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Klaar voor 

de start

Het vijfde Petersburgjournaal ligt alweer 

voor u. Ik hoop dat het u bevalt. Het eind 

van het jaar nadert en dat is altijd een 

mooi moment om de balans op te maken. 

Door even terug te kijken op wat er is 

gebeurd én vooruit te kijken naar komend 

jaar. Op 13 juli 2015 stuurde het stadsdeel 

een enquête aan alle 9000 bewoners van 

de Oostelijke Eilanden en Kadijken met 

het verzoek om te kiezen uit verschillende 

ontwerpen voor de nieuwe inrichting van 

de Eilandenboulevard. Je zou denken dat 

De Eilandenboulevard 

is het meest ambitieuze 

en meest besproken 

project van dit moment 

die mooie plannen voor deze herinrichting 

inmiddels gerealiseerd zouden zijn. Dat 

is helaas nog niet zo, maar er gebeurt wel 

ontzettend veel. De herinrichting van de 

Oostenburgervoorstraat bijvoorbeeld. 

Op 10 februari 2016 gaf u ons uw mening 

over hoe de straat er uit zou moeten zien 

en nu is het werk nagenoeg klaar. En u 

heeft al kunnen zien dat de voormalige 

parkeerplaats naast het Wienerterrein, 

mede door de inbreng van bewoners 

van de oude én nieuwe buurt, nu een 

mooi buurtpark is geworden. Maar 

de Eilandenboulevard is toch wel het 

meest ambitieuze en meest besproken 

project van dit moment. De uitvoering 

is al voorzichtig begonnen. De mensen 

van Reddyn werken alvast vooruit, maar 

straks gaat het treintje echt lopen. 

Figuurlijk gesproken dan. We horen graag 

uw mening, tijdens de uitvoering maar 

ook over de tweede fase van het project 

Eilandenboulevard, het Talud en het 

Water. We gaan komend jaar door met 

het Petersburgjournaal, want er valt nog 

genoeg te vertellen. Niet alleen over de 

Eilandenboulevard en haar bewoners en 

ondernemers, maar ook over alle andere 

projecten op en in de omgeving van de 

Oostelijke Eilanden.

Ik wens u fijne feestdagen. 

Jeroen Dijk

 Eilandenboulevard   

In november is Reddyn gestart met het 

vervangen van de elektriciteitskabels 

voor het “150 kV project”. Komende 

periode vindt een aantal onderzoeken 

plaats en gesprekken over het talud 

(pagina 4 en 5). Half februari start 

Liander Gas met het vervangen van 

de gasleidingen. Het zoeken naar een 

aannemer (de aanbesteding) voor de 

Eilandenboulevard is in december 2017 

begonnen. Start van de herprofilering 

van het wegdek staat gepland op half 

mei 2018, mits de werkzaamheden aan 

de Mauritskade zijn afgerond.

 Mauritskade    
Tot en met april 2018 vinden 

werkzaamheden plaats aan de 

Mauritskade. Hiervoor wordt een 

deel van het verkeer omgeleid via de 

Eilandenboulevard.

 Marineterrein    

T/m 7 januari vindt op het Marineterrein 

het Amsterdam Light Festival plaats 

(pagina 12), gevolgd door een serie 

‘meetups’ (pagina 8).

  Czaar Peterstraat    

Op 11 december jl. vond een 

informatiebijeenkomst plaats over de 

diverse plannen die spelen op de Czaar 

Peterstraat. Aanwezigen konden zich 

laten informeren over de ideeën die de 

gemeente heeft om de doorstroming 

van de tram en de verkeersveiligheid 

te verbeteren, en tegelijk meer ruimte 

voor voetgangers en fietsers te creëren. 

Daarnaast werd een toelichting gegeven 

op het lichtplan dat is opgesteld om 

de sfeer in de straat te verhogen. Zie 

voor meer info: www.amsterdam.nl/

projecten/czaar-peterstraat/

 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 is bezig met het opstellen 

van ruimtelijke uitgangspunten om 

transformatie van het Zeeburgerpad tot 

woonwerkgebied mogelijk te maken. 

Het ontwerp voor deze uitgangspunten 

liggen naar verwachting vanaf maart 

2018 gedurende 6 weken ter inzage.  

Dit zal worden bekendgemaakt op  

www.amsterdam.nl

 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.

 Speeltuin Funenpark   
 Het definitief ontwerp voor de speeltuin 

en schoolplein in het Funenpark is op 

4 december 2017 vastgesteld. In de 

wintermaanden vindt de voorbereiding 

van het project plaats en wordt een 

startdatum bekendgemaakt. 

  Wiener & Co    

De Zuiderkerkprijs, de prijs van de 

gemeente Amsterdam voor het meest 

geslaagde bouwproject van 2017, is 

toegekend aan Wiener & Co op het 

Oostenburgereiland. 
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Onderzoeken 
op de Eilandenboulevard 
De komende tijd vinden op de Eilandenboulevard de volgende onder-

zoeken plaats:

Ecologisch onderzoek: dit bestaat uit een actualisatie van de natuur-

toets. Deze geeft een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijke 

aanwezigheid van beschermde soorten aan de hand van een litera-

tuurstudie en een habitatscan.

Bomenonderzoek: de eerder uitgevoerde inventarisaties van het 

groen worden geactualiseerd. Gekeken wordt naar de kwaliteit van 

het huidige groen, de geldelijke waarde van de bomen, welk deel 

van het groen kapvergunningsplichtig is en in hoeverre het niet te 

handhaven groen verplantbaar is.

Onderzoek oeverbescherming en inmeting: dit onderzoek brengt de 

huidige staat van het talud in beeld, in hoeverre de basaltbekleding 

nog aanwezig is en in welke staat, en welke objecten en verhardin-

gen op het talud aanwezig zijn. Om de herstelkosten voor het basalt 

te kunnen bepalen, is het ook nodig om een betrouwbaar inzicht te 

krijgen in de geometrie van het areaal, alsmede de kostenbepalende 

factoren zoals achterstallig onderhoud en noodzakelijke herstelwerk-

zaamheden.
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De werkzaamheden aan de Oosterburgervoorstraat zijn afgerond
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Reddyn is in november al begonnen met het vervangen 

van de elektriciteitskabels op de Eilandenboulevard
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In november is de langverwachte evaluatie van 

het talud van start gegaan. Rutger de Klerk (om-

gevingsmanager Eilandenboulevard) bezoekt de 

woonbootbewoners die aan de pilot hebben meege-

daan, en bewoners die alsnog willen meedoen; zo-

als Eddy en Anita Haars van de Wittenburgergracht. 

Eddy: “De reden erachter is dat wij een nieuwe woonark hebben. Ik 

vond die pilot er mooi uitzien. Netjes, goed bij elkaar gedacht, goed 

te onderhouden, dus ik dacht: misschien kunnen wij een voorschot 

nemen op het idee. Want het opschonen van het talud vind ik een 

heel goed plan. Waarom niet?”

Rutger: “Met jullie zijn er meerderen die aansluiting zoeken bij de pi-

lot, in navolging van de pilotboten. Uitgangspunt is het zicht terug op 

de gracht. Dat kan alleen als we iets aan het talud gaan doen. Waar 

we het over willen hebben, is een trap van de wal naar de boot, een 

loopgedeelte, een vlonder, een kast en de begroeiing van het talud. 

Daarin zijn verschillende keuzemogelijkheden. Zoals de mogelijkheid 

om het beheer van de planten zelf te doen en planten te kiezen die je 

mooi vindt. Maar het moet wel laag blijven, anders blijft het idee van 

het zicht op de gracht niet overeind. Dus ook geen opstallen meer.”

Eddy: “Daar ben ik heel eerlijk in; wij hebben allebei geen groene 

vingers. Ik heb een full time baan, Anita is druk met haar werk en 
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Verzakking bij Kattenburgerbrug 

“De verzakking is geconstateerd tussen 

de Kattenburgerbrug en de Kattenburger-

straat”, zegt Gerard, wijzend op de scheuren 

in het asfalt. “Het deel onder de brug is 

onderheid en de straat niet. Door zetting kan 

de straat iets verzakken. Om het niveauver-

schil tussen straat en brug op te vangen, zijn 

precies op de grens – 60 centimeter onder 

het asfalt – betonnen stootplaten (1.50 x 1 

meter) aangebracht. Waarschijnlijk zijn de 

stootplaten onder het asfalt verschoven of 

gebroken.”

Proefsleuven
Historisch is niet meer na te gaan òf de 

stootplaten er nog liggen en wat de afme-

tingen zijn. Vandaar dat er in november 

proefsleuven in het trottoir zijn gegraven. 

“We hebben gegraven tot het asfalt, want je 

kan niet zomaar een weg afsluiten. Maar we 

nemen aan dat de stootplaten daar ook lig-

gen – daar zijn ze immers het meest nodig.”

Officieel ligt de brugovergang net buiten de 

grens van het project Eilandenboulevard, 

maar het wordt toch meegenomen. In het 

Petersburgjournaal wordt aangekondigd 

wanneer. 

Bomen
Ook zijn er vijf proefsleuven gegraven op de 

Eilandenboulevard, om te kijken of op die 

plaatsen bomen kunnen worden geplant. In 

totaal verhuizen vijf bomen van het Katten-

burgerplein naar de Eilandenboulevard, om 

de gaten in de bomenrij op te vullen. 

In de bodem zijn geen obstakels aangetrof-

fen die de herplant van de bomen in de weg 

staan.

de kinderen. Als het mooi weer is, ga ik liever met een koud biertje 

buiten zitten.” 

Rutger: “Het is een keuze die we moeten maken met zijn allen. Daar 

hoort ook onderhoud bij. Als jullie het niet bijhouden, is het wel zo 

dat wij het als gemeente weer overnemen. Anders wordt het weer wat 

we nu zien en dat willen we nou juist voorkomen. Maar er bestaan 

Tijdens de herprofilering van de Eilandenboulevard zal ook de verzakking bij de 
Kattenburgerbrug worden aangepakt, aldus directievoerder Gerard Bakker. 

ook onderhoudsarme planten en hele mooie onkruidbloemen. Over 

dat soort keuzes maak ik binnenkort een afspraak met jullie, samen 

met onze ontwerper Caroline Pompe.” 

Eddy: “Wij juichen het plan in ieder geval toe: lekker fris, lekker 

schoon. Een positieve ontwikkeling.”

Rutger: “Dat is voor ons heel fijn. Je hebt altijd mensen die het een 

beetje spannend vinden. Je komt toch aan een stukje privacy dat 

mensen hebben opgebouwd, al dan niet terecht. Maar het is en blijft 

gemeentegrond, eigenlijk tot aan de boot. De gemeente heeft de 

laatste twintig jaar onvoldoende onderhoud gepleegd. We snappen 

heus wel dat de bewoners daar iets van vinden.”

Eddy: “Toch weet je ergens dat het niet klopt. Het is gedoogd. Maar 

je weet ook dat er op een dag iemand langskomt die zegt dat het over 

is.” 

Anita: “Het is niet van jou. Wij hebben hier ook een terrasje gemaakt. 

Wetende dat het een keer anders gaat worden.”

Eddy: “Dan is het heel vervelend als het gebeurt, maar je krijgt er iets 

voor terug. Het prettige vind ik dat je de ruimte krijgt om erover te 

praten. Je kan het zelf een beetje sturen. Wat bied je me aan en wat 

kan ik doen?”

Rutger: “We doen dit in ieder geval in goed overleg en niet zomaar. 

Dat is ook mijn taak als omgevingsmanager.”

De komende weken volgen meer taludgesprekken en bezoekt Rutger 

de drie pilotboten en zeven andere woonbootbewoners die hebben 

aangegeven mee te willen doen. In totaal zijn er 31 boten.

V.l.n.r.: Anita, Rutger en Eddy ‘Taludgesprekken’  begonnen
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van architectuur met een weerhaakje. Van 

incidenten maken wij graag iets bijzonders. 

Zoals je hier het verhaal hebt van dat pand 

in het Victoriahotel – daar zijn wij dus goed 

in. Bij jullie wordt die situatie gehypet, 

omdat je er maar één zo hebt.”

Tegendraads dus?
“Het mag af en toe een beetje schots en 

scheef zijn. Als een gebouw uit de lijn staat, 

is dat niet zo erg. Dat levert misschien een 

interessant hoekje op. Ik heb liever architec-

tuur die je mooi of lelijk vindt, love it or hate 

it. Maar geen “tefal”architectuur, die niet 

aanbrandt, die gladjes is – gewoon mid-

delmatig. Vaak niet slecht genoeg is om er 

tegen te zijn.”

U bedoelt saai?
“Absoluut! Die mag er zijn in een stad, 

maar niet te veel. Anders wordt de stad niet 

interessant, niet spannend. Dus nog ‘ns: 

Victoriehotel zonder dat blokje zou eigenlijk 

saai zijn. Gewoner. Vandaar zo’n ontwerp-

wedstrijd voor jonge architectenbureaus, 

die gemotiveerd zijn voor deze opdracht. Die 

er zin in hebben en zich willen onderschei-

den. Elke architect die voluit gaat voor zijn 

pandje.”

Bent u niet bang dat het hier te stenig 
wordt?
“Ik vind dat het stenig mag zijn. In plaats 

van overal dezelfde mix. Tegenstelling is 

juist goed. Het Funenpark is heel groen, heel 

open. Daartegenover Oostenburg als mas-

sief, industrieel gebied. Stoer en stenig kan 

ook de aantrekkingskracht zijn. Het mag ook 

de rauwheid hebben van een havenkade. We 

moeten het niet te veel optutten.”

Kan de Eilandenboulevard bijdragen 
aan een succes van Oostenburg?
“De straat wordt te veel gedomineerd door 

de auto dus op dat vlak is herprofilering 

welkom. Maar op een hogere schaal denk 

ik: je hebt hier een soort opeenvolging van 

die eilanden – van Marineterrein tot en met 

het Funenpark – elk met zijn eigen karakter. 

De Eilandenboulevard zou de verbindende 

rode draad kunnen zijn, een soort brochette, 

een satéstokje dat alles aan elkaar rijgt en 

ervoor zorgt dat al die eilanden één herken-

baar adres hebben.”

die we mooi vinden. Op Oostenburg moet je 

niet het gevoel krijgen dat alles in één keer 

uitgerold is, maar geleidelijk, spontaan is 

gegroeid, met veel variëteit. Natuurlijk is 

dat vals spelen, want het wordt heel snel 

gebouwd.”

Hoe is het om als Belg in Amsterdam te 
werken?
“Anders, maar toch ook hetzelfde (lacht). 

Anders omdat de machinerie tussen 

gemeente en ontwikkelaars beter geolied 

is dan bij ons. Jullie kunnen in één keer 

aanpakken en opzetten. Alles is afgestemd 

op elkaar.

In België daarentegen wringt het soms. Wij 

zijn misschien meer tegendraads en houden 

Bijna 1 jaar is Vlaamse stedenbouwer Kristiaan Borret supervisor voor Oostenburg. De komende 
jaren houdt hij de kwaliteit van de toekomstige wijk in de gaten. Een dag per maand komt hij naar 
Amsterdam – en maakte tijd voor een interview.

“Vandaag staat er een buffet van bespre-

kingen op het programma”, zegt Kristiaan 

aan het begin van de dag met een keivolle 

agenda. “Over projecten die aan de gang 

zijn, over details, materiaalgebruik en over 

toekomstige projecten. Supervisie is voor 

mij vooral spreken over kwaliteit.”

Wat versta je onder goede kwaliteit?
“Daar kun je niet absoluut op antwoorden. 

Het hangt af van de context. Oostenburg 

wordt stoer en contrastrijk, met een industri-

eel karakter en veel architectorale verschei-

denheid. Een beetje een Belgische wijk. 

Waar het soms botst en niet alles perfect 

harmonisch is, maar dat maakt het juist 

misschien spannend. Het moet lijken alsof 

de wijk geleidelijk is gebouwd. Met verschil-

lende kleuren baksteen, wisselende gevels, 

dan weer iets hoger. Soms met een dakter-

ras waar je het niet verwacht. Als een stad 

die beetje bij beetje is gegroeid.”

À la Amsterdam? 
“Voila! De grachtengordel is ook langzaam, 

schoksgewijs gegroeid. Het levert een 

gevarieerd beeld op. Dat is ook vaak de stad 

Oostenburg niet te veel optutten

Een toekomstgericht ontwerp 
In 2017 organiseerde Stadgenoot in samenwerking met ArchitectuurLokaal een 
wedstrijd waarbij vier startende architectenbureaus zijn geselecteerd voor het ont-
werp van meerdere (sociale) huurcomplexen op het Oostenburgereiland. Eén van 
die geselecteerden is het Rotterdamse bureau Architectuur Maken.

Het ontwerp bestaat uit een woongebouw 

met meer dan 100 sociale huur studio’s. Het 

wordt een ‘flexibel’ woongebouw dat qua 

bouwstructuur kan inspelen op verande-

ringen. De studio’s van vandaag kunnen 

worden omgezet naar de ouderenwoningen 

van morgen. De woning heeft uitzicht op zo-

wel het IJ (noordzijde) als het binnenterrein 

(zuidzijde). De galerijen zijn extra breed. 

Bewoners kunnen er een tafel of bankje 

neerzetten en gezellig kennismaken met de 

buren.

Ruilen en delen
Naast dit woongebouw komt een circulaire 

hal, gebouwd van onderdelen afkomstig uit 

gebouwen uit de buurt. De functie van het 

gebouw staat geheel in het teken van de 

nieuwe economie die verschuift van bezit 

naar duurzaam gebruik. Het collectieve komt 

in deze hal samen; bewoners kunnen hun 

fiets hier stallen en delen, maar ook spullen 

(gereedschap, meubilair) ruilen en delen. En 

samen van de zon genieten op het gezamen-

lijke dakterras.
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Meetups op het Marineterrein

Dit leverde het volgende lichtplan op: 

•  de plannen voor de lichtprojecties op de 

muren waren leuk maar logistiek niet uit-

voerbaar en heel duur. Plan is nu om pro-

jecties op de stoep te doen, bijvoorbeeld 

een soort ‘welkom’ of iets dergelijks.

•  op de gevels in de hele straat komen 

lampjes die een zacht wit licht schijnen. 

Behalve sfeerlicht verhogen de lampjes 

ook het gevoel voor veiligheid. Woning-

bouwverenigingen Eigen Haard en De Key 

en de UMB Group zorgen voor montage 

en aansluiting van de lampjes op hun 

panden.

•  De winkeliers hangen lichtslingers voor 

hun winkel.

De gemeente gaat de gele straatverlichting 

boven de weg vervangen door warm wit led-

licht. De huidige gele lampen maken alles 

eenkleurig, waardoor rood, groen en bruin 

niet meer zijn te onderscheiden. Vervanging 

van de straatverlichting zorgt ervoor dat het 

zicht beter wordt en levert daarnaast nog 

energiebesparing op.

Planning
Vervanging straatverlichting: december 

2017/januari 2018

Gevelverlichting, vergunning is aange-

vraagd. Na vergunningverlening wordt zo 

spoedig mogelijk gestart door de verschil-

lende eigenaren.

Lichtslingers: direct

Particuliere eigenaren die mee willen doen, 

kunnen Eva Koster benaderen voor de speci-

ficaties van de lamp: E.koster@dzp.nl

Lichtplan Czaar Peterstraat
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Meetup

Meer slimme daken 
voor de stad
Smart Roof 2.0, het blauw-groene on-
derzoeksdak bovenop gebouw 002 op 
het Marineterrein, is een groot succes. 
Het dak vangt regenwater op, voedt 
het hele jaar door de planten en koelt 
het gebouw. De kennis en de techniek 
die met dit project is opgebouwd, is 
ook goed inzetbaar op andere plekken. 
Uitdaging: kunnen we een blauw-groen 
dak realiseren op Kattenburg? 
Een meetup voor buurtbewoners, wo-
ningcorporaties en overheden. Speciale 
gast: Joris Voeten (Urban Roofscapes en 
projectleider Smart Roof 2.0.)

i  Woensdag 17 januari, van 17.00 – 
19.00 uur, inloop om 16.30 

 ·  Locatie: Commandantswoning  
(gebouw 001), Marineterrein   
Amsterdam   

 ·  Aanmelden via info@marineter-
rein.nl o.v.v. Meetup: Meer slimme 
daken voor de stad

Meetup

Erfgoed op het 
Marineterrein
Binnenkort verschijnt een nieuwe 
Cultuurhistorische Verkenning over de 
laatste decennia 
van het Marineterrein. Sinds de aanleg 
van de IJ-tunnel (1958-1962) is een hele 
reeks gebouwen aan het complex toege-
voegd. Uitdaging: hoe kijken we tegen 
die - relatief nieuwe - bebouwing aan en 
wat kunnen we er in de toekomst mee 
doen?
Een meetup voor de buurtbewoners, de 
community van het Marineterrein en de 
instellingen rond het Oosterdok. Spe-
ciale gasten: Hester Aardse (historicus, 
Monumenten en Archeologie, gemeente 
Amsterdam) en Veronika Meijer (ste-
denbouwkundige, Ruimte en Duurzaam-
heid, gemeente Amsterdam).

i  Woensdag 31 januari, van 19.00 – 
21.00 uur, inloop om 18.30 

 ·  Locatie: Commandantswoning (ge-
bouw 001), Marineterrein Amster-
dam    

 ·  Aanmelden via info@marineterrein.
nl o.v.v. Meetup: erfgoed op het 
Marineterein

Meetup

Sport, spel en 
beweging
Er wordt veel gesport op het Marineter-
rein en dat zal ook zo blijven. Op het 
publieke deel zijn fitnesstoestellen, 
een hardlooproute en een sprintbaan 
in gebruik. Het militaire deel - wat in 
de zomer van 2018 vrijkomt - heeft een 
sportzaal, een sintelbaan, een voetbal-
veld en twee tennisbanen Uitdaging: 
hoe kunnen we optimaal en flexibel 
gebruik maken van deze sportvoorzie-
ningen? En welke kansen liggen er voor 
innovatie? 

Een meetup voor buurtbewoners, de 
community van het Marineterrein, 
overheden en bedrijven. Tijdens deze 
meetup presenteren Vincent Kompier en 
Daniel Casas Valle (Textoer) de resulta-
ten van een onderzoek naar de kansen 
voor sporten, spelen en bewegen op 
het Marineterrein. Andere gasten zijn 
Sport & Bos (gemeente Amsterdam) en 
Sportraad Amsterdam.

i  Dinsdag 13 februari, van 19.00 - 
21.00 uur, inloop om 18.30 uur 

 ·  Locatie: Commandantswoning  
(gebouw 001), Marineterrein   
Amsterdam   

 ·  Aanmelden via 
     info@marineterrein.nl o.v.v. 

Meetup: sport, spel en beweging

In 2018 organiseert het Marineterrein 

Amsterdam een serie ‘meetups’ over 

een aantal onderwerpen. Meetups 

zijn bijeenkomsten waarbij u 

mensen ontmoet die een interesse 

met u delen. Doel is om samen met 

experts, omwonenden en andere 

geïnteresseerden ideeën verder te 

brengen en uit te testen. De meetups 

voor de komende tijd:

Gezellig, een beetje chic, niet te schreeuwerig en passend binnen de straat 
en het budget. Met die opdracht zijn sinds vorig jaar bewoners, ondernemers, 
winkeliers, woningbouwverenigingen, stadsdeel Centrum, lichtontwerpster Petra 
Hulst en winkelstraatmanager Eva Koster aan de slag gegaan om te kijken wat 
leuk zou zijn voor de Czaar Peterstraat. 
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Hongerwinter
“Mijn naarste herinnering? De oorlog hè.  

De Hongerwinter. Ik ben met mijn moeder 

helemaal naar Zuidbroek in Groningen 

gelopen. Als kind van tien! In Zuidbroek zat 

ik een tijdje bij pleegouders, vanwege de 

oorlog. Toen we hier geen eten meer had-

den, zei mijn moeder: we gaan er naar toe. 

We gingen eind januari weg en kwamen 4 

of 5 februari aan. Het was ijskoud – er lag 

sneeuw. Want ik weet nog is dat mensen ons 

naar binnen riepen, en dat ze mijn kleren 

bij de kachel zaten te drogen zodat ik het 

de volgende dag weer aan kon. Helemaal 

zeiknat van de sneeuw! Zulke gaten in mijn 

schoenen van het lopen toen we daar aan-

kwamen.

Ik kon in Zuidbroek blijven, maar mijn moe-

der moest terug. Mijn vader was onderge-

doken op Wittenburg en zat thuis met mijn 

broer en zusje (9 maanden). In Zuidbroek 

kwamen allemaal mensen langs om eten te 

brengen voor mijn moeder: bonen en rijst en 

dat soort dingen.

 

Je had toen echt saamhorigheid. Hier op 

de eilanden kende je mekaar. Dat is wel 

veranderd. Nou sta je soms met mensen in 

de lift die zeggen je niet eens gedag. Maar ik 

zit hier mooi, aan het water. Ik heb een zus 

op Kattenburg en een zoon op Wittenburg. 

Voorlopig wil ik nog niet weg.”

huis-aan-huis aangebeld bij 1000 huishou-

dens. Joke: “Juist dan omdat veel mensen 

op zaterdag thuis zijn. Toch deden opvallend 

weinig mensen de deur open; ze waren soms 

verbaasd dat de gemeente in het weekend 

werkte.” Desondanks voerden de afval-

milieucoaches ongeveer 300 gesprekken, 

waarin bewoners werden geïnformeerd over 

de afvalregels. “Mensen gaven ook aan dat 

ze het aantal containerlocaties onvoldoende 

vinden. Verder heb ik zes namen en tele-

foonnummers doorgekregen van bewoners 

die iets willen doen om de buurt schoner te 

krijgen. Daar ga ik nog mee in gesprek.”

Karton
Een doorn in het oog zijn karton en grof-

vuil. “Belangrijk is dat mensen weten dat 

je karton klein moet maken. Het hoort IN 

de papierbak in plaats van ernaast. Anders 

waait het de hele straat over en gaan men-

sen er van alles bij zetten: een vuilniszak, 

bouwafval, een wasrekje…voor je het weet 

heb je een enorme bende. Elders in de stad 

beginnen we een proef met een brede sleuf 

in de papierbak. Dat scheelt denk ik wel 

dozen op straat.” 

Wat betreft grofvuil is de oplossing eenvou-

dig: bel 020 256 3555 (maandag t/m vrijdag 

van 8.30 tot 17.00 uur) of vul het online 

formulier in op www.amsterdam.nl/afval

Dan wordt het grofvuil gratis opgehaald. Niet 

aangemeld grofvuil kan dagen blijven liggen. 

 

Puinbak
De hotspots worden momenteel in de gaten 

gehouden. Als ze gedurende twee maanden 

een voldoende scoren (drie of minder bij-

plaatsingen is de landelijke norm), mag de 

locatie van de lijst af. “Nul bijplaatsingen zal 

niet gebeuren”, relativeert Joke, “maar alle 

beetjes helpen. Als je niets doet en alles laat 

gaan, krijg je echt een enorme puinbak. Dan 

wordt het alleen maar erger.”

Ada Bergh (83) woont al ruim 75 jaar op 

de Oostelijke Eilanden. “Ik was 8 jaar 

toen ik samen met mijn ouders en broer 

in 1942 verhuisde van Weesp naar de 

Derde Wittenburgerdwarsstraat.” Tijd 

voor een terugblik. 

200 kilometer lopen door de sneeuw
“Wittenburg was heel anders. In Weesp 

hadden we een heel huis met een voor- en 

achtertuin. Hier kwam je op twee kamertjes 

te wonen. Allemaal grote gezinnen, een 

hoop kinderen, altijd druk op straat. In het 

begin miste ik Weesp wel. De ruimte, de 

mooie tuinen en de weilanden. Dat had je 

hier niet – je zat hier boven op elkaar!”

Marine
“Na mijn huwelijk ging ik bij mijn schoon-

ouders inwonen. In de Kleine Wittenburger-

straat nummer 5 naast de kerk, op 1-hoog 

boven de melkboer, tegenover Albert Heijn. 

We woonden daar met zijn zessen: mijn 

schoonouders, een nichtje, een zwager die 

net was gescheiden en wij met z’n tweeën. 

Het waren oude woningen. Een douche had 

je niet. We gingen twee keer per week naar 

het badhuis op Wittenburg.”

Het huis werd – zoals zoveel huizen – 

gesloopt. In 1976 keerde Ada terug in een 

nieuwe woning op Kattenburg. “De terug-

keer was leuk! Je kwam een hoop bekenden 

van vroeger tegen. Het was een weerzien.  

Ik woon er nu nog steeds. Wat ik wel jammer 

vind, is dat de marine weggaat. Daar had-

den we altijd goed contact mee. In de jaren 

tachtig hadden we met de onderofficieren 

een kaartclub, hartstikke gezellig! Ze gaven 

ook leuke feesten met een hoop artiesten: 

Ben Cramer, George Baker Selection.”

Gevecht tegen het vuil
In oktober/november is de gemeente 
begonnen met een intensivering van de 
aanpak van een aantal ‘hotspots’ in de 
buurt. Hotspots zijn plaatsen waar veel 
afval wordt gedumpt en waar veel bij-
plaatsingen zijn, zoals matrassen, vuil-
niszakken en karton. Projectleider Joke 
Walstra vertelt over de speciale aanpak 
in het Funen en de Louise Wentstraat

“Op de Louise Wentstraat is de hotspot een 

plek waar steeds afval buiten de ophaalda-

gen wordt geplaatst. De bewoners balen hier 

ontzettend van. En de containerlocaties aan 

de Cruquiuskade en de Keerwal scoren al 

heel lang een onvoldoende”, vertelt Joke“. 

Allereerst kijken we of er iets mis is met 

de locatie. Werken de containers? Zijn ze 

misschien vaak verstopt, of zijn er weinig? 

Is de locatie smerig of donker? Tweede punt 

is handhaving. Elke dag gaan een handha-

ver en een inzamelaar de hotspots af. Wie 

zijn afval te vroeg buiten zet of naast de 

container, riskeert een boete van 90 euro. 

Een derde ding is communicatie: kennen 

mensen de afvalregels? In het Funenpark 

bleek dat niet zo te zijn.”

Verbaasd
Als start van de aanpak hebben zaterdag 28 

oktober tien afvalmilieucoaches (5 koppels 

van 2 personen) in en rondom het Funenpark 



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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door kunstenaars bij hun werk, artist talks 

over de realisatie van de kunstwerken en 

speciale rondleidingen over het terrein. 

Bezoekers kunnen ook op eigen initiatief 

de lichtkunstwerken op het Marineterrein 

bekijken. Ingang via Kattenburgerstraat 5. 

De toegang is gratis.

Landexpositie duurt t/m 7 januari 2018. 

Dagelijks van 17:00 tot 22:00 uur

(Let op: 31 december tot 20:00 uur) 

Waterexpositie duurt t/m 21 januari 2018.

www.amsterdamlightfestival.com

Creëer uw eigen spook
Het kunstwerk Brocken 6 A van de Japanse 

kunstenaar Yasuhiro Chida (1977) draait 

om een natuurlijk lichtfenomeen: het 

Een hele eer, want het Amsterdam 

Light Festival is in een paar jaar tijd 

uitgegroeid tot een van de belangrijkste 

lichtfestivals van Europa. Vorig jaar trok 

het evenement naar schatting 900.000 

bezoekers. Dit jaar kwamen uit 92 landen 

800 inzendingen, waaruit de jury 36 

kunstwerken selecteerde. Het thema dit 

jaar is ‘Existential’, ofwel: wat verenigt 

mensen en welke rol speelt licht hierin?

Ontmoetingsplek
Tijdens het festival is het Marineterrein 

is dé ontmoetingsplek voor bezoekers, 

Amsterdammers, en kunstenaars. Elke dag 

is er wat te doen! Laat u inspireren door 

lezingen over lichtkunst, performances 

Lichtfestival op Marineterrein 
In deze donkere dagen vindt de 6e editie van Amsterdam Light Festival plaats. 
Kunstwerken en installaties van (internationale) kunstenaars, designers en 
architecten verlichten de binnenstad, op en rond de grachten, maar voor het 
eerst ook op het Marineterrein.

mysterieuze Brockenspook. Dat ‘spook’ 

bestaat uit een schaduw van jezelf, 

reuzengroot geprojecteerd in een dek van 

mist en omgeven door een lichtgevende 

krans in regenboogkleuren. Het 

verschijnsel doet zich voor als u de zon 

precies in uw rug heeft, en de lichtstralen 

door zwevende waterdruppeltjes 

gebroken en verstrooid worden. Chida 

bootst dit fenomeen – dat is vernoemd 

naar de berg Brocken in Noord-Duitsland 

waar het vaak werd waargenomen – na in 

een grote ijzeren doos die hij eigenhandig 

van duizenden gaatjes heeft voorzien. 

Geconcentreerde bundels van kunstmatig 

licht doordringen de donkere ruimte van 

Brocken 6 A (‘6’ voor de kanten van de 

doos, ‘A’ voor Amsterdam) en laten u uw 

eigen Brockenspook zien. 

Net als een regenboog heeft een 

Brockenspook geen vaste positie in de 

ruimte, maar is zijn locatie afhankelijk van 

de waarnemer.


