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Het festival 100 jaar Aardappeloproer 
gedenkt en viert in wat voor 
eigenwijze, bijzondere en leuke buurt 
wij wonen of werken. Het volledige 
programma is te zien op 
www.buurtorganisatie1018.nl/
festival-aardappeloproer-100-jaar/

Aan restaurants in de buurt is gevraagd 
tijdens het festival een speciaal 
aardappelgerecht te maken. Alle 
ideeën van ondernemers zijn welkom! 
Eind maart start de organisatie een 
fundactie waarbij gefund kan worden 
voor specifieke projecten.

Voor contact: info@aardappeloproer.nl 
of info@helderdoel.nl

100 jaar Aardappeloproer  
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Stoer stuk stad

De Oostelijke Eilanden zitten geweldig 

in de lift. De Eilandenboulevard wordt 

prachtig. De Czaar Peterstraat is nu al de 

leukste winkelstraat van Nederland. En 

op Oostenburg gaan wij een compleet 

nieuwe stadswijk ontwikkelen. Dat ge-

beurt op de plek waar vroeger VOC-sche-

pen werden gebouwd en later enorme 

dieselmotoren voor de grote vaart. Een 

stoer stuk stad met een rijke geschie-

denis. Er komt hier veel nieuwe ruimte 

om te wonen. Tot wel 132.500 vierkante 

meter (sociale) huur en koop. Amsterdam 

zit daar om te springen. Ook komen er 

bedrijfjes en horeca en dat allemaal in 

de robuuste, industriële stijl die bij dit 

gebied past. 

‘ Dit wordt geen 
saaie vinexwijk, 
maar een buurt  
die overdag en   
’s avonds leeft.’

Dit voorjaar gaan de eerste grondkavels 

in de verkoop. Bedrijven die interesse 

hebben, moeten hun plannen baseren 

op het ‘beeldkwaliteitsplan’ van Oosten-

burg. Op onze website (oostenburg.nl) 

kunt u dat beeldkwaliteitsplan vinden. 

Het draait daarin om vier ‘kernwaarden’. 

De eerste is ‘eiland’. Oostenburg is een 

(schier)eiland, met bruggen, kades en 

omgeven door water. De tweede kern-

waarde is ‘contrastrijk’: er wordt hier 

gewoond én gewerkt, er komen grote 

én kleine gebouwen, je moet hier een 

buurtgevoel krijgen én de sfeer van een 

wereldstad hebben. Ten derde: ‘levendig-

heid’. Dit wordt geen saaie vinexwijk, 

maar een buurt die leeft. ‘Stoer’ is de 

vierde kernwaarde van Oostenburg. Het 

industriële verleden moet hier voelbaar 

blijven. 

Peter Kramer

directeur Oostenburg SGN

 Eilandenboulevard   

Stadsdeel Centrum heeft het definitief 

ontwerp voor de Eilandenboulevard 

vastgesteld. De voorbereiding en de 

planning van het project zijn nu in volle 

gang. Op 1 april 2018 start de uitvoering 

op de Eilandenboulevard (zie pagina 4 

en 5). De inrichting van het talud (het 

schuine vlak naast de weg) en de aan-

sluiting op deze oeverzone volgen na de 

herinrichting van de Eilandenboulevard.

 Marineterrein    

Een deel van het terrein is openbaar toe-

gankelijk en in 2018 vertrekt de Marine 

helemaal. Het Rijk, de gemeente en het 

buurtplatform zijn allen betrokken bij de 

ontwikkeling. Op het terrein zitten veel 

creatieve en innovatieve bedrijven, die 

laten zien dat innovaties de stad in de 

toekomst helpen gezonder te maken. 

Zo wordt op gebouw 002 een ‘slim dak’ 

aangebracht, waarbij sensoren de wa-

terhuishouding en beplanting zorgvul-

dig in de gaten houden. Wilt u zien wat 

een groen dak voor de omgeving kan 

betekenen? Maak dan een afspraak om 

de testopstelling te bekijken.   

www.marineterrein.nl/slim-dak 

 Czaar Peterstraat    

De Czaar Peterstraat wordt 

aantrekkelijker gemaakt. In maart 

en april haalt de gemeente 14 

parkeerplaatsen weg en plaatst 45 

plantenbakken (zie pagina 9).

 Stadswerf Oostenburg   

Voor 2023 komen op het Oostenburger-

eiland ongeveer 1500 nieuwe woningen. 

In april verkoopt Oostenburg SGN, een 

dochter van Stadgenoot, de eerste 

kavels waarop woningen ontwikkeld 

kunnen worden. Verder vinden er 

binnenkort twee evenementen plaats 

(zie pagina 6 en 7).

 Werkteater    

Na twee jaar verbouwen is het 

Werkteater eindelijk af. Eind februari 

is het dagrestaurant NewWerktheater 

geopend (zie pagina 8 en 9). 

 Pand Nieuwe Vaart    

De verbouwing van het kantoorpand 

aan de Nieuwe Vaart (tegenover het 

Scheepvaartmuseum) is eind zomer 

2017 klaar. Het wordt het nieuwe 

kantoor van het Amerikaanse bedrijf 

Oracle. In het komend journaal meer 

nieuws.

 Dijksgracht    

Groot onderhoud aan de openbare 

ruimte vindt plaats aan de Dijksgracht 

West (tussen de Mariniersbrug en de 

Oosterdoksdoorgang), inclusief de 

kademuur. Waternet en Liander leggen 

nieuwe riolering en gasleiding aan voor 

de woonboten. De werkzaamheden 

duren tot eind 2017. 

 Oosterspeeltuin    

Kinderen van de BOE-school hebben 

afgelopen januari maquettes gemaakt 

voor de nieuwe Oosterspeeltuin. 

Ontwerper Bram Breedveld heeft op 

basis daarvan de eerste ontwerpen 

geschetst voor de nieuwe speeltuin. Het 

definitief ontwerp voor de speeltuin is 

voor de zomer 2017 gereed.  

 Zeeburgerpad    

Het Zeeburgerpad wordt 

getransformeerd van werkgebied naar 

woon-werkgebied. Daarvoor moet 

de gemeente het bestemmingsplan 

aanpassen. Er wordt nu onderzocht 

welke functies en bouwmogelijkheden 

mogelijk zijn. Dit voorjaar zal de 

gemeente de buurt hierover verder 

informeren. 

 Hoogte Kadijk   

Op de Hoogte Kadijk vindt groot 

onderhoud plaats tussen de 

Entrepotdoksluis en de Sarphatistraat. 

De werkzaamheden duren nog tot 

augustus 2017.

  Touwbaanpark    

Naar verwachting start rond 15 mei 2017 

de aanleg van de eerste fase van het 

Touwbaanpark (zie pagina 10 en 11). 
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In 1917 vond het Aardappeloproer 
plaats in Amsterdam. Vanwege een 
groot tekort aan aardappelen plun-
derden huisvrouwen uit de Oostelijke 
Eilanden en de Jordaan boten en trei-
nen, op zoek naar aardappelen. Op de 
foto lopen vrouwen op de Cruquiuskade 
met aardappelen in hun schort en een 
triomfantelijk gebalde vuist. 
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Dinsdag 14 maart heeft het Algemeen Bestuur van stadsdeel 
Centrum het definitief ontwerp voor de Eilandenboulevard 
vastgesteld. Daarmee kan de voorbereiding van de uitvoering 
beginnen.

De politieke partijen in de bestuurscommissie waren het tijdens de 

vergaderingen in grote lijnen met elkaar eens. Men vindt het een 

mooi ontwerp, maar er is ook discussie. Zo noemt een inspreker de 

plantenbakken op het Kattenburgerplein ‘te truttig’, een kwalificatie 

die door sommige andere partijen wordt gedeeld. “Het is weer zo 

typisch Nederlands om ergens een hekje omheen te zetten”, zegt 

Arjen de Heus (VVD). “Daar is toch wel iets grootstedelijks voor te 

bedenken?” 

Monique Ruimschotel (PvdA) stelt voor om dit samen met bewoners 

te doen. “Er is samen met de bewoners al veel tot stand gekomen. 

Misschien is het aardig om de bewonersbetrokkenheid op dit punt 

door te zetten.” Ook Michiel Wetzer (SP) vindt het een goed idee om 

daar ‘samen met bewoners uit te komen’. Mark van der Veer (D66) wil 

zich met de fractie eerst nog beraden over de plantenbakken. Mischa 

Mos (GroenLinks) laat weten de plantenbakken om het groen ook 

nuttig zijn: “Ze helpen mee om het groen niet te laten beschadigen 

door neergekwakte fietsen.”

Uiteindelijk wordt besloten om de plantenbakken (inclusief de ‘omzo-

ming’ van het plein) in te vullen in samenwerking met bewoners. 

Bomen 
De meeste discussie gaat over de bomen voor de Oosterkerk; moeten 

die worden teruggeplant op die plek of niet? D66 vindt van niet. “Wij 

waren destijds tegen het kappen van  gezonde bomen voor het zicht 

op de Oosterkerk”, zegt Van der Veer, “maar ze werden zodanig ziek 

dat ze wel omgehaald moesten worden. Nu ze eenmaal weg zijn, 

vinden wij het niet noodzakelijk om ze per se op die plek terug te 

planten.”

Groenlinks en de SP zijn het daarmee oneens. “Het wringt”, zegt 

Mos. “Procesmatig gezien gaat mijn voorkeur uit om die bomen daar 

te herplanten.” “In 2015 hebben we een amendement aangenomen 

waarin staat dat de bomenstructuur beschermd blijft”, vult Wetzer 

aan. “Dat betekent toch het in stand houden van de bomenrij?”

“U zet mij een beetje op het verkeerde been”, reageert dagelijks be-

stuurder Jeanine van Pinxteren. “Als meneer Wetzer zegt: ‘we moeten 

de oude structuur handhaven’, dan zeg ik; er was geen complete 

bomenstructuur. Wij planten bomen juist terug omdat er gaten in die 

Kan beter
Heleen Verschuren woont sinds 

1975 in de buurt en is kritisch over 

het ontwerp: “De bredere stoep met 

dubbel fietspad aan de huizenkant 

lijkt me prima. Het Kattenburger-

plein is een duidelijke entree met 

een goede oversteek en mét be-

houd van de oude boom. Het plein 

voor de Oosterkerk zonder bomen 

vind ik te stenig. 

‘Je ziet dat de gemeente en de bewoners steeds 
meer op één lijn zitten.’ 

Maar het grootste probleem is dat je de toeristen langs het 

water wil leiden: geneuzel! Behoud de doorgaande fietsroute 

aan het water, als een rechte lijn richting de Czaar Peterbuurt. 

Het gemengde fietspad in het ontwerp vind ik een zwabberig 

uitgangspunt – wees consequent. Verder pleit ik voor een struik-

haag tussen de bomen, zodat je voorzieningen voor woonboot-

bewoners erin kunt integreren. Een haag waar je overheen kunt 

kijken. Je ziet wel dat de gemeente en de bewoners steeds meer 

op één lijn zitten. Dat is al een hele verbetering.”

Grotere terrassen op de Eilandenboulevard 
Door de herprofilering komt er meer ruimte op de stoep voor 

voetgangers en terrassen. De stoep wordt gemiddeld 5,5 meter 

breed. In het terrassenplan voor de Eilandenboulevard wordt 

voorgesteld om vóór de terrassen een vrije doorloopruimte van 3 

meter aan te houden (dat is nu minimaal 1,5 meter). De resterende 

ruimte op de stoep, direct aan de gevel, kan voor terras worden 

gegund. De meeste horecazaken aan de Eilandenboulevard kunnen 

daardoor een groter terras exploiteren dan nu het geval is. Dit en 

meer staat in het concept-terrassenplan Eilandenboulevard, dat tot 

eind april ter inzage ligt. 

Ontwerp Eilandenboulevard vastgesteld
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Informatie Eilandenboulevard 
Het definitief ontwerp, het terrassenplan en de meest actuele 

informatie over de Eilandenboulevard kunt u zien op:   

www.amsterdam.nl/projecten/eilandenboulevard/

Voor vragen kunt u bellen (06 - 1314 3940) of mailen: vernieuwen.

eilandenboulevard@amsterdam.nl

Boom schuift op
Voor de nieuwe Eilandenbou-

levard worden geen bomen 

gekapt. Wel zal de gemeente één 

boom ter hoogte van Kattenbur-

gergracht 1 (apotheek De Vogel) een aantal meter verplaatsen, 

omdat deze in het toekomstige fietspad staat. De nieuwe locatie 

is te zien op de tekening (een rondje met een V erin). Voor het 

verplanten moet een kapvergunning aangevraagd, maar daarin 

zal uitdrukkelijk staan dat de boom alleen verplant mag worden.

Compliment!
“Ik kan er niks negatiefs over zeg-

gen”, zegt Rick Luger, sinds juni 

2016 bewoner van de Oostenbur-

gergracht. “Een compliment voor de 

gemeente. Want het is knap lastig 

om alle verschillende belangen te 

verenigen in één ontwerp. 

‘Ik kan er niks negatiefs 
over zeggen’ 

Zo heeft de gemeente zich echt ingespannen om geluidsover-

last te verminderen. De boulevard wordt niet uitnodigend voor 

auto’s en de bushaltes zijn zo gesitueerd, dat bus 22 op de 

rijstrook moet stoppen, dus het verkeer erachter ook. Dat maakt 

de boulevard straks een stuk rustiger, en toch bereikbaar. Daar 

is een goede balans in gevonden. Ook goed vind ik de aandacht 

voor groen in het ontwerp. Groen en bloemen neerzetten voor 

je huis is meestal iets wat mensen zelf doen. In het ontwerp 

wordt dit door de gemeente juist gestimuleerd. Dat is ook een 

compliment waard.”

Content
“Ik ben er content mee”, zegt Nico 

Kras, bijna 12 jaar haringman voor 

de Oosterkerk. “Het eerste aanzicht 

is prachtig, met die wandelprome-

nade aan het water. Alleen zou daar 

in de oorspronkelijke opzet geen 

fietspad komen. Nu wordt het een 

pad voor voetgangers én fietsers. 

De verwachting is dat het een rom-

meltje wordt. Veel fietsers zullen 

kiezen voor het smalle pad aan het 

water en je krijgt brommertjes. Dan denk ik: moet daar niet ge-

woon een verbod op de fiets komen? Gewoon consequent zijn.

‘Het is goed dat er nu schot in de zaak komt’

Maar het is goed dat er nu schot in de zaak komt. We zijn al zo 

lang bezig. Je moet op een gegeven moment toch een knoop 

doorhakken. Ik ben in ieder geval vóór de boulevard: een beetje 

vernieuwing is goed.”

structuur zitten. De plicht bestaat om bomen te herplanten. Officieel 

hoeft dat niet eens binnen het projectgebied, maar wij doen dat wel. 

Op een zodanige manier dat de structuur er echt niet slechter van 

wordt. Dat geef ik u ter overweging mee.” 

Tijdens de voorbereidende vergadering op 28 februari waren de 

PvdA en de VVD er nog niet uit, maar op 14 maart stemden ook zij (en 

daarmee een ruime meerderheid) tegen het terugplanten van bomen 

voor de Oosterkerk.



Voor de deur van restaurant Rosa & Rita is zaterdag 
22 april de eerste editie van de Oostenburgermarkt op 
het eiland Oostenburg; een gezellige, kleinschalige 
markt voor de buurt waar u zelf uw eigen spullen kunt 
verkopen. 

Handelsgeest
Woningcorporatie Stadgenoot wil met dit 

initiatief hergebruik stimuleren en een ver-

binding creëren met de omliggende buurten. 

Daarnaast wil Stadgenoot de handelsgeest 

terugbrengen op het eiland, dat ooit is aan-

gelegd voor de VOC. De komende jaren zullen 

op dit eiland zo’n 1500 woningen verrijzen. 

Aanmelden 
Aanmelden en meer informatie kan op 

www.oostenburgermarkt.nl

Locatie: voor restaurant Rosa & Rita

Van Reedestraat, Amsterdam

(ingang Oostenburg via Czaar Peterstraat)

De markt is van 12:00 tot 17:00 uur.

Kom naar de Oostenburgermarkt! 
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U mag producten uit alle windstreken 

verkopen, biologische producten, uw eigen 

creatieve creaties en zolderspullen, maar er 

is ook een kofferbak(fiets)markt. Een mooie 

kans om vlak voor Koningsdag al veel te 

verkopen. Etenswaren ter plekke bereiden is 

niet toegestaan. 

Deelname aan de markt is gratis! Wel moet u 

zich vooraf aanmelden, want het aantal plaat-

sen is beperkt. U kunt ook een kant-en-klare 

marktkraam van 4 meter breed huren.

Dag van de 
Schoonmaker
De Oostenburgermarkt is de eerste van 
een serie van vier activiteiten die in 
2017 op het eiland plaatsvinden. Het 
tweede evenement is op donderdag 15 
juni: de Dag van de Schoonmaak. Op 
die dag worden schoonmakers in het 
zonnetje gezet. De Stadswerf houdt 
open dag en E-cars scheuren rond het 
INIT-gebouw om uit te maken wie de 
snelste schoonmaker is.

Later dit jaar volgen de evenementen 
‘Proef Oostenburg’ en een kunst- en 
designweekend. In het komende num-
mer van het Petersburgjournaal meer 
nieuws over deze activiteiten.

Grondwerkzaamheden voor de verkoop van de eerste kavels

Artist Impression van een mogelijk toekomstige binnenplaats op Oostenburg



en presentaties of filmvoorstellingen tot zo’n 

honderd man.

Jochem: “Een aantal keer per jaar organi-

seren we zelf bijzondere presentaties met 

als focus creativiteit. Daar verdienen we 

misschien niks aan, maar dan ontstaat er 

een goed platform voor creativiteit. Creati-

viteit mag bruisen, met tentoonstellingen, 

lezingen en internationale gastsprekers over 

architectuur, mode, kunst en design. Er komt 

beneden ook een mini-winkeltje en we heb-

ben wisselende exposities. Het moet weer 

een beetje gaan leven hier. Als we het eerste 

jaar quitte draaien, hebben we het knap 

gedaan. En als mensen hier graag komen, 

beschouw ik dat als onze winst.”

NewWerktheater, Oostenburgergracht 75

020-5721380, www.newwerktheater.com

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 19.00 uur

Zaterdag en zondag: 10.00 tot 19.00 uur

Groene vingers gezocht! 

           

Bruisend en bijzonder
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De Eilandenboulevard is een ontbijt- en lunchrestaurant rijker; na een lange 
verbouwing ging het NewWerktheater (voorheen Werkteater) in februari open. Uit-
bater is creatief bureau …,staat, dat kantoor houdt in de voormalige theaterzaal.

Onderneemster Trudy van Oostrum is 

naarstig op zoek naar mensen die willen 

meehelpen om de nieuwe plantenbakken 

in de Czaar Peterstraat te onderhouden. 

Voor Koningsdag 27 april komen in totaal 45 

plantenbakken van cortenstaal, wat zorgt 

voor een wat roestige uitstraling. Ontwerper 

Harry Pierik heeft voor de beplanting een 

‘rijk gedetailleerde eenheid’ ontworpen die 

er het hele jaar mooi uit kan zien – daarvoor 

is uw hulp nodig.

Opgeven kan bij Trudy (Czaar Peterstraat 

215) door te bellen of te sms’en naar   

06-8149 6322.

Het plaatsen van de plantenbakken is 

onderdeel van onderhoudswerkzaamheden 

in de Czaar Peterstraat. Daarbij zijn tussen 

de nummers 68 en 106 in totaal 14 parkeer-

plaatsen verplaatst naar de Kraijenhofstraat. 

Behalve plantenbakken worden de fietsniet-

jes in overleg met de bewoners en onderne-

mers schuin terug geplaatst, zodat er meer 

loopruimte komt. De werkzaamheden voor 

de nummers 136 t/m 172 worden eind april 

afgerond. Aan de overkant, van de nummers 

51 t/m 85g, zal Liander van 20 maart t/m  

14 april de gasleiding vervangen en het voet-

pad herstraten – dat alles uiteraard onder 

voorbehoud van het weer. 

✁

*   Op vertoon van deze bon in 
restaurant NewWerktheater. 
Geldig voor de hele menukaart 
in de maand april 2017.

10% korting*

Werkteater weer geopend

was ‘een bouwval’, aldus Jochem. “Er zaten 

letterlijk gaten in de vloer en het was er 

ijskoud. We hebben met Millten, de eigenaar 

van het pand, de ruimte geïsoleerd, de vloer 

vervangen en spierwit gemaakt, als contrast 

met die prachtige oude balken. We hebben 

zoveel mogelijk van het monument in tact 

gelaten. Zo is de pui weer helemaal origineel 

van glas, wat je ook op archieffoto’s kunt 

zien. Misschien vandalismegevoeliger, maar 

het is zo vreselijk mooi en licht.”

Laptoploos
Enthousiast vertelt Jochem over het café-

restaurant. “Je kunt hier heerlijk ontbijten, 

lunchen en borrelen. De voormalige chef-kok 

van De Balie en haar team hebben een ver-

rassend goede kaart samengesteld; eerlijk, 

biologisch waar het kan, kwalitatief mooie 

wijnen, vis van buurman Frank’s Smoke-

house en we importeren zelf bijzondere 

koffie, Bonanza uit Berlijn.

Mensen kunnen hier ook gewoon werken. 

Achterin de zaak is een ruimte met een grote 

leestafel en gratis WiFi. Kan je lekker zitten 

met een kop koffie. De entreeruimte houden 

we liever laptoploos. Tegenwoordig zit in elk 

café iedereen zo.” Jochem duikt ineen en 

tuurt ingespannen naar een denkbeeldige 

laptop terwijl hij doet alsof hij typt. “Dat is 

toch helemaal niet fijn? Zo ontstaat er geen 

interactie. In het entreegedeelte willen we 

juist dat mensen met elkaar praten, de buzz 

van een horeca, het knisperen van een krant 

en het geroezemoes van een grand café.”

Creatief platform
Het NewWerktheater gaat ook de an-

dere ruimtes in het gebouw gebruiken en 

verhuren. Zoals een daglichtstudio voor 

fotoshoots en de 300 m2 zolder voor bij-

zondere events (‘van video installaties tot 

koffieproeverijen en workshops’). De foyer is 

geschikt voor boardroom sessies, PR-events 

Jochem Leegstra, mede-oprichter van het 

bureau en het restaurant, verkeert vlak voor 

het interview op vrijdagochtend 17 februari 

in een jubelstemming. “Vandaag is de hore-

cavergunning rond, dus we kunnen eindelijk 

open”, zegt hij opgelucht. “Fijn nieuws!”

De opluchting is begrijpelijk. Nog maar kort 

daarvoor dreigden enkele buurtbewoners 

bezwaar te maken tegen de vergunning. 

Jochem: “In de buurt ging het gerucht dat we 

een club zouden beginnen. Maar dat verhaal 

was echt onzin! Sterker nog: we mogen tot 

’s nachts open, maar qua horeca houden we 

het bij een dagzaak. Je krijgt toch geroeze-

moes buiten. Ik heb toen meteen een mail 

gestuurd naar alle omwonenden om dat 

misverstand de wereld uit te helpen.”

Verliefd
Begin 2015 nam Jochem voor het eerst een 

kijkje in het Werkteater. Het gebouw stond 

toen al een jaar leeg. “We waren eigenlijk 

op zoek naar iets groters voor ons design-

bureau”, blikt Jochem terug. “Ik stapte toen 

met Julia Kortekaas – mijn partner privé en 

zakelijk – naar binnen en we werden acuut 

verliefd: die schitterende entree met die trap 

en die prachtige foyer…. een waanzinnige 

plek om iets moois te beginnen.”

Een enorme verbouwing volgde. Er was 

achterstallig onderhoud, asbest en de zolder 

Tuinontwerper Harry Pierik samen met Trudy van Oostrum



In mei start de aanleg van het 
‘Touwbaanpark’ naast het Wiener-
terrein. Het (postzegel)parkje komt 
op de plek waar nu een oude par-
keerplaats is. Als alles meezit, komt 
de eerste fase nog de zomer van 
2017 gereed.
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Een eeuw Wiener & Co 
Drie werknemers van machinefabriek Wiener 

& Co roken een sigaretje tijdens hun lunch-

pauze op dinsdag 8 april 1969. Ruim honderd 

jaar stond de fabriek op de plek waar straks 

het Touwbaanpark wordt gerealiseerd. Wiener 

& Co, opgericht in 1899, begon als metaalgie-

terij en machinefabriek die allerlei soorten 

machines en ‘decoratieve metaalwerken’ 

maakte. Het bedrijf fabriceerde ook bronzen 

deuren voor de synagoge aan de Lekstraat, en 

gaskronen en ornamenten voor de Rapenbur-

gersynagoge, waar ze werden geroemd 

‘om hunne werkelijk joviale handelswijze’.

Wiener & Co verkocht in de jaren dertig ook 

stalen kantoorkasten van het merk “Berloy”. 

In de jaren zestig specialiseerde het bedrijf 

zich in de fabricage van cacaoverwerkende 

machines. In 2000 verliet Wiener & Co het 

terrein en vestigde zich in Velsen-Noord. In 

2004 werd Wiener & Co overgenomen door 

machinefabriek P.M. Duyvis. Sinds 2009 is 

het onderdeel van Royal Duyvis Wiener B.V. 

in Koog aan de Zaan. Het levert machines die 

van cacaobonen chocola kunnen maken: 

From cacao to chocolate. 

Fotograaf: J.M. Arsath Ro’is (Stadsarchief Amsterdam)

De aanleg van het Touwbaanpark is het 

sluitstuk van het project Wiener. Onderdeel 

van het project is de bouw van 76 nieuwe 

woningen en bedrijfsruimten op het oude 

fabrieksterrein. Inmiddels zijn die allemaal 

verkocht. Nu kan de naastgelegen parkeer-

plaats worden aangepakt, die in 2010 een 

‘groenbestemming’ kreeg. De nieuwe bewo-

ners van Wiener kunnen hun auto’s kwijt in 

de ondergrondse parkeerkelder.

Hoe ziet het park eruit?
Alle platanen blijven behouden. Om de 

meeste bomen komen plantenbakken met 

‘schaduwminnende’ struiken- en planten-

soorten, zoals het Zeeuws knoopje, de 

Japanse zegge en de Siberische edelweiss. 

De plantenbakken en de betonnen sierbe-

strating benadrukken ook het hoogtever-

schil richting het water, een verwijzing naar 

de vroegere scheepshelling.

Alle afscheidingen (tussen park, woon-

boot en het voormalige portiershuisje) zijn 

meegenomen in het ontwerp, en worden 

laag genoeg om overheen te kijken. Met de 

bewoners zijn afspraken gemaakt over het 

beheer van hun kant van de afscheiding, 

vastgelegd in een beheercontract. 

In de hoek bij de Nieuwe Oostenburger-

straat, waar de meeste zon is, komt een plek 

aan het water met onopvallende fonteintjes, 

de zogenaamde ‘bedriegertjes’. 

Het park loopt over in een semiopenbaar 

binnenterrein van het Wienercomplex, dat 

overdag is geopend. ’s Avonds kan het 

hek dicht. Het hek is mee ontworpen in de 

plannen, zodat alles één geheel wordt. Het 

bestaande fietspad vanaf de brug wordt 

rechtgetrokken.

Belangrijk
Het ontwerp is tot stand gekomen met input 

van omwonenden en toekomstige bewoners. 

Die konden tijdens twee workshops (juni 

2015) meedenken en meepraten over de 

inrichting, en antwoord geven op de vraag 

wat ze écht belangrijk vonden. De avonden 

werden bezocht door zo’n twintig, dertig 

mensen.

Een ontwerpster van Bureau Hosper, die ook 

het binnenterrein van Wiener had vormgege-

ven, kwam met tekeningen van de bestaan-

de toestand én een maquette waarop goed 

het hoogteverschil (anderhalve meter) in het 

park was te zien. Dat maakte de situatie voor 

de aanwezigen een stuk inzichtelijker. 

Tijdens de tweede avond ging de discussie 

vooral over de kruising tussen het fietspad 

en de inrit naar de ondergrondse parkeer-

garage. De opstelplek van de auto’s om de 

parkeergarage in te rijden, was eerst schuin, 

maar staat nu haaks op het fietspad. Bewo-

ners gaven aan zo beter zicht te hebben op 

het fietsverkeer zonder hun nek te ver-

draaien. Een wijziging dus, door bewoners 

ingebracht.

Positief participatietraject
Het hele participatietraject is positief ver-

lopen, vinden projectmanager Sjaak Snoek 

en zijn assistent Luitje Douma. “Bij een for-

mele inspraakprocedure overval je mensen 

eigenlijk in één keer en moeten ze binnen 

zes weken reageren op een plan”, legt 

Luitje uit. “Nu zijn ze in een vroeg stadium 

meegenomen. Je laat zien wat je met hun op-

merkingen gedaan hebt en zet je bij formele 

inspraakavond de puntjes op de i. Tijdens de 

formele inspraak eind 2015 vond iedereen 

het een mooi plan.” 

“Mensen hebben hier een duidelijke stem 

in gehad en in positieve zin”, vult Sjaak aan. 

“De participatie verliep in goed overleg. Dat 

heb ik wel eens anders meegemaakt op de 

Oostelijke eilanden. De omwonenden en de 

toekomstige bewoners waren in dit traject 

kritisch, maar hadden begrip voor elkaars 

standpunten. Het is in ieder geval een mooi 

project, met name voor de buurt.”

Hoe verder?
In maart is de procedure gestart om een 

aannemer te kiezen. Deze zal rond 15 mei 

starten met de aanleg van de eerste fase van 

het Touwbaanpark. Dit deel loopt van het 

Wienercomplex tot en met het fietspad inclu-

sief de in- en uitrit van de parkeergarage. 

Het tweede deel – het deel met de plek 

aan het water en de bedriegertjes – wordt 

aangelegd zodra de nieuw te bouwen kop-

panden aan de Nieuwe Oostenburgerstraat 

zijn gerealiseerd. Omstreeks het laatste 

kwartaal van 2018 is het hele Touwbaanpark 

klaar.

De aangrenzende Oostenburgervoorstraat 

krijgt in najaar 2017 nieuwe klinkers en 

bredere stoepen. Ook komen er meer 

parkeerplekken voor fietsers. Bewoners en 

ondernemers worden met bewonersbrieven 

op de hoogte gehouden.

www.amsterdam.nl/projecten/wiener-

(oostenburg)/

Parkeerplaats wordt park

Zo wordt het ...

Zo is het ...

Zo was het ... 



Help mee en hou de buurt schoon!

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen naar 
aanleiding van dit journaal? Neem dan contact op 
met Roeland Lagendijk, gebiedscoördinator Oos-
telijke 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, Marjolein Hoes (pagina 12),
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?

Regelmatig treft wijkagent Marjolijn 
Hoes op de Oostelijke Eilanden en 
omgeving (bergen) afval aan dat op 
de verkeerde tijd en verkeerde manier 

wordt aangeboden. Dat is niet nodig! 
Heeft u grof vuil? Bel dan met 
de Reiniging: 020-2563555. Het 
wordt dan GRATIS afgehaald en het 

blijft ook niet dagenlang de straat 
ontsieren. Zet uw overige afval op de 
juiste tijd buiten. Zo helpt u mee uw 
eigen buurt schoon te houden.
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Buurtbijeenkomsten
Naar aanleiding van een reeks incidenten 

in de buurt worden vier buurtbijeenkom-

sten georganiseerd voor jongeren en hun 

ouders. Doel is het gevoel van veiligheid 

in de buurt te vergroten en handvatten 

aan te reiken om te voorkomen dat jonge-

ren afglijden naar de criminaliteit – mede 

door de ouders wakker te schudden.

Er is een Educatief Programma Jongeren 

(EPJO) waarin jongeren het verhaal horen 

van een ex-crimineel en van een moeder, 

gevolgd door een peptalk van Peter Faber 

of een andere deskundige. Eerder vond 

deze les plaats in groep 8 van de Alan 

Turingschool. De les heeft toen veel indruk 

gemaakt op de kinderen. 

  

De laatste bijeenkomst heeft als thema 

‘Veiligheid in de Wijk’. De toegang is gratis.

www.epjo.nl

Wanneer Voor wie Hoe laat? Waar
04 april  ouders van jeugd uit de buurt 19.30-21.30 uur  De Witte Boei

  (inloop 19.00 uur) 

14 april jongeren van 10-14 jaar 16.00-18.00 uur De Clutch

21 april jongeren van 15-18 jaar 18.00-20.00 uur De Clutch

09 mei alle buurtbewoners 19.00-21.00 uur  Speeltuin Wittenburg

Briefje met de tekst: ‘Lekker op tijd! Ruimen jullie zelf 
de rommel op die uit de vuilniszak komt. Bedankt!’


