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spraken hun zorgen uit over sociale woningbouw. 
Hiervan is al voldoende op de Oostelijke Eilanden, 
aldus deze omwonenden. Daarnaast gaven zij 
aan zich niet te herkennen in de standpunten van 
Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein, zoals onder 
meer verkondigd tijdens een recente vergadering van 
stadsdeel Centrum over de Principenota. 

Omwonenden van de Dijksgracht en Piet Heinkade 
gaven aan tegen de mogelijke hoogbouw aan de 
Dijksgracht te zijn. Het argument dat dergelijke 
hoogbouw mede de geluidsoverlast van het 
spoorverkeer afschermt, betwisten zij. Wellicht 
dat dit geldt voor de toekomstige bewoners van 
Marineterrein Amsterdam, maar een bebouwing aan 
de Dijksgracht zal juist leiden tot extra geluidsoverlast 
voor de woonbootbewoners en bewoners aan de Piet 
Heinkade door weerkaatsing van geluid. Daarnaast 
geven zij aan dat bebouwing van zo’n 30 meter -met 
mogelijkheden tot hoogteaccenten van maximaal van 
50 meter- aan de Dijksgracht het uitzicht wegneemt 
van de woonbootbewoners en de bewoners van de 
Piet Heinkade. Hun kritiek betekent niet dat zij tegen 
de meeste voorstellen voor de ontwikkeling van 
Marineterrein Amsterdam zijn, zo benadrukken zij 
stellig. De eerste ideeën over innovatieve bedrijvigheid 
en een mix met andere functies, ondersteunen zij. 
Maar waarom ‘zo’n nare en onaantrekkelijke muur van 
bebouwing aan de Dijksgracht zoals iets verderop bij 
het Funenterrein? Alsjeblieft niet nog zo’n Keerwal’, 
aldus de bewoners van de Dijksgracht en de Piet 
Heinkade. Om hun zorg en kritiek te illustreren, 
overhandigde een van de bewoners een impressie van 
wat het betekent als de bebouwing van 30 meter aan 
de Dijksgracht komt. In het verlengde hiervan stelde 
hij ook vraagtekens bij het voorgestelde bouwvolume. 
Uit zijn berekening blijkt dat het voorgestelde 

Inloopbijeenkomst omwonenden 14 september 2017
Op 4 en 5 september is huis aan huis een uitnodiging 
verstuurd aan omwonenden van Marineterrein 
Amsterdam. In deze uitnodiging zijn omwonenden 
geattendeerd op de Ontdekdagen (met een 
opening van het informatiecentrum op 8, 9 en 
10 september) en twee inloopbijeenkomsten op 
14 en 27 september. Deze uitnodiging is naar alle 
omringende buurten gestuurd (Oostelijke Eilanden, 
Prins Hendrikkade, Dijksgracht, Oosterdok, Hoogte 
Kadijk en Piet Heinkade). 

De eerste inloopbijeenkomst vond plaats op een 
uitermate regenachtige avond. Desondanks hebben 
ruim 20 bewoners de regen getrotseerd en zijn 
naar het informatiecentrum gekomen om nadere 
informatie te krijgen en hun meningen te geven. 
Overdag waren al twee mails verstuurd waarin 
melding werd gemaakt dat de woonbootbewoners aan 
de Dijksgracht geen uitnodiging ontvangen hadden, 
maar wel via-via van de inloopbijeenkomst afwisten. 
Dit werd tijdens de inloopbijeenkomst ook nog eens 
door twee bewoners bevestigd. Daarom is daags 
hierna, op 16 september, alsnog een uitnodigingsbrief, 
met verwijzing naar de volgende inloopbijeenkomst 
en de mogelijkheden om online te reageren, bij de 
woonbootbewoners bezorgd. 
De omwonenden waren over het algemeen al goed 
geïnformeerd. 

Het voorstel om Marineterrein Amsterdam door te 
ontwikkelen als innovatieve omgeving, met onderwijs, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven, sprak aan. Dat 
hierbij een mix van andere functies hoort, zoals 
woningen, voorzieningen, sport en openbare ruimte, 
was voor de aanwezige omwonenden logisch. Enkele 
omwonenden, afkomstig van de Oostelijke Eilanden, 
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bouwvolume aanzienlijk meer aanspraak doet op de 
openbare ruimte en van een verhouding 50 procent 
bebouwing – 50 procent onbebouwd geen sprake 
kan zijn. Op de vraag of zij ideeën hebben over 
een alternatieve ontwikkeling aan de Dijksgracht, 
werd gesteld dat er wel degelijk bebouwing kan 
komen, maar niet aaneengesloten en minder hoog. 
Eén omwonende vroeg zich af of ranke torens, die 
weliswaar hoger zijn maar tegelijkertijd ook meer 
openbare ruimte tussen de torens over laten, niet veel 
beter past op deze locatie. 

Enkele omwonenden vroegen bijzondere aandacht 
voor het beheer van Marineterrein Amsterdam. 
Wanneer dit gebied meer bekend wordt onder 
Amsterdammers en het gehele gebied na vertrek van 
Defensie komend jaar openbaar wordt, zal het meer 
bezoekers gaan trekken. Dit vraagt om intensiever 
beheer, zeker ook wanneer er bouwactiviteiten gaan 
plaats vinden. Zorg dat je mogelijke overlast in het 
openbaar gebied voor bent, zo gaf een omwonende 
aan. Enkele bewoners aan de Dijksgracht zijn bang 
voor overlast als de bevoorrading van bouwmaterialen 
en andere goederen over het water via de Dijksgracht 
gaat plaatvinden. 

Wat betreft het thema duurzaamheid wordt door 
een omwonende zorgen geuit. In de Principenota is 
nu nog weinig concreets opgenomen over de manier 
waarop duurzaamheid terugkomt op het toekomstige 
Marineterrein. Het advies luidt dan ook: ‘maak het 
concreet’. 

Tot slot gingen enkele gesprekken met omwonenden 
ook over de openbare ruimte. Wat een verhouding 50 
procent onbebouwd – 50 procent bebouwing betekent 
voor de sfeer en het toekomstige stadsbeeld, is niet 

goed voor te stellen, zo geven de omwonenden 
aan. Het behouden van het aanwezige groen wordt 
alom ondersteund. Enkele omwonenden bepleiten 
meer groen, juist ook omdat bijvoorbeeld op de Piet 
Heinkade niet of nauwelijks groen is en ook andere 
buurten groen missen. Eén van de bewoners van 
de Dijksgracht meldde dat in 2018 het contract met 
Mediamatic afloopt, waardoor de buurttuin mogelijk 
naar een andere locatie moet verhuizen. Mocht dat het 
geval zijn, zou een plek op het Marineterrein wellicht 
een optie zijn. 
 


