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roepen het beeld op dat er juist minder groen komt en 
dat het groen versplintert door kleine pocket parken 
over het terrein. Tevens wordt vaak gevraagd wat met 
de bestaande bomen gebeurt: blijven deze of zullen 
deze, zoals ook elders in de stad, toch moeten wijken 
voor nieuwbouw? Veel omwonenden geven aan dat 
er weinig groen is in de omliggende buurten en dat 
juist Marineterrein Amsterdam de kans biedt om dit te 
compenseren.
 
De plannenmakers werken, parallel aan de informatie- 
en consultatieronde, door aan uitwerking van de 
eerste ideeën. De gesprekken met omwonenden en 
de stellingen/vragen op tour.marineterrein.nl worden 
benut om dit te delen en hierover meningen te peilen. 
Zo is een van de mogelijke uitwerkingen het openbaar 
maken van daken op Marineterrein Amsterdam met 
ook de mogelijkheid voor groen, waterberging en 
sport op het dak. Spreekt dit omwonenden aan? 
Het antwoord hierop is overwegend positief: ‘een 
interessant idee om de daken te benutten, het kan 
zelfs iets bijzonders worden.’ Praktische reacties 
roept het ook op. Hoe zorg je dat het echt openbaar 
wordt en vliegen niet alle ballen weg als je op het dak 
tennist?’

In veel gesprekken met omwonenden wordt 
aandacht gevraagd voor sport. Blijven de huidige 
sportfaciliteiten, zoals het voetbalveld, gehandhaafd? 
Maken deze plaats voor werk en wonen? Of zetten de 
plannenmakers juist in om hier ook veel mogelijkheden 
voor sport en spel te organiseren? Uit de vragen 
blijkt veel behoefte aan sport te zijn. Sommige 
omwonenden hebben ook concrete ideeën of zelfs 
initiatieven voor sport op Marineterrein Amsterdam, 
zoals een sportboetiek of een free-run parcours. 
Zij zullen dit, zo bleek uit de gesprekken, Bureau 

Op 27 september vond de tweede inloopbijeenkomst 
plaats voor omwonenden van Marineterrein 
Amsterdam. Ruim 50 bewoners uit Kattenburg, 
Oostenburg, Prins Hendrikkade, Oosterdok, Piet 
Heinkade en Hoogte Kadijk zijn langs geweest bij 
het tijdelijk informatiecentrum, stelden vragen en 
hadden duidelijke meningen over de eerste ideeën 
voor de toekomst van Marineterrein Amsterdam. 

Sommige omwonenden lieten zich nader informaten, 
maar de meesten die de 27e langs kwamen bleken 
door de communicatie uit de afgelopen weken al op 
de hoogte te zijn en gaven hun mening. De vragen 
en meningen gingen over het beoogde profiel van 
Marineterrein Amsterdam, het groen en de overige 
openbare ruimte, de wisselwerking tussen dit terrein 
en de Oostelijke Eilanden, de woningbouw en sport. 

Het uitgangspunt om het bijzondere karakter van 
Marineterrein Amsterdam bijzonder te houden, 
spreekt iedereen aan. Ook voor het voorstel om er 
een plek van te maken waar een toonaangevende, 
internationale gemeenschap van vernieuwers, 
wetenschappers en bedrijven samen werken, is 
veel draagvlak. Tegelijkertijd roept dit ook vragen 
en twijfels op. ‘Wat zie en ervaar ik dan straks op 
Marineterrein Amsterdam?’ ‘Hoe zorg je dat het 
ook echt een plek voor Amsterdammers en de 
omliggende buurten wordt?’ ‘Hoe voorkom je dat het 
een yuppenplek of een tweede Zuidas voor alleen 
stropdassen wordt?’ Uit deze vragen klinkt vooral zorg 
dat het een onbetaalbare, onpersoonlijke en exclusieve 
plek wordt, waar omwonenden niet welkom zijn of er 
niets te beleven is. 

Vrijwel al degenen die de 27e langs kwamen, bepleiten 
voor veel groen. De eerste ideeën voor de toekomst 
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Marineterrein Amsterdam kenbaar maken. Ook werd 
gevraagd wat er voor kinderen aan speelgelegenheid 
komt. Als Marineterrein Amsterdam er voor iedereen 
is, moeten de kinderen niet vergeten worden. 

Enkele omwonenden zijn uitermate kritisch over de 
uitgangspunten zoals opgenomen in de Principenota 
Marineterrein. Zij geven aan dat het uitgangspunt ’50 
procent onbebouwd, 50 procent bebouwd’ in praktijk 
vooral betekent ‘minder groen’. Zij benadrukken 
juist meer groen. Onder 50 procent bebouwd gaat 
het immers ook om infrastructuur, kades, plekken 
voor logistiek, enzovoort. Ander kritiekpunt is 
het uitblijven van een meer integrale visie op de 
omgeving. In de Principenota Marineterrein worden 
geen uitganspunten opgenomen die ervoor zorgen 
dat Marineterrein en Kattenburg een sterke en 
noodzakelijke wisselwerking met elkaar aan gaan. 
Wel wordt gesteld dat de omgeving profijt heeft bij 
Marineterrein Amsterdam, maar wat betekent dat 
nou als niet duidelijk wordt hoe de integratie met 
de Kattenburgerstraat en Kattenburg is, wat voor 
voorzieningen er voor de buurt komen en hoe ook 
gezorgd wordt dat dit betaalbaar en inclusief wordt? 
Enkele omwonenden die aan de Kattenburgerstraat 
wonen, zien kansen om tot een meer samenhangende 
ontwikkeling van de straat te komen. Zij roepen 
de plannenmakers op dit alsnog op te nemen in de 
uitwerkingsvoorstellen die nog gaan komen. 

De muur zorgt weliswaar voor een bijzondere ervaring 
als je op Marineterrein Amsterdam komt, maar voor 
de meeste omwonenden staat deze muur vooral 
symbool voor het gebrek aan wisselwerking met 
de omgeving. In de eerste ideeën voor de toekomst 
van Marineterrein Amsterdam worden voorstellen 
gedaan om doorbraken door de muur te maken en 

soms bebouwing over de muur te gaan realiseren. 
Omwonenden spreekt dit aan, maar – in het verlengde 
van het voorgaande – wat dit nu betekent voor de 
toekomst van de Kattenburgerstraat en Kattenburg 
blijft onduidelijk. 

Overigens zorgt niet alleen een duidelijke visie 
op de fysieke samenhang tussen Marineterrein 
Amsterdam, Kattenburgerstraat en Kattenburg voor 
een wisselwerking tussen nieuwe ontwikkelingen en 
bestaande buurten, ook voorzieningen op het terrein 
zelf kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
Nu al maken omwonenden een rondje over het terrein, 
laten er de hond uit, drinken en/of eten wat bij de twee 
horecagelegenheden en bezoeken de evenementen. 
Maar dit kan zoveel meer, zo geven omwonenden aan. 
Houdt bij extra voorzieningen die ook voor de buurt 
belangrijk zijn – speelplekken, sportvoorzieningen, 
winkels, groen, horeca – wel rekening met de 
betaalbaarheid ervan, aldus enkele omwonenden. 

Vrijwel al degenen die er de 27e waren, gaven aan 
dat er gewoond moet worden op Marineterrein 
Amsterdam. ‘Het is zo’n fijne plek om te wonen.’ 
‘Waar kan ik mij nu al inschrijven?’ ‘Wonen zorgt 
voor leefbaarheid en betrokkenheid.‘  ‘Zonder 
wonen wordt het een doods gebied.’ Tot zover 
veel overeenstemming. Meer meningsverschillen 
zijn er voor wie het wonen bedoeld moet zijn. 
Sommigen geven aan dat dit een perfecte locatie 
voor ouderenwoningen is, anderen geven dat er veel 
betaalbare woningen moeten komen, weer anderen 
zeggen dat er juist woningen voor het middensegment 
moeten komen en enkele omwonenden vragen zich 
af waarom hier woningbouw moet komen. Degene 
die dit laatste zeggen, verwijzen naar de omgeving: 
‘in omliggende buurten zijn al zoveel woningen, dat 
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Marineterrein Amsterdam juist ervoor moet kiezen om 
hier geen ruimte te geven aan woningbouw.’

Wat gebeurt er met de gebouwen die er nu zijn? 
Deze vraag is vaak gesteld op de 27e. Dat de 
monumentale gebouwen en gebouwen met een hoge 
cultuurhistorische betekenis behouden blijven, is 
voor iedereen vanzelfsprekend. Dat gebouwen die er 
net staan, ook behouden blijven, vinden de meeste 
omwonenden ook logisch. Maar hoe nu omgaan 
met gebouwen uit de jaren ’60? Hierover zijn de 
meningen verdeeld. Enkele omwonenden vinden deze 
zo lelijk dat hoe eerder sloop, des te beter. Andere 
omwonenden vinden het logisch dat ook enkele van 
deze gebouwen behouden blijven, omdat zo de gehele 
geschiedenis van de locatie terug te zien is en/of zij 
deze gebouwen ook mooi vinden. 

In het verlengde van behouden, slopen en/of 
verbouwen van bestaande gebouwen, gingen de 
gesprekken ook over hoogbouw. Ook hierover zijn de 
mening verdeeld. Enkele omwonenden bepleiten voor 
laagbouw, andere zien wel mogelijkheden tot 30 hoog 
en op enkele plekken hoger. Echter, iedereen geeft aan 
dat zo’n algemene uitspraak lastig te beoordelen is. 
Pas als er concrete bebouwingsvoorstellen zijn, is veel 
beter te beoordelen wat wel past en wat niet past op 
het terrein en in de omgeving. 

Tijdens de 27e ging het gesprek ook over parkeren. 
Alle omwonenden geven aan dat de parkeerdruk niet 
afgewenteld mag worden om de omgeving. Maar wat 
is dan wijsheid? Helemaal geen parkeervoorzieningen 
bouwen op het terrein, zodat bewoners, werknemers 
en bezoekers wel gedwongen worden om per fiets of 
openbaar vervoer te komen? Of misschien toch tijdelijk 
een parkeervoorziening aan de rand van het terrein, 

omdat sommigen altijd met een auto zullen blijven 
komen? De meningen lopen hierover uit elkaar. Bepleit 
wordt in ieder geval om meer duidelijkheid te geven 
over de verkeersintensiteit van de Kattenburgerstraat: 
wat voor auto’s, openbaar vervoer en fietsers zijn hier 
te voorzien? Wat betekent dit voor de leefbaarheid van 
de buurten? 


