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Op het Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor 

wereldwijde uitdagingen.

Een toonaangevende, internationale gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en bedrijven 

werkt hier samen, zodat de sterke positie van Amsterdam en Nederland internationaal wordt 

verstevigd.

Het Marineterrein wordt een toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie mogelijk is, 

met toegankelijke en flexibele werk- en ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen, sport, 

recreatie en groen.

Marineterrein Amsterdam



Scheepsbouw en handel

Ontdekken
In de gouden eeuw is Amsterdam de grootste haven ter 

wereld. Handelsschepen varen over de hele wereld om 

nieuwe gebieden te ontdekken en om kruiden, specerijen en 

andere goederen naar Nederland te brengen. Reizen over 

zee is gevaarlijk, daarom wordt de handelsvloot beschermd 

tegen piraterij door de Admiraliteit van Amsterdam.

Innovatief
Allerlei innovaties die worden bedacht op de werf dragen bij 

aan de vooraanstaande positie van de Nederlandse 

scheepvaart. Zo wordt in 1690 door de stadstimmerman de 

‘scheepskameel’ uitgevonden waarmee de schepen, die 

steeds groter worden, over ondiep water worden getild.

Open verbinding met de Zuiderzee
Amsterdam bouwt aan de oostkant van de stad werven die in 

open verbinding staan met de Zuiderzee. Bij ’s Lands Werf, 

op Kattenburg, worden grote oorlogsschepen gebouwd door 

de Admiraliteit van Amsterdam. Honderden timmerlieden, 

mastenmakers en schilders lopen dagelijks onder de poort 

door naar hun werk. Wat nu Het Scheepvaartmuseum is, 

fungeert als magazijn waar voorraden liggen voor de 

uitrusting van de oorlogsschepen.
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Waterwerken

Modernisering scheepsbouw
In 1867 wordt de werf geschikt gemaakt voor de bouw van 

gepantserde schepen. Er komen grote hijskranen en ander 

zwaar materieel. Scheepstimmerlieden maken plaats voor 

stokers, smeden en ijzerwerkers. 

Dammen en sluizen
Door aanslibbing van het IJ wordt de Amsterdamse haven 

steeds minder goed bereikbaar. Er is een dam in de mond 

van het IJ gebouwd, en om het havenfront open te laten, 

wordt in 1832 de Oosterdoksluis in gebruik genomen. De 

hellingen op de werf worden voorzien van overkappingen en 

vanaf 1849 lopen hier de eerste stoomschepen van stapel, 

met stoommachines die gemaakt zijn op Oostenburg.

Van Gogh
Van 1877 tot 1878 woont Vincent van Gogh bij zijn oom 

Johannes van Gogh, die directeur is van de marinewerf.  

Hij studeert op dat moment theologie en kijkt graag naar  

de bedrijvigheid op de werf. Hij laat zich als schilder ook 

inspireren door het leven in de Amsterdamse haven, zo  

blijkt uit een schilderij dat hij rond die tijd vlak bij de werf  

van de De Ruijterkade maakt.
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Draadloze telegrafie
De wereld verandert steeds sneller. Nieuwe technieken 

worden bedacht, getest en verbeterd om ingezet te  

worden voor de militaire scheepvaart. Er komt een station 

voor draadloze telegrafie waarmee contact kan worden 

onderhouden met schepen over de hele wereld.

Facilitair complex
De steeds groter wordende marineschepen kunnen de 

sluizen en bruggen op hun weg van en naar zee niet  

meer passeren. De aanleg van de spoorbaan over de 

Oosterdoksdijk betekent in 1915 het definitieve einde  

van de werf. De dam wordt bebouwd met facilitaire 

gebouwen zoals opslagplaatsen en verblijven voor 

manschappen. Het complex heet vanaf nu Marine 

Etablissement Amsterdam.

Bezet
Tijdens de oorlog wordt het terrein ingenomen door de 

Duitse legerleiding. Het Nederlandse defensiepersoneel 

wordt naar huis gestuurd of krijgsgevangen gemaakt.  

De poort gaat potdicht. Na de bevrijding ligt het terrein  

er vervallen en uitgewoond bij.

Einde van de werf
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Slopen en bouwen

Opleidingen
Het terrein wordt een militair dorp met eigen voorzieningen: 

een congrescentrum, een helikopterlandingsplaats en 

sportvelden. Er komen ook nieuwe gebouwen voor de 

Verbindingsschool en de Technische Opleiding Koninklijke 

Marine.

Tunnel
Vanaf 1962 wordt het westelijke deel van het complex 

gesloopt voor de aanleg van de IJtunnel. Met de grond die 

vrijkomt bij het graven van de tunnel wordt de binnenhaven 

gedempt. De Koninklijke Marine bouwt voortvarend aan het 

Marine Etablissement Amsterdam waar onder meer de 

werving en selectie voor de hele krijgsmacht plaatsvindt.  

Geheim
Wat zich achter de muur afspeelt is grotendeels geheim. Zo 

zijn er safehouses, bunkers en een encryptiecentrum. Maar 

waar precies en wat het behelst, is niet bekend. Het terrein is 

hermetisch afgesloten van de stad en geblurd op 

satellietfoto’s.
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Nieuwe tijden

Respect voor het verleden
Voor het eerst in de geschiedenis staan de poorten open 

voor het publiek. Uit ontmoetingen tussen schrijvers en 

marinemensen ontstaan verhalen die tezamen een literaire 

verkenning vormen naar de ziel van het Marineterrein.

De verhalen zijn gebundeld in ‘Het Land binnen de  

Muren’, een publicatie van Das Magazin. Het boekje is  

in het Nederlands en in het Engels verkrijgbaar via  

info@marineterrein.nl.

Bezuinigingen
In 2011 besluit Defensie om het terrein wegens 

bezuinigingen af te stoten. Het vertrek verloopt geleidelijk. 

In 2015 wordt de Voorwerf vrijgegeven, in 2016 de Kade. 

Rijk en gemeente geven aan Bureau Marineterrein de 

opdracht om met een tijdelijke invulling richting te geven 

aan de ontwikkelingen. Het doel is om het gebied in waarde 

te laten groeien; zowel economisch als maatschappelijk.

Pionieren
De vrijkomende gebouwen worden in gebruik genomen. 

Pionierende ondernemers werken er aan projecten die een 

bijdrage leveren aan de toekomst van het terrein. Met een 

nieuwe brug over de Dijksgracht ontstaat een doorgaande 

fiets- en wandelroute die het terrein weer onderdeel van de 

stad maakt. In 2018 is vrijwel het hele terrein toegankelijk 

voor het publiek.
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Wat gebeurt er nu?

Defensie
Tot medio 2018 is het afgesloten deel van het Marineterrein in 

gebruik door Defensie. Na het vertrek blijft de landelijke afdeling 

Werving & Selectie gehuisvest op het terrein en komende de 

overige gebouwen vrij voor (tijdelijke) verhuur en verdere 

ontwikkeling.

Bureau Marineterrein Amsterdam
Bureau Marineterrein Amsterdam werkt in opdracht van Rijk en 

gemeente Amsterdam aan de organische ontwikkeling van het 

terrein. Daarnaast realiseert het projecten op het terrein, 

organiseert het evenementen en coördineert het de communicatie 

en planvorming.
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Gemeenschap
Op het openbare deel van het Marineterrein werken nu zo’n dertig 

organisaties. Zij vormen een internationale gemeenschap van 

vernieuwers, wetenschappers en ondernemers. Tevens zijn veel 

organisaties betrokken bij (publieks)evenementen op het terrein, 

zoals het Amsterdam Maker Festival en de Ontdekdagen.



Cinekid
Cinekid ontwikkelt en presenteert 
(nieuwe) media voor kinderen en zorgt 
dat kinderen actief deelnemen aan (de 
creatie van) media. Hiervoor organiseert 
het onder meer het Cinekid Festival in 
meer dan 35 filmtheaters in Nederland. 

Pension Homeland
Het vroegere officiersonderkomen 
(gebouw 006) is flink verbouwd met 
behoud van originele details en biedt nu 
plaats aan een café-restaurant, een 
hotel met 31 kamers, een terras en een 
eigen brouwerij.

Homeland Brewery
Homeland Brewery is een kleinschalige 
bierbrouwerij. Er wordt gewerkt met 
zoveel mogelijk biologische grondstoffen. 
Het is ook  organisator van The 
Amsterdam Beerfair, een jaarlijks 
terugkerend bierfeest voor fijnproevers 
op het Marineterrein.

VRBASE
VRBASE brengt pioniers op het gebied 
van virtual reality bij elkaar. Hierdoor 
worden grote projecten gestimuleerd en 
wordt virtual reality in Nederland op 
zowel technisch als creatief gebied 
verder tot ontwikkeling gebracht. 

Digital Natives
Digital Natives ontwerpt, ontwikkelt en 
beheert digitale diensten voor bedrijven 
waarvan de digitale omgeving een 
onmisbaar onderdeel van het product of 
dienst die zij aanbieden.   

Studio Zeitgeist
Studio Zeitgeist onderzoekt de tijdgeest. 
Overheden en internationale organiseren 
benutten de resultaten voor hun 
talentontwikkeling. De oprichter is 
uitgeroepen tot trendwatcher van 2012 
en in 2014 tot meest invloedrijke 
Nederlander onder de 40 jaar. 

Nine Connections
Nine Connections biedt een platform met 
een voorspellend algoritme, waardoor er 
kan worden berekend welk nieuws 
wanneer en aan wie moet worden 
gedeeld via sociale media. Zo zijn 
bijvoorbeeld meer mensen te bereiken en 
sales leads te verbeteren.

Scheepskameel
Het tweede restaurant is gevestigd in de 
voormalige kazerne voor de technische 
opleidingen van de Koninklijke Marine 
(gebouw 024). Met een scheepskameel, 
een uitvinding van de stadstimmerman 
van ’s Lands Werf in 1690, kunnen 
schepen over lager water worden getild.  

IJsfontein
IJsfontein ontwikkelt spelend (digitaal) 
leren, vanuit de overtuiging dat mensen 
gemotiveerd zijn zichzelf te ontwikkelen. 
Het levert serious games, 
gamificationtrajecten voor de training 
van personeel, interactieve belevenissen 
voor musea of digitale cross-
platformmethodes voor het 
basisonderwijs. 

TV Academy
TV Academy is een opleiding en 
broedplaats voor talentvolle 
mediamakers uit het middelbaar, hoger 
en wetenschappelijk onderwijs als 
aanvulling op opleiding, stage, werk of 
als start van een carrière in het 
televisievak. 

Drain Products
Wereldwijd hebben steden te maken met 
watertekort, het stads-hitte-eiland 
effect, luchtvervuiling en een afname 
van groene ruimtes. Drain Products 
ontwikkelt producten die de gezondheid 
en het welzijn van de mens en het 
stedelijk gebied op peil te houden.

The App Academy
The App Academy is de eerste coaching 
academy van Nederland, gericht op het 
creëren van nieuwe werkgelegenheid. De 
organisatie biedt bootcamptrainingen 
voor softwareontwikkeling van mobiele 
applicaties. 

Open State Foundation
Open State bevordert democratische 
transparantie, verantwoording en 
participatie door het ontwikkelen van 
online platformen en het ontsluiten van 
open data. Met Hack de Overheid 
stimuleert het sinds 2006 het hergebruik 
van open data.

DFFRNT Media
DFFRNT Media is specialist op het gebied 
van virtual reality, augmented reality, ip 
development en branded content. 
DFFRNT Media is ook maker van het 
gezondheidsplatform Fitchannel.com 
met online trainingsprogramma’s op 
maat.

Sports Water Drainage
Dit bedrijf maakt duurzame 
bewateringssystemen voor grasmatten 
van sportvelden. Niet alleen in 
Nederland, maar juist ook voor locaties 
waar water geen vanzelfsprekendheid is.

Makerversity
Makerversity brengt innovatieve makers, 
gebruikers en organisaties bij elkaar en 
het verhuurt makerspaces. Centraal 
staat het delen van kennis, het vormen 
van een community en het organiseren 
van lesprogramma’s, seminars, meet ups 
en andere uitwisselingsmogelijkheden.

Growth Tribe
Growth Tribe biedt trainingen en 
lesprogramma’s over growth hacking. 
Met growth hacking worden ‘low-cost’ 
marketingkanalen, zoals sociale media, 
ingezet voor de groei in bereik en data 
van bedrijven. 

The Next Speaker
The Next Speaker is een agentschap voor 
de beste technologie-experts van dit 
moment.

Orientation Travel 
Orientation Travel Productions is een 
audiovisueel productiebedrijf, 
gespecialiseerd in het produceren van 
high-end film- en videoproducties met 
bijzondere aandacht voor reizen, 
duurzaamheid en andere culturen. 

Alliander DGO
Alliander DGO ondersteunt, als 
netwerkbeheerder, partijen bij het 
ontwikkelen van visies, het opzetten van 
duurzame businesscases en het 
ontwikkelen van innovatieve oplossingen 
voor het produceren, leveren, gebruiken 
en opslaan van duurzame energie. 

Badawi House
Badawi House is de eerste co-living en 
-working boetiek. Een plek voor 
ontmoeting, werken, gezond eten, 
borrels, off sites en slapen. Badawi 
House is een community die zelf en met 
andere communities zorgt voor de 
programmering van uiteenlopende 
evenementen.

Amsterdam Smart City
Binnen Amsterdam Smart City werken 
bedrijven, overheden, kennisinstellingen 
aan een slimme stad. Een smart city is 
een stad waar sociale en technologische 
innovaties zorgen voor een versnelde 
duurzame economische groei en 
leefbaarheid. 

Borges
Door de groeiende beschikbaarheid van 
goedkope 3D printers kunnen steeds 
meer mensen objecten printen. Borges 
verzamelt ontwerpen op zo’n manier dat 
deze toegankelijk en aanpasbaar zijn 
voor anderen. 

Archeologie Werkplaats 
Archeologie Werkplaats van de ge-
meente Amsterdam (Monumenten en 
Archeologie) doet regulier onderzoek en 
specifiek onderzoek naar voorwerpen 
die opgegraven zijn bij de aanleg van de 
Noord/Zuidlijn. De werkplaats is open-
baar toegankelijk.



Ruimtelijke plan- en besluitvorming

Basisafspraken zijn gemaakt 
In de bestuursovereenkomst uit 2013 hebben Rijk en 

gemeente Amsterdam afspraken op hoofdlijnen gemaakt 

over de ambities met het terrein, de geleidelijke manier van 

ontwikkelen, flexibiliteit en de samenwerking en organisatie 

die hierbij past. 

13 hectare komt vrij 
Marineterrein Amsterdam is eigendom van het Rijk en ligt in 

de gemeente Amsterdam. Omdat het Rijk het gebied zal 

verkopen, komt het terrein beschikbaar voor nieuwe 

functies. Om die nieuwe bestemming samenhangend en 

waardevol te laten zijn voor het Rijk, de gemeente 

Amsterdam en de samenleving worden uitgangspunten voor 

ontwikkeling en gebruik vastgelegd. 

Principebesluit en vervolgfasen
Deze afspraken op hoofdlijnen worden de komende tijd, onder 

meer, ruimtelijk uitgewerkt. Hiervoor volgt de gemeente 

Amsterdam een gefaseerde aanpak en bereidt het een 

planologisch-juridisch kader voor (bijvoorbeeld bestemmings- 

of omgevingsplan). Het College van B&W heeft op 18 juni 2017 

het Principebesluit genomen (fase 1). Ter voorbereiding op 

Projectbesluit en -nota vinden onderzoeken en een informatie- 

en consultatieronde plaats.
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Informatie- en consultatieronde

Kijk rond op speciale website
Om de huidige situatie van het Marineterrein en, in latere 

fasen, concrete voorstellen voor verandering te laten zien, is 

een speciale website ontwikkeld. Aan de hand van 

360-graden foto’s is het terrein via computer, tablet en 

smartphone te bekijken. Tijdens de informatie- en 

consultatieronde worden op deze website, 

tour.marineterrein.nl, ook meningen gepeild.

Verslag
Van alle bijeenkomsten wordt verslag gemaakt op de website 

www.marineterrein.nl/planvorming. Ook over de 

(tussentijdse) resultaten van de sociale mediacampagne 

wordt verslag gedaan. Het verloop van de informatie- en 

consultatieronde als ook aanbevelingen naar aanleiding 

hiervan voor de Nota van Uitgangspunten en Projectbesluit 

en -nota worden verwerkt in een openbaar eindverslag.

Informatie krijgen en meningen geven 
Over Principebesluit en -nota en de voorbereidingen 

voor Projectbesluit en -nota vindt een informatie- en 

consultatieronde plaats. Via bijeenkomsten in september 

2017, twee websites en sociale media (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instragram) is informatie te krijgen over de eerste 

ideeën over de toekomstige ontwikkelingen, zijn vragen te 

stellen en zijn meningen te geven.

20172002 1987 1972 2032 2047 



Agenda augustus
Vanaf de Uitmarkt (25-27 augustus) tot het einde van de 

informatie- en consultatieronde is de Wittenburgerzaal 

ingericht als informatiecentrum. Gelijktijdig met deze 

opening is de speciale website www.tour.marineterrein.nl 

gelanceerd en is de sociale media campagne gestart.

Agenda september
In september vinden informatiebijeenkomsten plaats voor 

tijdelijke huurders, omwonenden, bedrijven en instellingen in 

de omgeving en vertegenwoordigers van innovatiemilieus. 

Uiteraard is het informatiecentrum ook open tijdens de 

Ontdekdagen (8-10 september).

Agenda oktober
Op 4 oktober vindt een afrondende bijeenkomst naar aanleiding 

van de informatie- en consultatieronde plaats in Pakhuis de 

Zwijger. Hier worden de bevindingen uit de bijeenkomsten en de 

reacties op de meningspeiling en sociale media gedeeld en 

bediscussieerd. Wie hierbij aanwezig wilt zijn, kan zich kosteloos 

opgeven op de website van Pakhuis de Zwijger. 

Agenda juli
Op een speciaal onderdeel van de website, 

www.marineterrein.nl/planvorming, is nadere informatie 

gegeven over Principebesluit en -nota en de informatie- en 

consultatieronde. Ook zijn via deze website vragen en 

reacties te geven. Daags na het Principebesluit zijn direct 

betrokkenen bij het Marineterrein geïnformeerd tijdens een 

bijeenkomst. 



Uitwisseling van mensen en kennis

Midden in samenleving
Innovaties vinden, steeds meer, midden in de samenleving 

plaats. Hier vindt immers de grootst mogelijke uitwisseling 

van mensen en kennis plaats. Marineterrein Amsterdam kiest 

daarom voor betere verbindingen met de binnenstad (alleen 

voor fietsers en voetgangers), plekken voor innovatie, 

ontmoeting en ontdekking, veel openbare ruimte en groen, 

culturele en maatschappelijke voorzieningen, 

sportfaciliteiten en woningen. 

Bedenken, testen en toepassen
Marineterrein Amsterdam wordt een internationaal 

toonaangevende binnenstedelijke werk-, kennis- en 

leefomgeving. Topinstellingen op het gebied van onderwijs, 

wetenschap en bedrijfsleven bedenken, testen en passen 

oplossingen toe voor maatschappelijke uitdagingen en een 

duurzame leefomgeving. 

Innovatie en kenniseconomie
Kenniseconomie is een grote banenmotor. Het profiel – 

internationaal, toonaangevend, innovatief – sluit aan bij de 

geschiedenis van het terrein en versterkt het economisch 

ecoysteem van stad, regio en land. Kenniseconomie zit graag 

in een binnenstad en laat zich goed mengen met andere 

functies. Er is een grote, en naar verwachting blijvende, 

vraag naar ruimte voor kenniseconomie. 

20172002 1987 1972 2032 2047 



Eerste ideeën over toekomstige ontwikkelingen

Verbinding met binnenstad
Innovaties vinden, steeds meer, midden in de samenleving 

plaats. Hier vindt immers de grootst mogelijke uitwisseling 

van mensen en kennis plaats. Het Marineterrein kiest daarom 

voor fiets- en voetgangersverbindingen met de binnenstad 

(richting Dijksgracht, Nemo en Kattenburg/Oostelijke 

Eilanden), plekken voor innovatie, ontmoeting en ontdekking, 

veel openbare ruimte en groen, culturele en maat-

schappelijke voorzieningen, sportfaciliteiten en woningen.

Ruimte voor innovatie 
Het Marineterrein groeit uit tot een locatie waar 

internationaal georiënteerde topinstellingen, onderwijs en 

bedrijven samen willen werken aan innovatieve oplossingen 

voor maatschappelijke vraagstukken en een duurzame 

samenleving. Dit vraagt om ruimte voor ontmoetingen 

tussen mensen, uitwisseling van ideeën en het testen en 

toepassen van innovaties in gebouwen en in de openbare 

ruimte. 

Fietsers en voetgangers
Het Marineterrein wordt toegankelijk voor fietsers, 

voetgangers en via het water. Er komen geen auto’s. De 

hoofdstedelijke fietsroute loopt buiten het Marineterrein om 

(Kattenburgerstraat en Eilandenboulevard-Prins Hendrik 

Kade). Openbaar vervoer is in de directe omgeving van het 

Marineterrein. 
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Drie deelgebieden
Het Marineterrein krijgt drie verschillende deelgebieden die 

aansluiten op de omgeving. Elk deelgebied kent zijn eigen 

karakteristiek. Werken, ontmoeting en cultuur vinden vooral een 

plek aan de westzijde van het Marineterrein (Dok). Aan de 

oostzijde komt de nadruk meer op wonen en buurtgerichte 

voorzieningen (Werf). Aan de noordzijde bij de Dijksgracht komt 

meer bedrijvigheid in een bebouwing die het gebied afschermt 

van spoor en weglawaai (Kade).

Flexibel
Niet het Marineterrein in een keer ontwikkelen op basis van 

een vooraf gedetailleerd plan, maar in de loop der jaren 

vooral wendbaar houden op basis van vooraf vastgelegde 

ambities en uitgangspunten. Dit maakt het mogelijk om snel 

te reageren en nieuwe oplossingen te bedenken voor 

veranderingen in de stad en daarbuiten. 

Strenge regels en supervisie 
Om het Marineterrein onderscheidend en van een hoge 

stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit te laten 

worden, wordt overwogen om strenge eisen en supervisie 

(door overheid, mogelijk in samenwerking met anderen) te 

gaan voeren. 



Monumenten, bebouwing en nieuwbouw
Naast monumenten en beeldbepalende gebouwen op het 

Marineterrein blijven een of meer gebouwen uit de jaren zestig 

en van recentere tijd behouden. Zo blijft, samen met de 

nieuwbouw, een totaalbeeld van de bebouwingsgeschiedenis 

bewaard voor de toekomst.

Binnenhaven 
Het water van de Binnenhaven met de kades en omringende 

gebouwen wordt een belangrijke ontmoetingsplek op het 

Marineterrein. In het water van de Binnenhaven kan 

gezwommen worden, maar hier kunnen ook tijdelijke 

evenementen georganiseerd worden.

Volop groen
De Voorwerf wordt een intiem stadspark. Waardevolle 

bomengroepen blijven behouden en kunnen aanleiding 

worden voor pocketparken. Aan de westzijde komt een grote 

groene ruimte voor sport en tijdelijke evenementen. Extra 

groen wordt aangeplant om de biodiversiteit te vergroten.

Openbare kades aan Oosterdok
De kades aan het Oosterdok, met het mooiste uitzicht op de 

historische binnenstad, blijven openbaar toegankelijk. 

Mogelijk kunnen aan de kades van het Oosterdok ook 

trappen en/of een boardwalk komen om de afstand naar het 

water te overbruggen.



Wonen
Een leefbaar gebied, dat onderdeel van de binnenstad is, 

vraagt om bewoners. Daarom komen er ook woningen. Deze 

woningen zijn vooral voorzien in het oostelijk deel, de Werf. 

Sport, spel en bewegen
In gebouwen, op gebouwen, tegen gebouwen aan en in de 

openbare ruimte komen plekken en faciliteiten om te 

sporten, te spelen en te bewegen. Deze worden zo ingericht 

dat zij voor verschillende doeleinden en doelgroepen te 

gebruiken zijn. Het merendeel wordt publiek toegankelijk.

Amsterdamse schaal
Op het Marineterrein komen gebouwen van verschillende 

schalen, zodat diverse functies gehuisvest kunnen worden. 

Hoogbouw boven de 30 meter blijft beperkt tot enkele 

uitzonderingen op nader te bepalen plekken op het terrein.

Duurzaamheid
Het Marineterrein blinkt uit in duurzaamheid. Of dit 

duurzame energie, schone lucht, circulaire economie, 

klimaatveranderingsbestendigheid en/of iets anders 

betekent zoals het SmartRoof 2.0, wordt nader onderzocht.
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Kattenburgerstraat en Oosterdok
Op het Oosterdokseiland komt een groot kantoor- en 

wooncomplex, onder meer voor Booking.com (4). Het 

conservatorium, dat hiernaast ligt, zal uitbreiden (5). Ook is 

groot onderhoud van de IJtunnel voorzien (6) en worden aan 

de Kattenburgerstraat twee voetgangersoversteekplaatsen 

aangelegd (7).

Dijksgracht en Sprong over ‘t IJ
Ten noorden van het Marineterrein vindt groot onderhoud 

aan de Kop Dijksgracht plaats en is herinrichting van de 

Dijksgracht voorzien (8). Als er een brug komt tussen Java-

eiland en Noord, de zogenoemde Sprong over ‘t IJ, zal dit in 

het verlengde komen te liggen van de Kattenburgerstraat (9). 

Oostelijke Eilanden en Zeeburgerpad
In het oostelijk deel van de binnenstad zullen de in de loop 

der tijd verschillende ruimtelijke ontwikkelingen gaan 

plaatsvinden. Sommige zijn al in voorbereiding, andere zijn 

nog in onderzoek. Ten oosten van het Marineterrein zijn dit 

onder meer de herinrichting van de Eilandenboulevard (1), 

de ontwikkeling van Zeeburgerpad (2) en Stadswerf 

Oostenburg (3).




