
Voortgangsbericht 1. Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein – 25 november 2016  
 

1. De oprichting van de coöperatie Zon op Kattenburg is uitgesteld tot het 
voorjaar 2017. De verwachting is dat het project zonnepanelen dan ook 
daadwerkelijk van start gaat. 

2. Om het lang parkeren in de Kattenburgerstraat te ontmoedigen zullen er 
plantenbakken op de parkeervakken geplaatst worden. De bakken zijn 
gearriveerd, maar nog niet geplaatst.  

3. Op het Eilandenoverleg van 28 september 2016 waren Liesbeth Jansen 
(directeur) en Jacqueline Verheugen (medewerker) van het Bureau 
Marineterrein te gast. Duidelijk werd dat de belangen van de buurt en die van 
het Bureau Marineterrein gelijk opgaan: een duurzame aanpak van het terrein. 
Het terrein kan zich ontwikkelen tot een toekomstbestendig, innovatief 
stadskwartier. Momenteel vervult het de functie van een test-lab. Nieuwe 
bedrijven worden op die gronden geselecteerd. 

4. Het Buurtplatform Kattenburg wil dat het Marineterrein groen en duurzaam 
wordt en heeft een duurzaamheidsagenda voor heel Kattenburg – waar het 
marineterrein ook onder valt – opgesteld. Dit document – dat telkens wordt 
geactualiseerd – richt zich op het versterken van verbinding tussen beide 
delen van Kattenburg, het verduurzamen van energievoorziening, de 
waterhuishouding, biodiversiteit, mobiliteit en parkeren en het terugdringen 
van (verkeers) overlast.  

5. Onlangs ben ik – op initiatief van Heleen Verschuren -  in gesprek geraakt met 
een wetenschapper van de UvA, Elias den Otter (werkzaam bij de algemene 
sociale wetenschappen). Op zijn beurt heeft hij Thieu Besseling (werkzaam 
aan de Universiteit van Utrecht én zijn eigen innovatielab) erbij betrokken. 
Inzet van het gesprek was: kunnen wij vanuit de buurt ‘bouwstenen’ 
aandragen voor een omgevingsplan, dat uiteindelijk zal resulteren in een 
bestemmingsplan. In tegenstelling tot Oostenburg-Noord is het marineterrein 
(nog) niet gekocht door een ontwikkelpartij. Dus er liggen kansen om ideeën 
te ontwikkelen voor verdere invulling.  

6. Interessant is dat dezelfde Tieu Besselink ook door Liesbeth Jansen / Bureau 
Marineterrein is aangezocht om de verdere ideeënvorming vorm te geven. Dat 
komt mooi uit. 

7. De volgende stap is: hoe kunnen we in de driehoek van bedrijfsleven – 
overheid en burgers komen tot een gezamenlijk invulling van het gebied. Daar 
waar het Buurtplatform Kattenburg tot uitgangspunt nam, denken we nu aan 
de Oostelijke Eilanden  - sociaal, geografisch, ruimtelijk, economisch en qua 
biodiversiteit,  vanuit het perspectief van een circulaire economie. Het moet 
niet zo zijn dat het rendement van het gebied buiten de oostelijke eilanden 
terecht komt en de lasten afgewenteld worden op het gebied – zie de 
hotelplannen en airbnb. 

8. Er is behoefte aan voorbeelden van ‘nieuwe politieke besluitvorming’  waarbij 
de overheid en het bedrijfsleven – die momenteel veel samen opgetrokken 
zijn - ook op hun klompen aanvoelen dat ze in de toekomst niet zonder de 
(mondige) burger kunnen. Ook de burger zal zich ‘eigenaar’ moeten gaan 
voelen in zijn buurt – de opkomst van de coöperaties is hiervan een signaal.  

9. Er wordt nu gedacht aan een project van de Universiteit van Amsterdam 
waarin studenten vanaf september 2017 een grote rol in het proces gaan 
vervullen, als onderdeel van hun curriculum. We gaan ervan uit dat de straat, 
het water, het groen in onze buurt, het marineterrein van ons allen is en dat wij 



met alle partijen willen komen tot een zo goed mogelijk gebruik resp. invulling 
van de oostelijke eilanden.  

10.  Moeilijk is het aan te geven welke waarden ons binden aan de buurt: 
historisch hebben we een reputatie van ‘opkomen voor onze belangen’ zoals 
bij de  huuracties Kattenburg in jaren ’80 en andere acties. Met gericht 
onderzoek, discussies en allerlei overleg moet het mogelijk zijn die waarden 
boven tafel te krijgen.  

11. Op maandag 6 februari 2017 willen wij beide onderzoekers aan U voorstellen 
met hun projectplan. We nodigen gericht uit: naast de leden van het 
Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein, het buurtplatform van het 
Marineterrein, leden van de werkgroep Groen & Milieu, het bestuur van 
BO1018 en het Eilandenoverleg.  
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