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Dit is nummer 7 van het Petersburgjournaal. Met dit journaal willen stadsdeel Centrum 
en woningcorporatie Stadgenoot u op de hoogte houden van alle bouwactiviteiten in 
de buurt. Het volgende nummer komt uit in augustus 2018.
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industriegebied naar een woonwerkwijk 

met o.a. 1.500 woningen.

    Zeeburgerpad  

  De gemeente heeft ruimtelijke 

uitgangspunten opgesteld om de 

transformatie van het Zeeburgerpad 

naar een woonwerkgebied mogelijk te 

maken. In juni liggen deze ruimtelijke 

uitgangspunten voor inspraak ter 

inzage.

     Hoogte Kadijk 401  
Villex Vastgoedbescherming B.V. gaat 

de Hoogte Kadijk 401 – het voormalige 

pand van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit – ombouwen naar 

100 tot 120 tijdelijke onzelfstandige 

woningen (eigen slaapkamer, maar 

gedeelde woonkamer, keuken en 

sanitaire voorzieningen) en deze de 

komende tien jaar beheren en verhuren. 

De woningen zijn bestemd voor 

statushouders (max 50%), studenten 

en starters op de woningmarkt. De 

verwachting is dat de eerste bewoners 

eind 2018 het pand betrekken.

     Koning William
  BLVG Ontwikkeling heeft plannen om 

de voormalige scheepswerf Koning 

William te herontwikkelen. Er zijn 

plannen voor een jachthaven en twee 

woonwerkgebouwen.

     Speeltuin Funenpark

  De gemeente werkt nu aan het definitief 

ontwerp. Dit kost meer tijd dan bij een 

“gewone” speeltuin, omdat de speel-

toestellen speciaal voor deze speeltuin 

worden gemaakt. Streven is om eind 

2018 te starten met de aanbesteding.

     Touwbaanpark

  In maart 2018 is fase 1 van het 

Touwbaanpark afgerond. Fase 2 start 

na oplevering van de kopblokken aan 

de Nieuwe Oosterburgerstraat. De 

architect van de kopblokken heeft 

een nieuw voorstel ingediend bij 

de Welstandcommissie met vier in 

plaats van vijf woningen per blokje. 

Het gaat in totaal om acht woningen 

(vrije sector huur). In verband met de 

nieuwe indiening is het verlenen van 

de omgevingsvergunning opgeschort 

tot uiterlijk 1 juli 2018. Als alles positief 

verloopt, kan de bouw dit najaar 

starten. De bouw duurt ca. 1 jaar.

     Cruquiuskade
  Van 9 juli tot 18 augustus trekt de 

gemeente het tweerichtingsfietspad 

door aan de huizenzijde van de 

Cruquiuskade met één oversteekplaats. 

Verkeer wordt tijdens de 

werkzaamheden omgeleid – meer op 

pagina 4.

     Fietspad Dijksgracht
  Plan is om in 2019 een fietspad aan 

te leggen tussen de VOC-kade op 

Oostenburg en de Mariniersbrug op de 

Kattenburgerstraat. Meer op pagina 5.

Waar gebeurt wat?
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 Eilandenboulevard 

  Vanaf 4 juni start aannemer Kroeze Infra 

met het vervangen van de waterleiding 

vanaf het Kattenburgerplein tot 

de Oosterkerk. Vanaf 9 juli is de 

hoofdrijbaan van de Kattenburgergracht 

deels afgesloten voor autoverkeer. Meer 

op pagina 4 en 5.

  Mariniersbrug
  Van 9 juli t/m 31 augustus 2018 wordt 

het brugdek van de Mariniersbrug 

vervangen. Auto- en busverkeer in 

twee richtingen blijft mogelijk onder 

begeleiding van verkeersregelaars. 

Vrachtverkeer moet wel omrijden.

  Marineterrein
  Wat er plaatsvindt op het Marineterrein, 

leest u op pagina 10 en 11.

    Czaar Peterstraat  
Op maandag 25 juni organiseert 

de gemeente een informatie- en 

inspraakavond over tramlijn 10 en de 

bomen in de Czaar Peterstraat.   

Zie pagina 6.

Oostenburg  
  Na de zomervakantie wordt op 

Oostenburg de eerste paal geslagen 

voor het Inntel Hotel met 300 kamers, 

restaurant en wellness. De komende 

jaren transformeert het voormalige 

Nelleke Hilhorst werkt bij het Actiecen-
trum Veiligheid en Zorg van de gemeen-
te Amsterdam. Namens waarnemend 
burgemeester Van Aartsen werkt zij aan 
een intensieve aanpak om de veilig-
heid en leefbaarheid op de Oostelijke 
Eilanden te verbeteren. Deze aanpak is 
opgezet naar aanleiding van de dode-
lijke schietpartij van eind januari op 
Wittenburg. Zie ook pagina 8 en 9.
  

Hoe kijk je aan tegen de buurt? 
“Positief vind ik de verbondenheid op 

de eilanden. Er is een echt buurtgevoel 

met veel initiatieven van betrokken 

buurtbewoners. We zien steeds een grote 

opkomst bij gesprekken in De Witte Boei 

en tijdens bewonersavonden. Tijdens de 

laatste bewonersavond, op 23 april in de 

Oosterkerk, waren er naar schatting 200 – 

250 buurtbewoners.

Wel ben ik bezorgd over de angst bij 

bewoners; begrijpelijk na de reeks aan 

ernstige schietincidenten, maar dit werkt 

wel verlammend. Zorgelijk vind ik ook de 

argwaan ten opzichte van de hulpverlening, 

het aantal scheidingen in de buurt en jonge 

kinderen die grensoverschrijdend gedrag 

vertonen.”

Waar ben je trots op?
“Ik ben trots op een betere samenwerking 

die we hebben bereikt met alle partijen: 

jongerenwerk, scholen en ouder- en 

kindadviseurs hebben veel meer contact 

met elkaar. Je ziet nu meer dwarsverbanden 

ontstaan tussen bewoners en verschillende 

culturen in de wijk. Verder ben ik trots op het 

feit dat we binnen een week – op verzoek 

van ouders – een conciërge hebben kunnen 

regelen voor de Kleine BOE op Wittenburg, 

zodat niet iedereen meer zomaar in en uit 

kan lopen. 

En megatrots ben ik op de twee jongens die 

eindelijk op sollicitatiegesprek mochten 

komen en waarvan er één inmiddels 

een baan heeft. Want dat is waar we 

het uiteindelijk voor doen! Jongens met 

problemen die geen baan of stageplaats 

konden vinden. Daar moeten we ons voor 

inzetten.”

Wat zou je willen veranderen?
“Minder angst en nog meer verbondenheid 

tussen verschillende bevolkingsgroepen en 

minder eenzaamheid in de wijk. Verder een 

voetbalclub in de buurt – daarover zijn al 

gesprekken gevoerd met het Marineterrein 

– en een judoclub op school. Op judo leer je 

hele fundamentele waarden en normen; dit 

is daarom een uitstekend middel voor een 

deel van deze jonge kinderen.”

Drie vragen aan…  Nelleke Hilhorst
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De komst van een nieuwe fiets- en looproute aan de 
Dijksgracht is weer een stapje dichterbij. Op 25 mei 2018 
is de inspraakperiode afgerond. De inspraakreacties 
worden de komende weken verwerkt in een nota van 
beantwoording.

Stadsdeel Centrum wil in 2019 een nieuwe fietsroute aanleggen 

tussen de Kattenburgerstraat en de VOC-kade op Oostenburg. 

Daarmee wordt een ontbrekende schakel van het hoofdnet fiets 

aangelegd en ontstaat aan de kant van het spoor een nieuwe 

verbinding voor fietsers en wandelaars. Op dit moment is dit 

gebied nog afgesloten voor alle verkeer. Maar dat gaat dus 

veranderen. De werkzaamheden zijn gepland vanaf eerste 

kwartaal 2019 en zijn uiterlijk eind 2019 afgerond, zo is de 

verwachting. Daarmee ontstaat er voor de toekomstige bewoners 

van Oostenburg een snellere verbinding richting het Centraal 

Station.

www.amsterdam.nl/projecten/dijksgracht

Buurtmaatjes 
Aannemer Kroeze Infra, die het werk aan 

de Eilandenboulevard gaat uitvoeren, 

zet tijdens de werkzaamheden twee 

“buurtmaatjes” in. De buurtmaatjes helpen 

op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur bij 

het laden en lossen. Ze zijn te herkennen 

aan een geel reflecterend hesje met een 

vraagteken achterop.

Drie keer per dag keuren de buurtmaatjes 

aan de hand van een standaard

checklist de visuele kwaliteit van het 

werkvak. Dat wil zeggen: oneffenheden 

in de tijdelijke looproutes en kruisende 

snoeren. Tijdens deze controle vegen 

zij de loopschotten schoon, legen ze de 

tijdelijke containers en controleren ze de 

hekwerken. Wanneer een buurtmaatje 

tijdens deze controle afwijkingen vindt, 

herstelt hij deze in principe binnen één 

uur, of anders zo snel mogelijk.

Weekendafsluiting 

Kattenburgerstraat 
In het weekend van zaterdag 16 en 

zondag 17 juni vindt een stremming plaats 

op de T-kruising Kattenburgerstraat/

Kattenburgergracht i.v.m. werkzaamheden 

aan de gas- en waterleiding. Er is dan geen 

autoverkeer mogelijk vanaf de kruising naar 

de Kattenburgerstraat.

Inspraakreacties Fietspad Dijksgracht 
Werkzaamheden Cruquiuskade
Van 9 juli tot 18 augustus legt de gemeente 

geen drie oversteekplaatsen, maar één 

oversteekplaats aan op de Cruquiuskade. 

Reden hiervoor is dat het tweerichtingsfiets-

pad voor een deel toch wordt doorgetrokken 

aan de huizenzijde van de Cruquiuskade. 

Daarom zijn er twee oversteekplaatsen 

minder nodig. 

Het bestuur van stadsdeel Centrum heeft 

– naar aanleiding van een aangenomen 

motie uit 2015 – laten onderzoeken of het 

tweerichtingsfietspad van de Eilanden-

boulevard kon worden doorgetrokken naar 

de Cruquiuskade. Nu is er voor deze optie 

gekozen. Hiermee sluiten de tweerichtings-

fietspaden van de Eilandenboulevard en 

de Cruquiuskade beter op elkaar aan. Ook 

hoeven er geen twaalf parkeerplaatsen voor 

te worden opgeheven, wat wel het geval was 

bij de aanleg van drie oversteekplaatsen.

Snelheidbeperkende maatregelen
Aan het eind van de Cruquiuskade (bij het 

treinspoor) is wel een oversteekplaats 

nodig. Daar versmalt het fietspad zodanig, 

dat fietsers wel moeten oversteken. 

De oversteekplaats is bedoeld om de 

fietsstromen op de Cruquiuskade goed en 

veilig te geleiden. Bij de oversteekplaats 

komt een vluchtheuvel in het midden van de 

weg, zodat de weg in twee fases kan worden 

overgestoken. 

Ook komen er snelheidsremmende 

maatregelen voor het autoverkeer, zoals een 

‘rammelstrook’ in de as van de weg. Deze 

strook van een halve meter breed maakt de 

weg optisch smaller, bestaat uit klinkers en 

is overrijdbaar. Tijdens de werkzaamheden 

worden doorgaand autoverkeer en bussen 

omgeleid via de Zeeburgerstraat en 

Zeeburgerdijk.

Stap 1  26 februari - 8 juli 2018

Nieuwe Vaart
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26 februari tot 3 juni: gas in ventweg

4 juni tot 8 juli: gas en drinkwater in ventweg

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

Stap 2  9 juli - 2 september 2018

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

1 en 2 september: weekendafsluiting

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

Vanaf maandag 9 juli gaat het eerste deel van de Eilandenboulevard (van het Kattenburgerplein tot de Parel-
duiker) op de schop. Vanaf dat moment rijdt buslijn 22 een jaar lang niet meer over de Eilandenboulevard. 
Het GVB leidt de bus in twee richtingen om via Kattenburgerstraat, Piet Heinkade, Panamalaan en Zeeburgerdijk.

Omleiding buslijn 22
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“Als projectmanager moet ik Oostenburg bouwrijp en woonrijp 

maken”, zegt Thibald, die is ingehuurd door woningcorporatie 

Stadgenoot. “Bouwrijp maken houdt vooral in het slopen van 

opstallen en het schoonmaken van vervuilde grond op de kavels 

die Stadgenoot verkoopt aan ontwikkelaars. Het woonrijp maken 

is eigenlijk gewoon het inrichten van de straat met steentjes, 

lantaarnpalen, ondergrondse containers – tot de straten klaar zijn. 

Daarna geven we de straten terug aan de gemeente Amsterdam.”

Bijzonder gebied
Dat de straten door de ontwikkelaars worden ingericht en niet door 

de gemeente Amsterdam, is vrij uniek. Thibald: “Dat is inderdaad 

bijzonder. We hebben met de gemeente afgesproken dat we niet 

perse het handboek van de gemeente Amsterdam hoeven te 

volgen. Oostenburg heeft een eigen handboek, want het is toch 

een bijzonder gebied. We willen de oude uitstraling behouden. 

Zo blijven de twee blauwe bokken aan de kade. De bestrating kan 

variëren van betonnen klinkers tot stelconplaten. Verkeersstraten 

als de Oostenburgermiddenstraat en de Dijksgracht krijgen een 

andere inrichting als verblijfsgebieden, zoals de kade. Zolang het 

maar goed te beheren is. Belangrijk is dat we de overlast door het 

bouwen minimaliseren en dit goed met de buurt bespreken.” 

Veel bouwverkeer
Daar houdt vooral Walter zich mee bezig. Hij is ingehuurd door de 

huidige eigenaren van de kavels op Oostenburg, Van Gendthallen 

BV, Stadswerf Ontwikkeling Oostenburg en Stadgenoot. “We heb-

ben een overkoepelend BLVC-plan voor heel Oostenburg”, licht hij 

toe. “BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en 

Communicatie. Het komt erop neer dat iedereen die op Oostenburg 

werkt – zowel de bouwers als de mensen die bij de krant of bij de 

reiniging werken – dat die 24/7 de werkplek goed en veilig kunnen 

bereiken. Tegelijk moeten de bouwers veilig kunnen bouwen. Soms 

praat je over vijftig vrachtwagens per dag die grond afvoeren of 

beton aanvoeren. Dat alles moet je coördineren en communiceren. 

Een gigantische puzzel, want je hebt te maken met dertien ver-

schillende kavels en bouwsnelheden. Al die BLVC-plannen moet 

ingepast worden in het overkoepelende plan. 

Er gaat dus heel wat gebeuren om van de korrel tot de borrel te 

gaan – dat is een gebruikelijke term in de bouwlogistiek – of van 

zand tot klant. Je begint met graven in het zand of de (zand)kor-

rels en je eindigt met de klant en een borrel tijdens de feestelijke 

opening.” 

Je bent ook een aanspreekpunt op Oostenburg?
Walter: “Klopt. Voor de aanwezige bedrijven en de bouwer ben ik 

het aanspreekpunt. Vragen, klachten of ideeën worden serieus 

afgewogen. Maar Oostenburgers kunnen ook bij mij terecht wan-

neer zij zelf verkeersbewegingen hebben – een verbouwing, een 

verhuizing of een evenement. Laat het bijtijds weten!”

wvandervlies@stadgenoot.nl

De Amsterdamse binnenstad wordt steeds drukker. De binnenring is een 
belangrijke verbindingsroute voor fietsers en het openbaar vervoer. Deze loopt 
vanaf het Haarlemmerplein via de Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat 
naar de Czaar Peterstraat in een halve ring om het centrum heen. De binnenring 
wordt opnieuw ingericht, zodat deze drukke verbindingsroute - ook in de toekomst 
- de toegenomen drukte in het openbaar vervoer en de grote hoeveelheid fietsers 
aan kan.

Czaar Peterstraat
Daarom wordt - om de doorstroming van de 

tram te verbeteren - bij de Czaar Peterstraat 

bekeken of het strengelspoor vervangen kan 

worden door dubbelspoor. Ook wordt beke-

ken of de twee tramhaltes samengevoegd 

kunnen worden tot een tramhalte met een 

centrale ligging in de straat. 

Inspraak conceptnota van uitgangspunten 
Op woensdag 6 juni 2018 start de inspraak-

periode voor de conceptnota van uitgangs-

punten met verschillende oplossingen voor 

het strengelspoor en het samenvoegen van 

tramhaltes. Bewoners en belanghebbenden 

kunnen tot dinsdag 17 juli 2018 reageren.

Informatie- en inspraakbijeenkomst
Op maandag 25 juni organiseert de gemeen-

te een informatie- en inspraakavond. Deze 

vindt plaats van 18.00 tot 21.00 uur in het 

NewWerktheater (Oostenburgergracht 75). 

De bijeenkomst is bedoeld om u te informe-

ren over de conceptnota van uitgangspunten 

herinrichting Czaar Peterstraat. Aan het 

einde van de bijeenkomst is het inspraakge-

deelte. 

www.amsterdam.nl/inspraak

De komende jaren ontwikkelt 

het voormalige industriegebied 

Oostenburg zich tot een stoere, 

nieuwe stadswijk. Tijdens dit proces 

zijn projectmanager Thibald Holscher 

en gebiedscoördinator Walter van der 

Vlies veelvuldig aanwezig. 

Zij vertellen kort waarom. 

Inspraak Czaar Peter-
straat start in juni

Van  korrel tot borrelHuidig strengelspoor van de tram 

op de Czaar Peterstraat
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Meer licht!
“Er moet meer licht komen”, zegt Khadija, 

een van de ‘buurtmoeders van Wittenburg. 

“Dat maakt de omgeving rond De Witte Boei 

wat veiliger. Nu is het heel donker.”

“Er moet ook meer licht bij de voetbalkooi”, 

vult Fatima aan. “Ook daar is het helemaal 

donker. Dat moet echt veranderen.”

Verder zou er ‘iets’ moeten gebeuren op het 

plein tussen de Oosterkerk en De Witte Boei. 

Kadija: “Het is er ‘s avonds uitgestorven. 

Kan er geen kiosk komen, of een markt?” 

Fatima: “Er hangt jeugd rond die hier niet 

woont.”

Kadija: “Maar het is ónze buurt, van 

bewoners. Wij wonen hier met veel plezier, 

willen best helpen en het goede voorbeeld 

geven. Ik weet zeker dat de jongeren ook 

mee willen doen.”

Fatima: “Als de gemeente iets doet, geeft 

dat kracht. Dan krijg je het gevoel dat er 

naar je is geluisterd.”

“De openbare ruimte is verschrikkelijk saai”, 

zegt bewoonster Moon Rijven. “Neem het 

plein tussen De Witte Boei en de Oosterkerk. 

Dat heeft totaal geen sfeer. Met veel asfalt 

en veel steen, terwijl het kan zoveel leuker, 

groener en gezelliger! Ik pleit voor een kiosk 

op het plein. Met een ruimte waar je ook 

kan binnen kan zitten, krantje lezen, koffie 

drinken, en een klein terras met toezicht 

op het plein. Juist daar, want bij de winkel 

kom je de meeste mensen tegen. Ik heb nu 

een bijdrage van de gemeente gekregen om 

alvast te beginnen met koffie, thee, koekjes 

en een kleedje.

Verder zouden er vitrinekasten bij ingangen 

naar het eiland moeten komen. Omdat 

veel mensen het gebied niet kennen. Met 

een plattegrond van de drie eilanden 

en programma’s van De Witte Boei en 

de Oosterkerk. Bij zo’n vitrinekast heb 

je vanzelfsprekend contact. Eigenlijk 

heel ouderwets, maar het bevordert de 

solidariteit; terug naar de basis.”

Kiosk en vitrinekasten

Has Cornelissen: “De schietpartij maakte 

een diepe indruk op mij. Het heeft 

geresulteerd in een lijst met tien punten 

om deze buurt duurzaam te verbeteren. Zo 

moet er gewoon écht meer groen in de wijk 

komen! Het is wetenschappelijk aangetoond 

dat groen criminaliteit wegdrukt. Dat is hier 

hard nodig. Wittenburg is echt een lelijk 

betoneiland en is wat dat betreft een beetje 

mislukt – we noemen dit wel eens Almere-

West. Veel buurtbewoners doen hun best 

met een geveltuin, maar het lukt nèt niet. 

Een van de plannen is om van het grasveldje 

bij de Jacob Burggraafstraat, wat nu een 

enorm hondenpoepveld is, een plukbos te 

maken. Een zelfbeheertuin, het liefst met 

pruimenboompjes. Dat maakt het hier een 

stuk leuker. Ik denk aan een groene oase; 

niet te hoog, zodat het zonnetje nog steeds 

lekker kan schijnen.”

Meer groen

Wat kan er beter? 
In de omgeving van de Oostelijke Eilanden gaat veel veranderen. Oostenburg, het Marineterrein en de Eilandenboulevard worden 
ontwikkeld en opgeknapt. De gemeente wil dat de openbare ruimte op alle drie de eilanden mooier wordt. Daarom wordt nu een 
verkenning uitgevoerd naar de ontwikkelmogelijkheden. Het stadsdeel heeft al een aantal goede suggesties gekregen, zoals het 
verbeteren van de voetbalkooi op Wittenburg (bij de speeltuin), meer groen in de buurt en een nieuwe brug naar Oostenburg. Meer 
ideeën zijn welkom. Heeft u ideeën voor kleine of grote verbeteringen in de openbare ruimte? U kunt deze t/m 30 juni doorgeven aan 
gebiedsmakelaar Kiki Lauterslager via k.lauterslager@amsterdam.nl 

De verkenning is onderdeel van de aanpak 

Oostelijke Eilanden. Doel van de aanpak 

is zowel het verminderen van het risico op 

(ernstige) criminaliteit, als het verbeteren 

van de leefbaarheid en het verhogen van het 

veiligheidsgevoel van bewoners. 

Meer informatie over de aanpak Oostelijke 

Eilanden: www.amsterdam.nl/wittenburg 

Schone buurt zo belangrijk
Annelies Groot: “Ik vind een buurt fijn als 

die schoon is, maar het belang daarvan 

wordt onderschat. Een vieze buurt is 

demoraliserend, niet gezellig en werkt 

volgens onderzoek crimineel gedrag in de 

hand. De buurt kan schoner. In mijn straat 

hoopt het blad van de els zich voor de 

voordeur op. De gemeente laat het gewoon 

liggen, net als onkruid dat niet wordt 

meegenomen. Herfstbladeren liggen na 

maanden nog op straat en bij de bakken bij 

Albert Heijn is het altijd een bende. Ik zou 

vaker een schouw willen met de reiniging. 

Kijken wat er in elke straat nodig is. Ik heb 

de indruk dat procedures en werkwijzen 

behoorlijk vastliggen en daarom zou ik 

graag met de mensen van de gemeente 

om de tafel gaan zitten. Bewoners zijn 

betrokken genoeg en daar zou de gemeente 

veel beter gebruik van kunnen maken!”
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Na een geslaagde Bijltjesdag in 2017 

organiseren Torpedo Kattenburg, Sciandri 

en Bureau Marineterrein Amsterdam 

gezamenlijk op zaterdag 7 juli de tweede 

editie van dit sportieve festijn. Maar 

opgelet: het wordt een toernooi met 

meer dan alleen voetbal. Deze keer kunt 

u ook experimentele sporten zoals padel 

uitproberen en er zijn sportieve spelletjes 

voor jong en oud. Met foodtrucks, 

speciaalbier en muziek wordt het een 

sfeervolle dag.

7 tegen 7
In de ochtend organiseert Sciandri het 

jeugdtoernooi, in de middag is het toernooi 

voor teams bestaande uit buurtbewoners, 

de community van het Marineterrein, 

de organisaties in het Oosterdok en de 

gemeente Amsterdam. De wedstrijden 

duren in totaal 20 minuten en er wordt met 

7 tegen 7 gespeeld. Naast een schitterende 

prijs voor de winnaar is er dit jaar ook een 

prijs voor het best geklede team én voor de 

sportiefste verliezer. Aanmelden kan alleen 

per team via www.torpedokattenburg.com/

bijltjesdag. Het inschrijfgeld is € 10 voor 

jeugdteams en € 50 voor andere teams. 

7 juli Bijltjesdag!

Op zaterdag 7 juli 2018 komen buurtbewoners van Kattenburg en de community 
van het Marineterrein elkaar tegen tijdens het voetbaltoernooi Bijltjesdag.

Sporten op het 

Marineterrein 

Buurtbewoners willen graag komen 
sporten op het Marineterrein en 
gelukkig komen er steeds meer 
mogelijkheden om dat te doen. Zo is 
er onlangs een prachtige fitnesstuin 
geopend. Na de zomer komen ook 
de sportvelden en de sporthal op 
het (nu nog) militaire deel van het 
Marineterrein beschikbaar voor 
tijdelijk gebruik. Speciaal voor 
Bijltjesdag mogen we alle velden 
alvast voor één dag gebruiken.

In de eerste week van de zomervakantie 
– van 23 tot en met 26 juli – organiseert 
Bureau Marineterrein Amsterdam voor 
het eerst Summer Camp Oosterdok: vier 
dagen technologie, spelen, ontdekken 
en sporten speciaal voor jongeren van 
12 tot en met 15 jaar.  

Tijdens dit zomerkamp kunnen jongeren 

kennismaken met robotica, fashion, leren 

programmeren, 3D-printen of games maken. 

Lekker bewegen, gezond eten en plezier 

maken horen er natuurlijk ook bij. Het hoofd-

programma duurt twee dagen, één dag is er 

een sportprogramma en één dag een ander 

interessant programma. Elke dag begint 

om 9.00 uur met het ontbijt en eindigt rond 

16.00 uur. De kosten zijn € 40 voor het 

hele programma, dus mét eten en drinken 

(ontbijt en lunch). Houders van een Stadspas 

betalen € 30. 

Programma’s
Bij Summer Camp Oosterdok kunnen jonge-

ren kiezen uit vijf hoofdprogramma’s:

1. Make-it-yourself

2. Gaming & VR

3. Coding & robots

4. Smart fashion

5. Urban sports

Summer Camp Oosterdok
Over Summer Camp Oosterdok
Een paar leuke en leerzame vakantieda-

gen voor jongeren in de omgeving van het 

Marineterrein is het doel van Summer Camp 

Oosterdok. Ze krijgen de kans om op een vei-

lige en leuke manier kennis te maken met de 

skills van de toekomst. Summer Camp Oos-

terdok is een initiatief van Bureau Marineter-

rein en krijgt steun van stadsdeel Centrum. 

Veel organisaties op het Marineterrein en in 

het Oosterdok werken belangeloos mee.

Meer info en inschrijven via 

www.marineterrein.nl/summer-camp-
oosterdok/

samen met experts, omwonenden en andere 

geïnteresseerden ideeën verder te brengen 

en uit te testen.

Speciale gasten deze keer zijn Farid 

Tabarki, trendwatcher en oprichter van 

Studio Zeitgeist, Charles Landry, een 

autoriteit op het gebied van creativiteit 

en stedelijke vernieuwing. Samen met 

andere experts geeft hij in korte Pecha 

Kucha-stijl presentaties van inspirerende 

toekomstscenario’s. Vervolgens gaan 

kleinere groepen aan de slag met 

onderwerpen als duurzaam design, 

woonwerkcombinaties en vernieuwende 

sociale woonconcepten. 

Doel
Het doel is om innovatieve woonvormen 

te bedenken die een bredere impact 

kunnen hebben dan het Marineterrein 

alleen. Uiteindelijk is het plan om het beste 

idee daadwerkelijk op het Marineterrein 

te testen, in een van de gebouwen die 

vrijkomen of in een tijdelijk gebouw. 

Voor alle duidelijkheid; de meet-up gaat 

niet over toekomstige woningen op het 

Marineterrein. Het gaat erom om vanuit 

verschillende inspirerende visies op de 

toekomst na te denken over het hier en nu, 

over experimenten die mogelijk zijn in de 

huidige, tijdelijke fase. 

•  Dinsdag 19 juni, van 19.30 – 21.30 uur 

(inloop 19.00 uur)

•  Locatie: Marineterrein Amsterdam, 

Bovenzaal IJsfontein (gebouw 024)

•  ●Aanmelden via    

aanmelden@marineterrein.nl o.v.v.   

Meet-up Innovatief tijdelijk wonen

Verstedelijking en klimaatverandering 

hebben grote gevolgen voor de manier 

waarop we leven en wonen. Welke tijde-

lijke, innovatieve woonvormen bieden 

oplossingen? En kunnen we die gaan 

uittesten op het Marineterrein? 

Inspiratie
Op 19 juni organiseert Bureau Marineterrein 

Amsterdam een meet-up over tijdelijke, 

innovatieve woonvormen. Meet-ups zijn 

bijeenkomsten waarbij u mensen ontmoet 

die een interesse met u delen. Doel is om 

Meet-up Innovatief tijdelijk  wonen
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ik als een van de meest Westerse 

cultuurvormen. Een vergankelijk iets wat – 

net als het verkeer – altijd maar doorgaat 

en verandert. 

Met andere woorden: er is een 

geruststellende Afrikaanse ‘bosgeest’ 

neergedaald boven op deze toch wel 

hysterisch schreeuwende reclame langs 

de kant van de weg op een druk kruispunt 

in Amsterdam.”

Sinds 1991 waakt Mbulu Ngulu – een 
kunstwerk van Alexander Schabracq 
– over het kruispunt bij de Czaar 
Peterstraat. Met de vernieuwing van 
de Eilandenboulevard dreigde het 
beeld te verdwijnen. Maar daar stak 
Schabracq een stokje voor.  

“Ngulu Mbulu komt van de Bakota-stam 

uit Gabon”, begint Schabracq in zijn 

woning in de Czaar Peterbuurt. “Daar 

werd het beeld bij een graf geplaatst om 

te waken over de geest van de overleden 

medemens. Hier waakt hij over het 

welzijn van onze geesten die in auto’s 

rijden en elkaar proberen te ontwijken 

bij het oversteken. Dat is zo’n beetje de 

grondgedachte. De reclamezuil is een 

wezenlijk onderdeel van het kunstwerk. 

Het dient als contrast: reclame zie 

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen naar 
aanleiding van dit journaal? Neem dan contact op 
met Roeland Lagendijk, gebiedsregisseur Centrum 
Oost via r.lagendijk@amsterdam.nl of 06 5169 4579. 
Of mail naar: communicatie@centrum.amsterdam.nl 
(onder vermelding van Petersburgjournaal).

Colofon
Het Petersburgjournaal is een uitgave van stadsdeel 
Centrum met medewerking van woningcorporatie 
Stadgenoot. Dit journaal is ook te zien op: 
amsterdam.nl/eilandenboulevard

Eindredactie Arnold Korporaal
Fotografie Jos Heijnen (tenzij anders vermeld) 
Martijn Wuite (pag. 10) 
Arlette Foeken (pag. 11) 
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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Mbulu Ngulu blijft waken 

Hoe hoorde je dat het weg moest?
“Indirect eigenlijk. Maar dat is een hele 

foute gang van zaken. De gemeente 

had mij direct moeten benaderen en 

informeren. Toen ben ik de gemeente gaan 

bellen. Ik ben nogal recht-door-zee wat 

dat betreft. Uiteindelijk zijn ze er serieus 

naar gaan kijken. Ik heb voorgesteld om 

het beeld te verplaatsen naar de overkant, 

op dat kleine groenstukje naast de brug, 

waar de spoorbrug ooit is weggehaald. 

Dan staat-ie nog dichter bij het kruispunt, 

nog meer in het zicht.” 

Tropenmuseum 
Het belang van beeldende kunst in de 

openbare ruimte is volgens Schabracq 

groter dan ooit. “Het is een andere 

visuele communicatie dan reclame of 

het NOS achtuurjournaal. Televisie en 

computer zijn allesoverheersend waarbij 

reclame ook nog vaak op irritante wijze 

iets aan ons probeert te verkopen. Mbulu 

Ngulu confronteert de voorbijganger 

met een misschien op het eerste gezicht 

onbegrijpelijk sculptuur, die hem – als 

het goed is – aan het denken zet. Voor 

de antwoorden zou je een keertje naar 

het Tropenmuseum kunnen gaan, waar 

je tal van originele Mbulu Ngulu’s kunt 

bewonderen. Kijk voor meer kunst in de 

openbare ruimte op de website van de 

gemeente Amsterdam!” 

www.amsterdam.nl/buitenkunst


