzaken 

voor de buurt 

Randvoorwaarden vanuit de buurt 



Twee thema’s met ideeën uit de buurt 

Sport, spel en park 
Een buurt park met stadslandbouw, veel hangend groen, 

klimfaciliteiten, een zwembad, plekken voor kano’s, een klein 

stadstrand etc. 

Cultuur en kunst 
Een buurt cultuurcentrum met ruimte voor een filmhuis, 

muziekschool, een flexibel podium, expositieruimtes etc.  



Cultuur en kunst 



Sport, spel en park 


