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Waar de IJtunnel
omlaaggaat,
komt Nemo
omhoog.

Bestemming
bereikt
Lange tijd waren het Oosterdok en het
Marineterrein schimmige plekken in de
stad. Het Scheepvaartmuseum en later
ook Nemo hadden een duidelijke functie,
maar verder was het gissen naar de activiteiten in dit gebied. Vreemd genoeg
leek het Oosterdok daardoor een beetje
ver weg. Een bestemming zonder bestemming.
Met de komst van de nieuwe woningen,
bedrijven en instellingen, waaronder
TomTom, Oracle, Booking.com (in aanbouw), Muziekgebouw aan ’t IJ, DoubleTree by Hilton en de Openbare Bibliotheek, is het Oosterdok weer geworden
wat het feitelijk altijd was: een uitnodigende locatie, pal naast het Centraal Station. De ontsluiting van het Marineterrein
maakt deze opwaardering helemaal af.
De voormalige toegangspoort tot de wereld, waar ontdekkingsreizigers van wal
gingen en waar later op de scheepswerven innovaties plaatsvonden, verandert in hoog tempo in een wijk waar technologische bedrijven, starters, mediaondernemers en culturele instellingen
nog altijd op ontdekkingsreis gaan –
maar dan binnen hun vakgebied, de
grenzen aftastend van de digitale
toekomst.
Om de opgeleefde wijk een gezicht te
geven, hebben ondernemers op en rond
het Oosterdok zich verenigd in Expeditie
Oosterdok. Hun wijk moet een vanzelfsprekende plek worden om heen te gaan,
een begrip zoals De Pijp of De Baarsjes.
Een bezoek kan trouwens zaterdag al, als
het Oosterdok een open dag houdt. Deze
bijlage biedt, om alvast in de stemming te
komen, een historische context en achtergronden.
Amsterdam verandert en heeft soms
zelfs last van groeipijnen. Maar het
Oosterdoksgebied bewijst dat de stad
vooral mooier wordt. Nergens in de binnenstad is uitwaaien zo avontuurlijk als
langs de Kattenburgerstraat of de Dijksgracht. De stem van het water heeft hier
een betoverende kracht.
Ronald Ockhuysen
Hoofdredacteur Het Parool

pand van Booking een parkeergarage komt die tot onder
water doorloopt.
Het Oosterdok deed maar een jaar of vijftig dienst als
zeehaven. Met de opening van de Oranjesluizen (1872) en
het Noordzeekanaal (1876) werd het dok deels overbodig,
omdat het hele IJ nu geen last meer had van eb en vloed.
En de dijken van de Ooster- en Westerdok bleken vooral
handig om spoorlijnen op aan te leggen, om de goederen
die met de steeds grotere schepen aankwamen verder te
vervoeren. Het was een kwestie van tijd voordat de sporen
aan de oost- en westkant van de stad bij het nieuwe Centraal Station, op een kunstmatig eiland in het midden van
het Open Havenfront, bij elkaar werden aangesloten.
De Cotrans 14 vaart al richting de volgende ophaalbrug
en het brugdeel van de Kortjewantsbrug gaat naar beneden. Zou dit over en paar decennia nog steeds zo gaan?
Want als het Oosterdok iets leert, is het hoe snel de stad
kan veranderen.
Door de bouw van de IJtunnel in de jaren zestig moest
een groot deel van het historische Marineterrein worden
gesloopt, waaronder het statige Marinepaleis. Met de
grond die vrijkwam bij het graven van de tunnel werd wel
weer de binnenhaven van het Marineterrein gedempt, dat
van vorm veranderde. En de bouwruimte die daarbij ontstond wordt de komende jaren weer verder benut. Het gebied wordt losgeweekt van de rest van Kattenburg en
transformeert tot een nieuwe wijk, met een grote nadruk
op de economische functie.
Dat zijn de grote, opvallende veranderingen. Als het

tekst Lex Boon, foto xxxx

En altijd is daar
het water...
Het Oosterdok is een echte buurt geworden
en ook het Marineterrein zal de komende
jaren flink veranderen. Een wandeling langs
een gebied dat altijd al in beweging was.
tekst Lex Boon, foto’s Maarten Steenvoort, Bart Koetsier

langrijk de scheepvaart ooit voor Amsterdam was. Het
maakt misschien wel meer indruk dan de replica van het
schip Amsterdam, dat sinds begin jaren negentig voor Het
Scheepvaartmuseum ligt.
Vanaf de Kortjewantsbrug strekt de watervlakte in het
Oosterdok zich uit, maar het uitzicht wordt geblokkeerd
door het kopergroene gebouw van de Italiaanse architect
Renzo Piano. Sinds 1997 komt zijn scheepsboeg omhoog
uit het water. Tenminste, daar lijkt het op: eigenlijk is het
vooral de duikende lijn van de IJtunnel die gespiegeld is.
Waar de tunnel omlaaggaat, komt het gebouw omhoog.
Stak het oude postkantoor vanaf dit punt eigenlijk ver
boven Nemo uit? Bij de opening in 1968 was Post CS – het
stationspostkantoor – het modernste en grootste postsorteercentrum van Europa. De eenzame toren op Oosterdokseiland staat hele generaties in het geheugen gegrift.
Dat de toren elf verdiepingen had, weet weer een andere
generatie, dankzij het succes van Club 11 in de jaren voordat het gebouw in 2008 tegen de vlakte ging. Toch even opzoeken: Post CS was zo’n 50 meter hoog, even hoog als de
wand nieuwbouw met het conservatorium en de centrale
bibliotheek die nu in de verte het Oosterdokseiland siert.
Er was veel protest tegen de hoogbouw, die de gevoelsafstand tot het IJ nog verder oprekten, maar vergeleken met
de huidige grote nieuwbouwprojecten lijkt het eigenlijk
niet eens zo heel hoog.
De Cotrans 14 is 7,3 meter breed en vaart langzaam de
Schippersgracht in, terwijl de duiven die boven op het
brugdeel zijn gaan zitten, toekijken.

gecreëerd: het kleine Wester- en het grote Oosterdok. In de
achterliggende straten draaide alles om de zeevaart, van
pakhuizen en kaartwinkels tot bordelen.
Een paar jaar geleden kon je nog over een deel van de historische dijk lopen: de Oosterdoksdam naar het Oosterdokseiland. Alleen met de opening van een nieuwe brug in
2015 – de Odebrug, die in een lijn met de Nieuwmarkt is
aangelegd – werd dat deel van de dijk gesloopt. Nu is de ligging van de oude sluizen onder het spoor nog het enige
tastbare restant van het oude Oosterdok.

Als het Oosterdok iets leert
dan is het hoe snel de stad
kan veranderen

Nieuwe wijk

brugdeel van de Kortjewantsbrug naar beneden is en de
slagbomen weer open zijn, blijken er rondom het Oosterdok nog veel meer herinneringen te zijn aan de continue
transformatie van het oude dok. Het gebouw van Architectuurcentrum Arcam was ooit een uitkijkplatform voor
Nemo, tot architect René van Zuuk er een sierlijk, aluminium dak omheen vouwde.

In de verte rijdt er een trein overheen, vlak langs de klimhal, Hannekes Boom en de nieuwe bouwput naast het conservatorium. Daar wordt, na jaren van braakligging, eindelijk de laatste kavel van Oosterdokseiland opgevuld met
een groot glazen gebouw voor Booking.com. Het gedreun
van de heipalen schelt over het Oosterdok.
De bouwwerkzaamheden maken ook het rondje om het
Oosterdok vrij lastig. Sinds 2016 was zo’n rondje juist mogelijk, doordat er over het voorheen volledig gesloten Marineterrein een nieuwe fietsroute werd geopend. Nu is de
draaibrug over de oude toegangssluis naar het Oosterdok
de komende jaren afgesloten, omdat er onder het nieuwe
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Het verkeer op de Prins Hendrikkade wordt stilgelegd en
de 130.000 kilo wegende val van de Kortjewantsbrug gaat
langzaam omhoog. Rondvaartboten maken plaats, zodat
het 70 meter lange binnenvaartschip Cotrans 14, dat in het
Oosterdok ligt te wachten, zijn weg kan vervolgen. Voor de
slagbomen hopen de auto’s, fietsers en wandelaars zich
op, terwijl de brugwachter stoïcijns voor zich uitkijkt.
Midden in de stad stilstaan voor een brug zorgt voor dezelfde fijne onderbreking van het dagelijkse ritme als de
paar minuten op de pont van of naar Noord. En misschien
is een openstaande brug nog wel beter: die onderbreking
komt altijd onverwacht.
De Cotrans 14 is slechts een met zand afgeladen binnenvaartschip dat via de Amstel richting Uithoorn vaart – en
geen VOC-schip dat voorbij de Azoren de Noordoostpassaat hoopt op te pikken – maar de toeristen bij de slagbomen pakken hun camera’s om het spektakel vast te leggen.
Gelijk hebben ze: dat een deel van de stad nog steeds af en
toe stilstaat vanwege een schip, herinnert eraan hoe be-

De aanleg van het Oosterdok in 1832 was de eerste stap van
een stad die zich in een paar eeuwen langzaam afsloot van
het water. Aan het begin van de negentiende eeuw lagen
de schepen nog direct voor anker langs de Prins Hendrikkade. Een probleem: het IJ stond in verbinding met de Zuiderzee en de afwisseling van hoog en laag water zorgde
voor slibvorming in de haven. Om dat tegen te gaan werden door het aanleggen van dijken twee binnenwateren

In de negentiende eeuw
lagen schepen nog langs
de Prins Hendrikkade
Post CS was ooit het modernste postsorteercentrum van Europa.

Stadsstrand
In het water daarachter lag twintig jaar lang een kunstmatig eiland met Amphitrite, de beeldengroep die nu op het
Azartplein op KNSM-eiland staat. Daarachter herinnert
een steiger die in het water steekt weer aan de mislukte innovatie The Floating Dutchman, de varende bus die een
paar jaar geleden nog door het water dreef. De jalken, klippers, slepers, luxe motors en aken van de Museumhaven
liggen er nog wel: het resultaat van een kraakactie van de
tunnelpier in de jaren tachtig door eigenaren van historische schepen.
Verderop, op de nieuwe 300 meter lange wandelsteiger
voor Oosterdokseiland, liggen mensen te zonnen. Vroeger
gebeurde dat nog op het stadsstrand, dat zich tot de jaren
zestig uitstrekte langs de Prins Hendrikkade. Toen niemand zich nog druk maakte over de kwaliteit van het
zwemwater. De kade ligt nu vol woonschepen, waarvan je
op sommige kunt overnachten. Toeristen die hier vroeger
op het Botel sliepen, dat inmiddels het Oosterdok heeft
verruild voor de NDSM-werf. Daar ligt het weer naast driemaster Pollux, het opleidingsschip voor de koopvaardij
dat ook jarenlang in het Oosterdok lag. Daar herinnert nu
alleen het gelijknamige café naast het oude Scheepvaarthuis aan (nu Grand Hotel Amrâth).
Op de Prins Hendrikkade komen de auto’s via de tunnelbuis in het Oosterdok omhoogrijden. Hoelang zou dat nog
blijven? Er ligt een vrij ambitieus plan van buurtbewoners
om de tunnel door te trekken naar het Meester Visserplein, om zo een park te creëren dat van het Oosterdok tot
aan het Waterlooplein loopt.
Het zou zomaar kunnen: dit gebied heeft wel grotere
gedaantewisselingen ondergaan.
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‘Dit is een extra stukje Amsterdam’
Het Oosterdok heeft Museumpleinpotentie,
vinden de directeuren van de OBA, Het
Scheepvaartmuseum en DoubleTree by
Hilton. Nu moet het publiek het nog gaan zien.
tekst Roelf Jan Duin, foto Niels Blekemolen

waarden die hier al eeuwen gelden: innovatie, een internationale focus en de wil om te ontdekken.”
Berendse: “Binnenkort bestaat de OBA 100 jaar, dan organiseren we een groot festival. Maar dat hoeft niet alleen
in ons gebouw plaats te vinden: schrijvers kunnen ook in
de SkyLounge voorlezen, of in Het Scheepvaartmuseum.”
Huijser: “Het hoofdkantoor van Booking.com, dat nu in
aanbouw is, wordt op de begane grond helemaal opengesteld voor Amsterdammers. Het wordt een plek waar
mensen kunnen werken en na het werk kunnen blijven

‘Mensen moeten zich hier
thuis gaan voelen, daarom
gaan we samenwerken’

Van links naar
rechts: Caroline
Receveur, Martin Berendse en
Michael Huijser.

v

Vanuit de SkyLounge op de elfde verdieping van het DoubleTree by Hilton heb je het mooiste uitzicht op de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), het Conservatorium,
Nemo, Het Scheepvaartmuseum, het Amrâth Hotel en de
Schreierstoren. De imposante gebouwen begrenzen het
Oosterdokgebied, met in het midden een plas water vol
woonboten, klassieke zeilschepen en passerende rondvaartboten.
Een gebied dat nooit als zodanig is gedefinieerd, in ieder
geval niet in de volksmond. De Pijp, de Jordaan en het
Museumplein zijn allemaal ‘sterke merken’, maar hoewel
het Oosterdok zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld, ontbreekt het aan een eenduidige identiteit. Het is
een plek die nauwelijks emotie oproept. Niemand zegt
dat hij een dagje of avondje gezellig naar het Oosterdok
gaat.
Om daar verandering in te brengen hebben ondernemers en culturele instellingen op en rond het Oosterdok
zich verenigd in Expeditie Oosterdok. Samen willen ze
het gebied ‘een gezicht geven’. Het Oosterdok moet een
vanzelfsprekende plek worden om heen te gaan, vinden
Caroline Receveur, general manager van het DoubleTree
by Hilton, OBA-directeur Martin Berendse en Michael

Huijser, directeur van Het Scheepvaartmuseum. Een gemeenschappelijk logo is er, een gezamenlijke ambitie
ook: het Oosterdokgebied prominent op de kaart zetten.
Als de drie met elkaar praten over de plek die hun bindt,
regent het termen als ‘synergie’, ‘beeldtaal’ en ‘innovatie’.
Maar bovenal delen ze een rotsvast vertrouwen in de potentie van het ‘blauwe hart’.
“Kijk nou eens, lieve stad, wat een gebied!” roept Berendse tegen niemand in het bijzonder. “De afgelopen jaren is deze plek sluipenderwijs getransformeerd tot wat
het nu is.” Receveur noemt het een ‘extra stukje Amsterdam’. “On-Nederlands mooi.”

‘Het mag best wat
levendiger, maar dan niet
als toeristenhub’

Berendse: “Mensen die vanuit het Centraal Station de
stad willen ontdekken, gaan rechtdoor naar de Dam of
slaan rechtsaf richting de Jordaan. Ze gaan alleen linksaf
als ze naar iets specifieks op weg zijn: de bibliotheek,
Nemo of Het Scheepvaartmuseum. Als je hier niets te zoeken hebt, is er voor veel mensen weinig reden hier te zijn.”
Receveur: “Jaarlijks lopen 3,1 miljoen mensen voorbij ons
hotel. Als de gemeente wil spreiden om de drukte in het
centrum tegen te gaan, dan kunnen wij helpen.”
Berendse: “De boardwalk langs het water is aardig, maar
nu nog best leeg. Dan wordt het al snel een tochtgat. Overal in de stad wordt geklaagd dat er te veel mensen zijn op
te weinig vierkante meters. Wij hebben hier de ruimte. Zeker als het Marineterrein straks helemaal opengaat. Dat
gebied is 400 jaar afgesloten geweest voor Amsterdammers en wordt nu teruggegeven aan de stad.”
Huijser: “Dit gebied heeft een enorme potentie, maar het
mag nog best wat levendiger. En dan niet om hier een
nieuwe toeristenhub te creëren, maar juist als verblijfplek
voor iedereen. Mensen moeten zich hier thuis gaan voelen, daarom gaan we samenwerken. Niet alleen wij drie,
maar alle bedrijven en instellingen rond dit gebied: van
het Bimhuis tot Oracle tot Nemo. Dat kan vanuit kern-

hangen. Denk aan die jonge bedrijven op het Marineterrein of aan innovatieve bedrijven als Tomtom en
Oracle. Daar zitten allemaal jonge werknemers, die na het
werk iets willen drinken of eten.”
Berendse: “Ik verwacht dat de ‘randen van de dag’ veel
levendiger zullen worden. Wij zijn nu van 10.00 uur tot
22.00 uur open, maar wellicht wordt dat verruimd. In september gaat op de zevende verdieping van de OBA ons
nieuwe restaurant Babel open. Daar kun je ’s avonds terecht en daarna…”
Receveur: “Wij zijn tot vier uur ’s nachts open.”
Huijser: “Het Scheepvaartmuseum gaat zijn binnenplein
openstellen voor mensen zonder kaartje. Het moet een
communityplek worden.”
Berendse: “In potentie is deze plek even leuk als het
Museumplein. Met een paar verbeteringen valt al zo veel
te winnen. Op het punt van bereikbaarheid bijvoorbeeld.”
Huijser: “Zou het niet mooi zijn als er watertaxi’s zouden
komen, zoals in Rotterdam?”
Berendse: “Ik zou ook graag zien dat er voor oudere bezoekers beter openbaar vervoer komt. Dat busje dat vroeger over de Prinsengracht reed, dat zou perfect zijn.”
Huijser: “Laten we proberen het te regelen. Misschien
kunnen we het bij de komende Uitmarkt testen.”
Receveur: “Zie je hoe snel ideeën ontstaan? Mooi!”
Berendse: “Zoals ieder kind een keer naar het Rijksmuseum moet, zo zouden alle Amsterdamse kinderen elk
jaar naar het Oosterdok moeten komen. Later kunnen ze
hier studeren, of werken.”
Receveur: “Amsterdammers weten ons al te vinden. Bijna
alle overnachtingen in mijn hotel zijn van zakelijke klanten, maar in het restaurant is meer dan de helft van de
klanten Amsterdams. In de SkyLounge zelfs 80 procent.”
Huijser: “Dit is van oudsher een gebied middenin Amsterdam, maar duidelijk naar buiten gericht. We staan hier in
de haven vanwaar vroeger de schepen de wijde wereld in
trokken. Dat internationale karakter zal hier altijd blijven.”

‘Ik was vroeg
opgestaan en zag
de werklieden op
de werf komen,
terwijl de zon
heerlijk scheen.
Gij zoudt schik
hebben in dat
eigenaardig
gezicht van dien
stroom zwarte
figuren, groot en
klein, eerst in de
nauwe straat waar
de zon maar even
in schijnt en dan
later op de werf.’

Vincent van Gogh woonde in 1877
kort op Oosterdok bij zijn oom, die
directeur van een van de scheepswerven was. Bovenstaande schreef
hij aan broer Theo op 18 augustus.
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Buitenkans
van een
buurt

v

Het Marineterrein ligt én centraal én
telt zeeën van ruimte. Directeur
Liesbeth Jansen (eerder van de
Westergasfabriek) wil het voorzichtig
ontwikkelen en niet volplempen.
tekst Bart van Zoelen, foto’s Peter Elenbaas, Hollandse Hoogte

“Vanuit dat torentje leerden ze seinen.” Liesbeth Jansen,
de directeur van het Bureau Marineterrein Amsterdam
(BMA), wijst naar de vroegere verbindingsschool aan de
andere kant van het hek. En inderdaad, heel in de verte
doet het torentje in de nok wel wat denken aan de brug van
een schip.
Voorlopig kunnen we er alleen naar wijzen – het uit de jaren zestig stammende gebouw is zeker tot september verboden terrein voor iedereen die niet bij Defensie werkt.
Zelfs Jansen kan er nu niet zomaar heen, met alle gevolgen van dien voor het bureau dat voor de gemeente en de
rijksoverheid de transformatie van het Marineterrein in
goede banen leidt.
“Ik ben er nog maar twee of drie keer geweest,” zegt ze
over de andere kant van het hek. Dus waar de verbindingsschool zich straks voor leent? “Ik heb die gebouwen nog
helemaal niet in de vingers.”
Over belangstelling heeft het Marineterrein niet te klagen. De stadsonderzoekers van AMS Institute strijken er
neer, net als de nieuwe programmeeropleiding Codam.
Ook niet te missen: de ateliers van ‘maakplaats’ Makerversity, het cluster van jonge bedrijven rond virtual reality en
de start-upmentoren van Growthtribe. Verder zijn er al
verschillende horecagelegenheden gevestigd, zoals Pension Homeland en Scheepskameel. Een klein leger bedrijven staat te dringen om zich daar bij te voegen. “Ik heb ze
laatst eens geteld, ik kwam tot een wachtlijst van 860 bedrijven.”

Masterplan

Liesbeth Jansen.

Nu de stad als een dolle groeit moet het eenvoudig zijn om
zo’n centraal gelegen terrein te vullen. Zelfs met de nieuwbouw die het Marineterrein uiteindelijk moet gaan herbergen – 228.000 vierkante meter voor onder andere woningen, bedrijfsruimte en onderwijsinstellingen – kan het
zo zijn gepiept. Plant er een paar hoofdkantoren van grote
bedrijven bij, klaar!
Maar dat is nou net niet de bedoeling. Zo’n buitenkans
om een nieuw stukje binnenstad toe te voegen komt nooit
meer. “Je kunt het makkelijk verprutsen.”

Vandaar de opdracht die BMA in 2013 kreeg om het terrein
‘organisch’ te ontwikkelen. Al doende moet blijken welke
functies het best op hun plek zijn op het Marineterrein,
precies zoals Jansen achttien jaar heeft gedaan bij de Westergasfabriek. Er is geen masterplan van hoe het Marineterrein er in 2030 uitziet, zo moet Jansen keer op keer uitleggen. “Dan horen ze mijn verhaal aan en zeggen ze: ja ja,
mooi! Maar wat komt er nou?”

Geen Zuidas
Er is meer dan economische waarde, daar komt dat verhaal op neer. “Wij onderzoeken hoe we deze plek de meeste waarde kunnen geven, maatschappelijke waarde.” En
dat doet haar programmabureau met de nieuwe huurders
samen.
“Werken aan een toekomstbestendige stad,” noemt Jansen het. Rond gezondheid, mobiliteit, water, leren, wonen. “Opeens komt hier midden in de stad ruimte vrij om
nieuwe dingen te testen. Als het hier werkt, kun je het in
andere delen van de stad ook gaan doen.”
Een voorbeeld zijn de ‘blauw-groene’ daken naast het eigen kantoor in de vroegere commandantswoning: een experiment met begroeide daken die tegelijk veel regenwater kunnen opvangen. Een ander voorbeeld zijn de
flexibele wooncontracten die ze straks op het terrein wil
uitproberen met woningcorporaties. Of denk aan tijdelijke gebouwen voor onderwijsinstellingen.
Codam, ook zo’n voorbeeld. De door TomTombestuurder Corinne Vigreux gestarte programmeeropleiding
zoekt in Frankrijk bewust de banlieues op. “Het is een opleiding zonder drempels, zonder vooropleiding. Iedereen
die het in zich heeft, kan die opleiding volgen. Dat is meteen een mooie kans voor de Oostelijke Eilanden, daar is
veel aan de hand. Hoe helpen we die om een betere, leukere, gezondere buurt te worden? Dit moet geen ommuurde
campus worden waar hoogbegaafden elkaar kunnen treffen.”
Hoofdkantoren van grote bedrijven zijn prima af op de
Zuidas, bij Sloterdijk en in Zuidoost, zegt Jansen. “Hoofdkantoren kunnen op veel plekken terecht. Hier op het Marineterrein krijg je echt het milieu dat talent naar de stad
kan trekken.”
Ze ziet daarbij een belangrijke rol voor de culturele instellingen rond het Oosterdok, zoals Arcam, Nemo, de bibliotheek, Mediamatic, het Muziekgebouw aan het IJ, Het
Scheepvaartmuseum. En dan zijn er nog de grote werkgevers rond het Oosterdok: veel technologiebedrijven, zoals
Adyen, Oracle, TomTom en, straks, Booking.com. “Dat
zou best naar elkaar toe kunnen groeien. Harold Goddijn
van TomTom zei al: Als dit een plek wordt waar het prettig
werken is, dan krijgen wij het makkelijker om jong talent
aan te trekken.”

‘Dit moet geen ommuurde
campus worden enkel voor
hoogbegaafden’

Gaandeweg hoopt Jansen dat een paar pioniers van het
eerste uur kunnen blijven op het Marineterrein. “Het gebouw waar Pension Homeland nu zit, stond op geen enkele plattegrond om te blijven staan. Het was zestig jaar geleden gebouwd, stond vier jaar leeg, heel treurig. Maar
dankzij een ondernemer die met ontzettend veel liefde en
deskundigheid een pension met brouwerij heeft bedacht,
staat het nu op de lijst met behoudenswaardige gebouwen.”

Zwemwater
Als ze naast Pension Homeland zo om zich heen kijkt begint het al aardig te lijken op de open, groene plek waar
binnenstadbewoners even kunnen uitblazen. Het terras
aan het binnenhaventje zit lekker vol. Over twee jaar moet
het water zo schoon zijn dat je er kunt zwemmen. Ook op
de lange termijn moet de helft van het Marineterrein onbebouwd blijven.
“We willen het graag een beetje rustig houden. Geloofden buurtbewoners helemaal niet, mevrouw Jansen van
de Westergasfabriek die het hier een beetje rustig wil houden. Maar het is echt waar.”

Er is een wachtlijst van
860 bedrijven die zich maar wat
graag zouden vestigen op het
Marineterrein.
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Wonen op het Oosterdok:
‘Er is reuring, het leeft’
David Wolff (47)
woont in het Ode
Dok.
“Oosterdokeiland is
heerlijk en supercentraal. De omgeving
ontwikkelt zich. Ik vind
het niet te druk. Integendeel, de mensen
zijn een aanvulling op
dit bijzondere plekje.
Het is nog niet zo mas-

Janyro Purperhart
(21) en zijn moeder
zijn een van de eerste
bewoners van het
Oosterdok. Ze wonen
in een appartement.
“Voordat we in dit huis
trokken, woonden we
een aantal jaar in Purmerend, maar we
wilden graag terug.
Amsterdam leeft, dat

Everdien Louws (61)
woont ongeveer vijf
jaar met haar man in
het Harbourgebouw.
“Wij hebben geen kinderen meer thuis
wonen, dan is zo’n
compacte woning als
de onze heerlijk. Het is
een licht appartement,
de zon draait de juiste
kant op. Grappig is dat

Edgar Teleguario (33)
woont met zijn vriendin en drie kleine kinderen.
“We woonden eerst in
een sociale huurwoning en stonden al
lange tijd op de wachtlijst. Dan is een driekamerappartement van
honderd vierkante
meter best fijn om

Monique van ’t Kruis
(53) woont op een
schip tegenover het
Oosterdokeiland.
Man Aart woont er al
zijn hele leven.
“Toen de Oosterdoksdam twee jaar geleden weggebroken
werd, waren we geleden genoodzaakt
ons schip te ver-

Jo Bardoel (66) en
zijn vriend zijn na hun
pensioen op negenhoog gaan wonen.
“Ons pand aan de Keizersgracht is een oude
dame, een monument
waar geen dubbelglas
in mocht worden geplaatst en waar de
prachtige marmeren
trap steeds moeilijker

saal, terwijl er intussen
wel mooie horeca bij
komt.
De wandelsteiger was
een goed idee: het is
bijna een park op het
water, zo mooi. Er zijn
wel weinig bomen en
daardoor ook weinig
vogels hier, maar dat is
de keuze die je maakt
bij een stadswoning.
Tijdens het Holland

Festival werd hier een
loopbrug en een podium bij Het Scheepvaartmuseum gebouwd, het gebied
voelde als een geheel.
Ik hoop dat we straks,
wanneer de nieuwe
bouwplannen gerealiseerd zijn, weer hetzelfde gevoel krijgen.

zie ik weer sinds we
verhuisd zijn naar de
stad waar ik opgroeide.
Het enige wat ik moeilijk vind is dat ik de
auto hier niet kwijt kan.
Er is een garage gebouwd onder het gebouw, maar ik hoorde
dat er een wachttijd
van 2,5 jaar is voor een
vaste plek. Nu par-

keren we in Amsterdam-Noord en
komen we hier terug
met de pont of bus. Ik
heb er vrede mee, dit
is een mooie locatie. Ik
ben erg blij met onze
woning.”

precies op deze plek
Eleven zat, een restaurant dat we graag bezochten, waar de tafels
en stoelen weggezet
werden om in de late
uurtjes te dansen.
Soms is het wel druk in
de buurt, maar eigenlijk zijn het vooral leuke
mensen die hier langskomen: gezinnen met
kinderen, bezoekers

van de bibliotheek,
studenten van het
conservatorium.
Af en toe spreken we
de organisatie van het
Marineterrein. Zij
denken erg goed na
over het gebied en
geven aan dat het niet
de bedoeling is het vol
te bouwen. Ik heb er
vertrouwen in dat het
goed komt.”

voor in aanmerking te
komen. We zijn er erg
over te spreken.
Het wordt nu wel druk
met de toeristen. Als ik
met de fiets mijn kinderen van school ophaal, staan ze weleens
in de weg. Dat wordt
onpraktisch.
Het voordeel is dat de
vele mensen de buurt
veilig maken. Boven-

dien is het een goede
locatie, mooi in het
centrum. Bij mooi weer
zitten we graag buiten.
Jammer dat de brug bij
Nemo nog twee jaar
dicht is, maar we verheugen ons op het
nieuwe Marineterrein.
Dat gaat gezelligheid
brengen.”

plaatsen. We lagen
eerder gigantisch
mooi, zo mooi zullen
we nooit meer liggen,
maar het bevalt ons
ook hier goed.
Het is mooi om uit te
kijken op volwassenen
en kinderen die bij
mooi weer in het water
spelen. Er is reuring, de
buurt leeft.
Wel zijn er weinig ‘ge-

wone’ winkels. Een
simpel aardappelschilmesje is niet te vinden.
Het Marineterrein gaat
heel hot en druk
worden. Ik ben bang
dat de originele bewoners op den duur verdwijnen. Sociale woningbouw is er niet en
zal er ook niet komen,
dus er zal weinig diversiteit zijn.”

te bewandelen werd.
Ook onze vrienden
worden steeds
slechter ter been, dus
deze woning past
beter bij onze leeftijd.
Wij zijn erg op uitzicht,
en dat is hier fantastisch. Het heeft daarnaast alle voordelen
van nieuwbouw: we
hebben een lift,
kunnen de auto kwijt

en de woning is goed
geïsoleerd. Nu is het
bijna onmogelijk om
nog kans te maken op
zo’n woning.
Ik hoop dat het Marineterrein een mooie
plek wordt voor startups, een mengeling
van functies en bedrijvigheid.”
tekst Aybala Carlak
foto’s Jesper Boot
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Met Haeckel
aan de haal gaan
Willem Velthoven bewegwijzert iedereen richting zijn
Mediamatic met behulp van bioloog Ernst Haeckel.

Déjà vu
Voor de oorlog werd op de Prins Hendrikkade een
lading zand gestort ter voorbereiding op de bouw
van de latere IJtunnel. De plek deed al snel dienst
als stadsstrand ‘Het Zandje’, zoals boven in 1939.

a

“Als je het station uitkomt, kun je rechtdoor, dan kom je in
de Nutella en bij Madame Tussauds uit. Je kunt ook linksaf slaan, dan kom je hier terecht. Althans, dat zou zo moeten zijn, maar de brug is dicht.” Mediamatic-oprichter en directeur Willem Velthoven (54) slaakt een diepe zucht.
“Volkomen kut, natuurlijk. Maar goed, niet te lang over
nadenken, dan word je chagrijnig.”
Door het afsluiten van de Oosterdoksdraaibrug, nodig
vanwege de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van
Booking.com op het oostelijke puntje van het Oosterdokseiland, is er de komende jaren geen directe verbinding
meer van het Centraal Station naar Mediamatic, de instelling voor kunst en nieuwe technologie die sinds 3,5 jaar
aan de Dijksgracht is gevestigd. Dus bedacht Velthoven
een ‘deugdelijke en heldere navigatie’ naar het Dijkspark
en de ondernemingen die daar nog meer zijn gevestigd.
Zoals hij eerder al een bewegwijzeringssysteem met roze
vogelhuisjes bedacht toen Mediamatic van de Vijzelstraat
naar de VOC-kade was verhuisd.
“Het is een vorm van compensatie. Normaliter krijg je dit
niet voor elkaar in de stad, bewegwijzering naar jezelf op
een eigen manier. Maar de gemeente en de gemeenschap
hebben natuurlijk ook een belang, omdat de sociale veiligheid van de straat leidt onder de afsluiting. Je ziet dat het
minder druk wordt, en drukte zorgt voor veiligheid,”
spraakwatervalt Velthoven – elke vraag is goed voor meerdere uiteenzettingen, uitweidingen, wetenswaardigheden en terzijdes.

Biologie als kunst
Velthoven wil van de nood een deugd maken. “De meeste
mensen ervaren Oosterdok niet als een plek waar je naartoe kunt, zoals het Museumplein dat wel is. Maar als je
kijkt wat er allemaal te doen is rond dat water: de Openbare Bibliotheek, het Conservatorium, Bimhuis, Muziekgebouw, Mediamatic, het Marineterrein, Nemo, Het Scheepvaartmuseum, de Museumhaven, de Kromhoutwerf. Dat
is een fantastische groep culturele instellingen die samen
een zeer interessante bestemming vormen.”
“Wij zijn het buitenbeentje tussen de buitenbeentjes,”
vervolgt Velthoven. “Wij gaan over nieuwe kunstvormen;
we zijn altijd op de vlucht voor dingen die begrijpelijk worden. We zijn in 1983 begonnen met analoge videokunst,
toen we dat saai begonnen te vinden, werd dat digitaal en
interactief, daarna interactief met internet, en sociaal en
internet. De laatste jaren zijn we vooral geïnteresseerd in

biologie en eten. Daar is nu ook veel maatschappelijke belangstelling voor: we beginnen ons eten te wantrouwen, er
bestaan grote ecologieproblemen, we zijn doorgeschoten
in een soort industrialisering en modernisering.”
“Tegelijkertijd zijn er ook allerlei interessante wetenschappelijke ontwikkelingen gaande. Neem de ontrafeling van het genoom. Of het hacken van genomen. Nee, dat
is geen kunst, dat is wetenschap. Maar daarmee kun je dingen gaan doen. Verf is ook geen kunst. Het wordt kunst als
je er een mooi schilderij mee maakt. Biologie kan ook op
verschillende manieren kunst worden.”

Duitse Darwin
Hij wijst naar de lithograﬁeën van bio-organismen op de
muur van het Mediamaticrestaurant. “Dit is een mooi
klassiek voorbeeld. Deze beelden zijn afkomstig uit Kunstformen der Natur, een populairwetenschappelijk prentenabonnement waar ook Berlage een abonnement op had:
drie mark voor een mapje met tien prenten plus uitleg.
De litho’s zijn gemaakt door Ernst Haeckel, een evolutionair bioloog uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
Hij wordt wel de Duitse Darwin genoemd. Hij is de man die
de termen ‘ecologie’ en ‘stamcel’ heeft bedacht. Hij hield
er trouwens racistische ideeën over erfelijkheid op na,
maar daarin was hij niet uniek. Weliswaar zijn veel van zijn
wetenschappelijke inzichten inmiddels achterhaald, ook
op het gebied van erfelijkheid, het zijn allemaal dingen die
ons nog steeds inspireren.”
Haeckel was ook ontdekkingsreiziger. En hij was een begaafd amateurschilder. “Hij had echt een goede hand,
waardoor hij kon laten zien hoe waanzinnig mooi de natuur in elkaar zit. Het is mindblowing materiaal; het is rijk,
het maakt nieuwsgierig naar het verleden, het inspireert
om nieuwe dingen uit te vinden. En niet onbelangrijk: het
is copyrightvrij.”
“Booking.com heeft interesse in Haeckel, want booking
gaat over reizen. Het Scheepvaartmuseum ook, want
Haeckel deed ontdekkingsreizen per schip. Misschien wil
brouwerij Homeland wel bierviltjes of etiketten maken
met Haeckel erop. We hebben ook schetsen gemaakt voor
de bouwkeet van gebiedsontwikkelaar BPD en voor de ﬁetsenkelder. Ik moedig iedereen aan met Haeckel aan de
haal te gaan.”
Zijn eigen bijdrage aan de ‘verhaeckeling’ van de buurt
zijn ruitvormige borden die onder de bewegwijzeringsborden naar het Dijkspark komen te hangen. Erop staan details uit het rijke oeuvre van Haeckel.
“Als je er één ziet, zie je alleen maar een mooi, mysterieus
plaatje. Zodra je er meer ziet, en je een verband ontdekt, ga
je hopelijk op zoek naar meer. Wie meer wil weten kan terecht bij onze Haeckel-tentoonstelling in de Sluisdeurenloods. En we zijn voor kinderen en schoolklassen een game aan het ontwikkelen met de afbeeldingen van Haeckel.
Als je alle borden vindt, krijg je een prijs – ik moet nog bedenken wat. Warme chocomel ofzo.”
Met een grote grijns: “Je kunt de 21ste bij ons ook een
Haeckel-tatoeage laten zetten. Echt iets voor jou!”

FOTO MEDIAMATIC

FOTO NATIONAAL ARCHIEF

tekst Jan Pieter Ekker

FOTO EVA PLEVIER
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Willem Velthoven.
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Expeditie Oosterdok

1. MUSEUM ’T KROMHOUT
HOOGTE KADIJK 147
Rondleidingen en demonstraties Kromhoutmotoren
12.00-17.00 uur
Vrijwilligers van het museum vertellen over de industriële revolutie en het ontstaan van de Kromhoutmotoren en de werf.
De hele dag kan er worden aangemeerd met een eigen boot
of om een tochtje maken op een boot met een originele
Kromhoutmotor.
Cultureel buurtprogramma
12.00-17.00 uur
Optredens van muzikanten, koren en (maritieme) verhalenvertellers uit de buurt met o.a. Maya Shanti en Cees Koldijk.

Op zaterdag 21 april is er een open dag op
het Oosterdok met gratis activiteiten en
workshops. Op deze pagina’s vindt u een
overzicht van het programma per locatie.

2. HET SCHEEPVAARTMUSEUM
KATTENBURGERPLEIN 1
Feestelijk openingsweekend vaarseizoen
12.00-17.00 uur
Het Scheepvaartmuseum viert dit weekend de officiële opening van het vaarseizoen. U krijgt gratis toegang tot de vol-

gende activiteiten (aanmelding op de dag zelf, beperkte capaciteit) en de tentoonstellingen in de Noordvleugel, het
VOC-schip en Dare to Discover.
Spoedcursus grachtenvaren voor beginners
12.00, 13.30, 15.00 uur (duur ca. 1 uur)
In een kleine groep krijgt u van vaarschool ScheepsWijs uitleg
over alle beginselen van het varen door de Amsterdamse
grachten.
Kijk aan boord bij gastschip Lutgerdina
12.00-16.00 uur
De prachtige volledig aangepaste klipper Lutgerdina van SailWise is dit weekend te gast bij het museum. Bezoek het schip
aan boord en ontdek de mogelijkheden voor mensen
met een beperking. Het motto is: iedereen kan watersporten!
Cadeautje voor de sloep
12.00-17.00 uur
De eerste 100 sloepen die vanaf 12.00 uur afmeren bij Het
Scheepvaartmuseum krijgen een gratis sloepenvaantje en
ijsje aan boord (op=op).
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Oosterdokwandeling met gids
12.00, 13.30, 15.00 en 16.30 uur
(start op de binnenplaats, duur ca. 60 minuten)
max. 15 personen per wandeling
Loop met de gids mee door het verleden, heden en toekomst van het Oosterdok.

3. ARCHITECTUURCENTRUM AMSTERDAM
PRINS HENDRIKKADE 600
Maquettes
12.00-18.00 uur
Arcam toont je de mooiste maquettes van Amsterdamse gebouwen. Bewonder ze front row op onze catwalk.
Architecture Talk
13.45-14.30 uur
Hoe ontstonden de Amsterdamse grachten? Wie is Berlage?
Hoe zag het Oosterdok er voorheen uit? Spijker uw architectuurkennis van Amsterdam bij.

4. MUSEUMHAVEN AMSTERDAM
OOSTERDOK 12
De Museumhaven Amsterdam brengt oude ambachten
dichtbij en laat bezoekers ervaren hoe vroeger schepen
werden onderhouden. In de haven wordt verteld over de
schepen, de werfmachines en hun historie.
Ijzersmeden
12.00-18.00 uur
Kom heel dicht bij het mooie oude handwerk van ijzersmeden.
1000 schippers, 1000 verhalen
12.00-18.00 uur
Rondleidingen langs de schepen.
Schipper dichtbij
12.00-18.00 uur
Elk schip heeft een schipper die graag over zijn of haar schip
vertelt. Kom langs in de Museumhaven en vraag naar het verhaal van het schip waar je meer over wil weten.
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De workshops vinden plaats in de Evenementenzaal, toegankelijk via de zijingang aan de westzijde van NEMO Science
Museum.
Test je zeilboot
12.00-17.00 uur (duur 20 minuten)
Bouw je eigen zeilboot en test hoe goed hij vaart. Lukt het jou
om hem recht te laten varen, of nog sneller te laten gaan?
Leeftijd: vanaf 6 jaar.
Onderzoek zeepbellen
12.00-17.00 uur (duur 15 minuten)
Kun jij in een zeepbel prikken zonder dat deze knapt? Of een
bel in een bel maken? Workshop. Leeftijd: vanaf 6 jaar.
Architectuurhoek
12.00-17.00 uur (duur 15 minuten)
Bekijk ontwerpschetsen van Nemo en kom meer te weten
over Nemo en het Oosterdokgebied. Wist u dat de vorm van
het Nemo-gebouw de ingang van de IJ-tunnel voorstelt, gespiegeld ten opzichte van de grond?
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6. HARBOUR SUITES
PRINS HENDRIKKADE 124
Hotelkamer Conservatoriumconcert:
Menuetto trio (klassiek)
16.00-17.00 uur
In het souterrain van het pas gerestaureerde zeventiendeeeuwse pand geeft het Menuetto Trio een bijzonder hotelkamerconcert met muziek van Tansman, Ibert en arrangementen van Mozart en Beethoven.

Museumhaven
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7. CAFÉ POLLUX
PRINS HENDRIKKADE 121

23 Cinekid

2 Het Scheepvaartmuseum

Nog meer programma
Architour: rondleiding ‘Ontdek
Oosterdok’
12.00 uur en 15.00 uur
De meeste recente ontwikkelingen in Amsterdam zijn waarneembaar langs het waterfront
rond het Oosterdok. Ga mee op
de wandeling om het Oosterdok,
met uitleg over de geschiedenis
en toekomst van het gebied,
nieuwe gebouwen en ontwikkelingen. Begeleid door een lokale
architect.
12.00 uur: start voor Het Scheep-

rondje Oosterdok

3 Architectuurcentrum
Amsterdam

bus 24 en 6
bus 22

vaartmuseum; 15.00 uur: start
voor de OBA (duur: 60 minuten,
max. 15 personen).
Schipper mag ik overvaren?
12.00-17.00 uur
Naar de overkant? Stap aan
boord bij Canal Tours Amsterdam
van Stromma en ontdek het Oosterdok vanaf het water. Vanuit de
open sloep heb je het beste uitzicht. De schipper is je gids en
heeft vele verhalen.
Circa elke 35 minuten opstappen

bus 48

bij Sea Palace, Muziekgebouw
aan ’t IJ, Mediamatic en Nemo.
Watertaxi
12.00-18.00 uur
Pak de watertaxi om je naar de
volgende activiteit aan het Oosterdok te brengen. Bel naar 06
45426979, geef je locatie door en
de watertaxi van Rederij Lampedusa pikt je op. (max. 12 personen per keer).
expeditieoosterdok.nl
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Bier sabreren
14.00-18.00 uur
Het sabreren van flessen is ontstaan in de tijd van Napoleon,
waar de cavalerie na een zege zittend op een paard de champagne ontkurkte met een sabel. Samen sabreren én drinken
we het bier.
Bierproeverij
14.00-18.00 uur
Bierproeverij met een training van bierspecialisten.
Wijnproeverij nieuwe wijnkaart
16.00-17.00 uur
Naast een aantal heerlijke huiswijnen heeft Café Pollux voor
2018 een nieuwe wijnkaart gemaakt met sommelier Pim
Faber.
Gin & Tonic sample proeverij
17.00-18.00 uur
Café Pollux is gespecialiseerd in gin-tonics en maakt
voorbeeld glazen.

Museum ‘t Kromhout

Lees verder → 12

Vervolg van → 11

8. GRAND HOTEL AMRÂTH AMSTERDAM
PRINS HENDRIKKADE 108
Rondleiding door het monumentale Scheepvaarthuis
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Het luxe 5-sterren hotel is gevestigd in het Scheepvaarthuis,
een honderd jaar oud monument in Amsterdamse Schoolstijl. Stap naar binnen en ontdek de rijke historie en de overweldigende architectuur.
Oosterdoklezing
15.30-17.00 uur (Beraadzaal)
Aan de hand van unieke tekeningen, schilderijen en foto’s
vertelt Titus Dekker boeiende verhalen over het Oosterdok
in de historische Beraadzaal met prachtig uitzicht over het
Oosterdok.
Conservatoriumconcert: Mo van der Does Trio (jazz)
17.00-17.50 uur (Restaurant Seven Seas)
Altsaxofonist Mo van der Does (1997) is een opkomend talent binnen de Nederlandse jazzscene.

computer. Je gaat visuele tekstberichten maken, leert licht
en muziek programmeren en maakt een eigen nachtlampje.
CodeTeam 12+
12.00-16.00 uur (Maakplaats op de eerste etage)
In de lessen leer je werken met de programmeertaal Python
en de Raspberry Pi. Kom als je ook je eigen games en projecten wil bedenken én bouwen.
Architectuurrondleiding
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur (start entreehal)
Speciale architectuurrondleiding met De Gebouwengids. De
OBA aan het Oosterdokseiland is een beeldbepalend gebouw van architect Jo Coenen. Tien jaar na de opening
wordt het gebouw aangepast aan het veranderende gebruik.
Conservatoriumconcert: Luso strijkkwartet (klassiek)
14.00-14.50 uur (trap OBA Café in entreehal)
Het Portugese strijkkwartet Luso speelt Barok, hedendaagse en volksmuziek.

16. CONSERVATORIUM VAN AMSTERDAM
9. DOUBLETREE BY HILTON
AMSTERDAM CENTRAAL STATION
OOSTERDOKSSTRAAT 4

Zie de andere locaties.

Flairtending & slapen in SkyLounge Amsterdam
12.00-18.00 uur
Bij binnenkomst ontvangt u een warme chocolate chip
cookie. Laat u verrassen in SkyLounge Amsterdam door flairtenders en hun cocktails. Een foto op het Expeditie Oosterdok-bed (met uitzicht) mag niet ontbreken.
Achter de schermen:
Elk heel uur tussen 12.00-17.00 uur
Rondleiding achter de schermen van het hotel. Wat gebeurt
er in de keuken en wist u al van de enige bibliotheek in de stad
die 24/7 open is?
Koffie voor onderweg?
12.00-18.00 uur
In de Starbucksstore en Lobby Bar van het DoubleTree by
Hilton haalt u voor €1 een kop koffie (o.v.v. Expeditie Oosterdok).
Eastwood Beer & Grill – Expeditie Oosterdok Eten.
17.00-19.00 uur
Een hoofdgerecht, side dish en drankje naar keuze voor €25,per persoon (o.v.v. Expeditie Oosterdok).

17. MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ
PIET HEINKADE 1

10. PIPPERS HOME OF THE MINI SANDWICH
OOSTERDOKSKADE / HOEK HARRY BANNINKSTRAAT 1
Proeverij
12.00-18.00 uur
Proeverij van 3 minisandwiches en een alcoholvrij drankje
voor €10 per persoon.

11. FAME MEGASTORE
OOSTERDOKSKADE 67
Conservatoriumconcert: The Cavern (pop)
14.30-15.15 uur
De studenten van het Conservatorium van Amsterdam
maken een rauw en compromisloos muzikaal rockstatement, maar willen ook ontroeren en troosten.
Vinyl scoren
12.00-18.00 uur
Drie halen twee betalen op al het vinyl.

12. MEDIAMARKT
OOSTERDOKSKADE 67
Beginnerscursus fotografie
Elk heel uur tussen 12.00-17.00 uur
Neem zelf een systeemcamera of spiegelreflexcamera mee.
Er zijn ook demonstraties van producten die u kunt winnen.

13. SEA PALACE
OOSTERDOKSKADE 8
Workshops Chinese bewegingskunst
Tai Chi, 12.00 uur: geschikt voor jong en oud
Qi Gong, 13.30 uur: geschikt voor jong en oud
Kung Fu, 15.00 uur: meest geschikt voor de jonge bezoeker

14. STADSCAFÉ OOSTERDOK
OOSTERDOKSKADE 135
Conservatoriumconcert: Marta Arpini trio (jazz)
17.00-17.50 uur
Jazzzangeres en componist uit Italië Marta Arpini.

15. OBA
OOSTERDOKSKADE 143
CodeTeam junior 8+
12.00-16.00 uur
(Maakplaats op de eerste etage)
Leer programmeren met Scratch en de micro:bit, een kleine

Open Huis SoundLAB
elk half uur tussen 12.00-17.00 uur
Kom kijken naar de unieke collectie van ruim honderd eigenaardige en speciaal ontworpen muziekinstrumenten. Start
met een korte rondleiding in en om de Grote Zaal.

18. BIMHUIS
PIET HEINKADE 3
The New Arrangements Nonet
14.30-15.30 uur (14.00 uur is de deur open)
Ensemble van negen musici (jazz) met trompettist en arrangeur Eiríkur Rafn Stefánsson als spil van de band.

19. THINKING OF HOLLAND
PIET HEINKADE 23
Dutch Design sale met kortingen tot zestig procent
12.00-18.00 uur

20. MEDIAMATIC
DIJKSGRACHT 6
Geur Neuzen
12.00-17.00 uur
In Mediamatics Clean Lab smelten kunst, ontwerp en biologie samen door te werken aan de ontwikkeling van nieuwe
biomaterialen. Kom rondneuzen in het open lab.
Ernst Haeckel
12.00-16.00 uur
Ernst Haeckel was een evolutiebioloog die fascinerende lithografieën liet maken van bio-organismen. Kom langs en
leer meer over de schoonheid van deze vormen in onder andere een speurtocht langs het Oosterdok (Vind jij de dieren
die bij de Haeckel-vormen passen?). Chef Thor serveert een
warme oersoep. Ook zijn er Haeckelshirts te koop en is er
een gecertificeerde tattookunstenaar die in ons CleanLab
gratis tattoos van je favoriete bio-organisme uitdeelt.

21. IJSFONTEIN
KATTENBURGERSTRAAT 5 | PAND 024
Workshop Escape Room
12.30 en 14.00 uur
(duur: 60 minuten)
Een escape room maken is minstens net zo leuk als er eentje
spelen. Leeftijd 16+. Bel naar 020 3300111 om te vragen of
er een plekje vrij is.

22. MARINETERREIN
KATTENBURGERSTRAAT 5
Sportworkshops en fitness clinics
12.30-17.00 uur
(tussen gebouw 024 en 025)
Opening van de fitnesstuin met nieuwe toestellen en klimwanden. Vanaf 13.00 uur zijn workshops en clinics te volgen
onder professionele begeleiding van Sciandri en Denfit. In
het nieuwe Clubhouse (onder 027E) kunt u terecht voor een
drankje en lunch met uitzicht op het water.

23. CINEKID
KATTENBURGERSTRAAT 5, GEBOUW 003 G
(POORTGEBOUW)
Robots & apps
12.00-17.00 uur
Ga aan de slag met bijzondere apps over robotica en programmeren, knutsel vervolgens een eigen robot en laat hem
de ster zijn in je eigen stop-motion-film.

