	
  

Persbericht
5 januari 2016

Marineterrein Amsterdam: opening brug en gebouw 027E
Op 11 januari 2016 openen minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en
burgemeester Van der Laan de nieuwe brug. Deze loopt van de
Dijksgracht naar het Marineterrein Amsterdam en het volledig
gerenoveerde gebouw 027E. Vanaf dan zijn het stationsgebied, het
Marineterrein en Kattenburg direct met elkaar verbonden en wordt een
nieuw stuk van het Marineterrein publiek toegankelijk.
Brug: nieuwe doorgaande fiets- en looproute
De nieuwe brug kan open om schepen door te laten en verbindt de kop van de
Dijksgracht met het Marineterrein. Hij biedt fietsers en voetgangers een
snellere, doorgaande route tussen de stationsbuurt en Kattenburg. De brug is
vanaf 11 januari te gebruiken. Het Marineterrein, dat alleen toegankelijk was
via de poort aan het Kattenburgerplein, is daarmee beter bereikbaar en meer
verbonden met de stad. Deze tijdelijke brug ligt er de komende jaren. Omdat
het Marineterrein in ontwikkeling is, wordt er nog gekeken naar de beste plek
voor een permanente fietsers- en voetgangersbrug.
Sinds 1 januari 2016 is Nederland een halfjaar lang voorzitter van de
Europese UnieHet Marineterrein is dan de prominente vergaderlocatie voor
ambtenaren en ministers uit heel Europa. Vanwege de veiligheid is een klein
deel van het terrein – vooral de Voorwerf aan de zuidzijde – dan soms
verminderd toegankelijk. De vergaderingen vinden plaats van 22 januari tot en
met 6 februari, van 10 april tot en met 24 april en van 29 mei tot en met 3 juni.
De Kade en gebouw 027E: nieuw stuk openbaar gebied
Een jaar geleden ging de historische groene poort van het Marineterrein open
voor de buitenwereld. Nu wordt een tweede deel van het terrein, de Kade
genoemd, publiek toegankelijk. De voormalige blauwe hoofdpoort is nu ook
toegangspoort voor publiek. Een van de gebouwen op dit deel van het
Marineterrein is het voormalige onderwijsgebouw voor elektrotechniek van
Defensie, aangeduid als gebouw 027E. Het is volledig gerenoveerd tot een
representatief gebouw met drie verdiepingen van elk 500 m² vrij
vloeroppervlak.
Makerversity
Een van de eerste huurders van het gebouw is de Makerversity. Deze van
origine Britse organisatie biedt onderdak aan de beste makers van de stad.
Eeuwenlang werkten ambachtslieden op het Marineterrein aan
grote,innovatieve schepen. De afgelopen decennia werd veel ambachtelijk
werk door Nederland uitbesteed aan het buitenland. Inmiddels is er meer
aandacht voor produceren met hoogwaardige technieken in ons land zelf.
Veel bedrijven op het Marineterrein zijn innovatief en maakgericht. Ze brengen
het maken van producten terug in het hart van de stad. Naast ruimte bieden
aan ambachtswerkers, ondersteunt Makerversity ook jongeren en werklozen
door hen het vak van het maken te leren.
Ontwikkeling Marineterrein
Een jaar geleden ging de poort van het Marineterrein Amsterdam open voor
publiek. In de vrijgekomen gebouwen kwam ruimte beschikbaar voor
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innovatieve pioniers. Op de historische Voorwerf werken inmiddels twintig
bedrijven. In de voormalige Longroom vestigde zich Pension Homeland. Stap
voor stap krijgt het Marineterrein een nieuwe betekenis.

- Einde persbericht -

Noot voor redactie:
Uitnodiging:
Wij nodigen u uit om de opening van de brug en gebouw 027E door minister
Blok en burgemeester Van der Laan bij te wonen.
Wanneer:
Waar:

11 januari 2016 van 9.00 – 10.00 uur.
Gebouw 027E, Kattenburgerstraat 7, Amsterdam

Om 9.45 uur is er kort gelegenheid om minister Blok en burgemeester Van der
Laan een vraag te stellen. Om 10.30 uur kunt u inhoudelijke vragen stellen
aan Liesbeth Jansen, projectdirecteur van Bureau Marineterrein.
Laat u weten of u erbij bent? Stuur een e-mail naar
jacqueline@marineterrein.nl. Graag in deze mail aangeven van welk medium
u bent en of er een redacteur/verslaggever, een fotograaf of cameraploeg
aanwezig is. U ontvangt van ons een bevestiging met routebeschrijving.
Voor meer informatie:
Bureau Marineterrein, Jacqueline Verheugen, 06 11 40 68 86
Beelden van de brug en gebouw 027E in groot bestandsformaat vindt u op
marineterrein.nl/nl/contact/pers. Vermeldt u bij gebruik de fotograaf: Arjan
Veldt.
Over Bureau Marineterrein Amsterdam:
De herontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam is een samenwerking tussen het
Rijk en de gemeente Amsterdam. Bureau Marineterrein Amsterdam is gevraagd om
de herontwikkeling te realiseren en het terrein stap voor stap een nieuwe, openbare
bestemming te geven.
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