
 

OVERLEG BUURTPLATFORM MARINETERREIN 

  

Datum en tijd: 18 februari 2015 

 16.00-17.15 uur 

  

Locatie: Marineterrein 

  

Genodigden: 

·         Wil Merkies (Wittenburg) 

·         Jeanine Langbroek (Kattenburg) 

·         Joop Lahaise (Kattenburg) 

·         Andre Agterhof (Oostenburg) 

·         Jasper Helmer (Dijksgracht) 

·         Saskia Moerbeek (Dijksgracht) 

·         Paul Versteege (Museumhaven) 

·         Marijke van Bodegraven (Voorzitter Stichting Museumhaven) 

·         Liesbeth Jansen (Bureau Marineterrein) 

·         Byril Willemsen (Bureau Marineterrein) 

·         Anneke Schepers (Bureau Marineterrein) 

(anneke@denkenendoencommunicatie.nl, 06-41377140) 

·         Anikka Fulop (Bureau Marineterrein, notulist) 

  

Agenda: 

1. Opening 

a. Ontwikkelingen op het Marineterrein 

b. Tijdstip + frequentie overleg 

2. Aanpak omgevingscommunicatie (zie bijlage) 

3. Open huis voor de buurt (zie bijlage) 

4. Thema’s: 

a. Historie 

b. Duurzaamheid 

c. Mede-beheer 

d. Buurtinitiatieven 

5. Goede buren 

  

1. Opening: 

De meeste aanwezigen kennen elkaar al, maar er zit ook een aantal nieuwe gezichten 

bij. Er wordt kort besproken wat er de afgelopen maanden op het terrein is gebeurd. 

Vervolgens doen we een voorstelronde. 

  

Mededeling: Wil Merkies (journaliste) is gevraagd om voor Dwars (Oost) en de 

Eilander te schrijven over het Marineterrein. 

  

a. Ontwikkelingen op het Marineterrein 

 

Huurders 
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Na Bureau Monumenten en Archeologie heeft ook een aantal andere tijdelijke 

huurders hun intrek genomen in de gebouwen op de Voorwerf. Deze week is er 

een nieuwsbrief uitgestuurd met meer informatie over de nieuwe huurders. 

  

Veiligheidsfunctie Marineterrein 

Bij de marine spelen er twee dingen: ten eerste de toenemende 

veiligheidsprotocollen (militairen mogen bijvoorbeeld niet in openbare ruimte met 

uniform); hetgeen invloed heeft op de openstelling van het terrein. alleEr is nu 

voorgesteld om de helft open te stellen en de andere helft met een hek beveiligd te 

laten. Dit voorstel ligt nu bij de marine. Ten tweede is er bij de gemeente nog niet 

goed nagedacht over de rol van Defensie bij de ondersteuning van evenementen en 

de huidige veiligheidsfuncties die worden geboden op het terrein. Daar wordt nu 

over nagedacht. Bij de gemeente is wel het idee dat deze functies elders onder te 

brengen zijn. Dat wordt nog besproken. Bovendien zal het voorzitterschap in de 

eerste helft van 2016 plaatsvinden. Dit zal ook invloed hebben op de publiek 

toegankelijkheid van het terrein. De tijdelijke voet/fietsbrug die het terrein moet 

ontsluiten gaat in principe door en in procedure (waarover ook gesprekken lopen 

met de bewoners van de Dijksgracht). 

 

Geruchten ontwikkeling Marineterrein 

In de bestuursovereenkomst is overeengekomen dat het terrein organisch moet 

worden ontwikkeld. Organische ontwikkeling geeft ruimte om samenhang te laten 

groeien om daarmee de sterkste positie en hoogste waarde te bereiken. De nadruk 

ligt op de kansen en mogelijkheden op korte termijn om daarmee de kracht en 

potentie van het gebied op lange termijn te onderzoeken en te stimuleren. Het komt 

regelmatig voor dat deze strategie niet wordt begrepen. Dit veroorzaakt onrust. 

Bureau Marineterrein is in gesprek met de woordvoerders van verschillende 

(overheids-)instanties zodat er een eenduidig verhaal kan worden verspreid over de 

ontwikkeling van dit waardevolle terrein. Geruchten zoals bijvoorbeeld een “Start-Up 

eiland” zijn niet altijd waar. Het terrein wordt vaak geclaimd door mensen die hier 

iets willen. Er is elke dag wel iemand aan het tekenen met een idee voor het terrein, 

maar die komen niet uit de koker van Bureau Marineterrein. Ook de drie thema’s zijn 

belangrijk bij de tijdelijke ontwikkeling, maar momenteel nog een beetje abstract 

geformuleerd. De positionering zal verder worden uitgewerkt. Zo zal waterpark ook 

worden vertaald naar klimaat. De kwaliteit van die rust wordt een ontzettende grote 

uitdaging, maar dat is wel iets wat we willen vasthouden. 

  

Evenement Cordaan op 18 en 19 juni 2015 

Een tijd geleden is er een aanvraag voor een evenement van Cordaan 

ingediend. Cordaan geeft ieder jaar voor zijn medewerkers (met name voor 

de vrijwilligers) een personeelsfeest. Zij hadden vorig jaar al toestemming 

van Defensie om dat te gaan doen. Dat is verplaatst naar dit deel van het 

terrein op 18 en 19 juni overdag. Het evenement word georganiseerd door 

een ervaren producent. Hier zal de producent uiteraard gewoon 

vergunningen voor moeten aanvragen. Het evenement heeft een parade 

achtige formule; allerlei kleine podia en activiteiten en is alleen overdag. 
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Horeca en pension Voorwerf 

Er is zorgvuldig nagedacht hoe er een ontmoetingsplek kan worden 

gecreëerd op het terrein en hoe er tegelijkertijd voorkomen kan worden dat 

het een groot lawaaierig café wordt. Op dit moment zij wij bezig met de 

realisatie van een bescheiden horecavoorziening op de Voorwerf. De 

horeca-exploitant wilt de cultuur van een officiersmess terugbrengen in het 

gebouw. Daarnaast leent het gebouw zich perfect voor een verblijfsfunctie, 

vanwege de oude bestemming van het gebouw (hutten e.d.). De idee is om 

de bovenste laag als pension in te richten met een aantal kamers voor gasten 

die professioneel bezig zijn in de stad. Geen toeristen dus, maar veeleer 

mensen die hier in de stad werken of hier tijdelijk in de stad komen voor 

zakelijke activiteiten. Uiteraard loopt er gewoon een vergunningsprocedure 

voor de horeca-exploitant op het terrein.  

  

b.      Tijdstip + frequentie overleg 

  

We hebben besloten dat wij om de maand (bij voorkeur op woensdag) met 

elkaar zullen overleggen. Het volgende overleg zal half april worden 

ingepland. 

  

2. Aanpak omgevingscommunicatie 

  

Een belangrijk uitgangspunt bij de aanpak van de omgevingscommunicatie is 

dat het project anders is dan een traditioneel project. Er is geen vast omlijnd 

plan en dat maakt de functie van een groep als deze anders. We kunnen niet 

zeggen: “we hebben een conceptplan waarop we een reactie willen”. Er zijn 

wel zeker met de buurt belangrijke opgaven voor Bureau Marineterrein. Het 

afgesloten terrein moet een stukje van de buurt worden. Daar heeft Bureau 

Marineterrein hulp bij nodig van de buurt. Eén belangrijk punt is dan ook of 

het platform Bureau Marineterrein kan helpen om het Marineterrein sociaal 

te verbinden met haar omgeving. Het tweede belangrijke punt is dat wij 

nieuwe buren voor jullie zijn. De buurt is gewend aan de marine; en die 

veroorzaakte heel weinig overlast. Bureau Marineterrein wil goede afspraken 

maken over hoe we met elkaar omgaan als buren en hoe wij zorgen kunnen 

uiten naar elkaar. 

  

Verder merken we veel enthousiasme bij buurtbewoners. Veel mensen in de 

buurt hebben gedachten over wat er op het terrein zou kunnen. Bij een 

bijeenkomst in de Witte Boei kwamen er bijvoorbeeld al drie mensen op 

Anneke Schepers af. Mensen die graag hun verhaal en enthousiasme ten 

uitvoer brengen op het terrein. Tegelijkertijd was er echter ook een dame die 

haar ongenoegen uitte over het verlaten van de marine. Dat soort uitingen 

komen vaak voort uit angst voor overlast door geluid en verkeer, 

bijvoorbeeld. 
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Joop Lahaise geeft aan graag te willen participeren in het proces en de 

ontwikkeling van het gebied en niet zoals een tuinman enkel als hulp te 

worden gevraagd. Burgers moeten zo vroeg mogelijk betrokken worden bij 

wat er in hun buurt gebeurt. Hoe borg je als projectbureau dat mensen van 

de overkant zich betrokken gaan voelen, zodat het Marineterrein niet alleen 

iets voor toeristen, yuppen en internationals wordt, maar ook (en juist) voor 

de buurt? Wat kan de ontwikkeling van het Marineterrein betekenen voor de 

buurt? Dus, draai de vraag eens om. Zodra iemand interesse toont in het 

Marineterrein zou je diegene ook kunnen vragen wat zij eventueel voor de 

buurt kunnen betekenen en hoe zij de buurt willen betrekken. 

  

Het platform is niet zomaar representant van de buurt en zij willen geen 

boodschappenjongen zijn. Zij willen niet hun nek uitsteken op iets waar zij 

niet echt invloed op hebben. Ze kunnen wel helpen de weg naar alle 

buurtgenoten te vinden. 

  

Anneke Schepers geeft aan dat wat er in het stuk is beschreven ook zeker 

raakvlakken heeft met wat Joop Lahaise zegt, alleen anders beschreven. Wij 

willen jullie juist uitnodigen om hier dingen komen doen. De manier van 

ontwikkelen is ook door te doen. Er zijn kaders waarbinnen iedereen iets kan 

doen. De buurt is zeer diffuus en wij kunnen niet met iedereen praten. Wat 

zouden er voor soort initiatieven uit dit gezelschap kunnen voortkomen; 

worden de initiatieven gedragen door de buurt; het platform als oren en 

ogen van de buurt. 

  

Overigens is er nu heel beperkt ruimte. Zo is er bijvoorbeeld nog geen 

toegang tot het sportveld. Het is waardevol om van jullie te weten waar 

behoefte aan is (zoals; eenpitters, bureau’s voor mensen uit de buurt). 

  

Liesbeth Jansen: ik ben wel op zoek naar bedrijven die open zijn, maar zij 

moeten gewoon hun winst behalen en betalen een markt conforme prijs. Wij 

kunnen hun niet verplichten om x aantal vierkante meter groene daken te 

maken. Bureau Marineterrein zou jullie wel kunnen uitnodigen voor 

gesprekken om met elkaar opzoek te gaan. Maar wij kunnen niet zeggen dat 

ieder bedrijf 20 duizend euro in de buurt moet investeren. 

  

Anneke Schepers: tijdens de open dag zullen er ook ondernemers aanwezig 

zijn die ook graag open zijn tegenover de buurt. Dat is een moment om open 

vragen te stellen aan hun; wat zou eventueel een verbinding met de buurt 

kunnen zijn? ** Wellicht is het ook een idee om 21 maart de mogelijkheid te 

geven dat mensen zich kunnen inschrijven op kleine projecten. Je zou ook 

zelf mensen de ruimte kunnen geven om concepten te bedenken. 

  

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld mee te 

werken in de portierfunctie of het groen te verzorgen op het terrein. Als er 

geen mensen op af komen, dan schakelen we daar zelf iemand voor in. Er zijn 

4 



 

dus allerlei  activiteiten denkbaar en het is een goed idee om dat in te delen 

in verschillende werkgroepen. Dat moeten we met elkaar exploreren welke 

werkgroepen dat dan zouden kunnen zijn. 

  

Buurt-Enquête stadsdeel Oost 

We kunnen drie vragen aanleveren bij het stadsdeel voor een enquête in de 

buurt. Een vraag die in ieder geval relevant is: Wil je zelf iets doen? Vragen 

kunnen deze week nog worden aangeleverd bij 

anneke@denkenendoencommunicatie.nl 

  

3. Open Huis voor de buurt 21 maart 

  

Op 21 maart wordt er van 14.00 uur tot 17.00 uur een Open Huis 

georganiseerd op de Voorwerf. De bezoekers krijgen een plattegrond en 

kunnen overal naar binnen lopen. Er zullen ook allerlei dingen te doen zijn, zo 

kun je bijvoorbeeld de vondsten uit de Noord/Zuid-lijn bekijken, is er een 

filmbedrijf waar je zelf een film kunt maken en wordt er in de 

commandantswoning uitgebreid informatie gegeven over de ontwikkeling. 

Het zou leuk zijn als het platform ook aanwezig is om informatie in te winnen 

van de buurt over ideeën voor het terrein. Misschien in de vorm van een 

tekening met een tijdlijn; wat wil men op korte termijn en wat op langer 

termijn? Dat geeft wellicht het gevoel van betrokkenheid. Het platform gooit 

dit in de groep en vind dit een leuk idee. Dit zou in de portiersloge kunnen; 

zodat bezoekers bij de binnenkomst en het vertrek bevraagd kunnen worden. 

  

Er is ook een prijsvraag waarbij bezoekers het boekje land binnen de muren 

kunnen winnen. 

  

Vragen en opmerkingen 

 

Mediamatic organiseert ook een activiteit 21 maart 

Op 21 maart is ook de opening van de Mediamatic voor de buurt en de gezamenlijke 

buurttuin. Hoe kunnen we dat aan elkaar verbinden? Wellicht met een pondje, zodat 

men snel van de ene activiteit naar de andere kan.  

  

Bestemmingsplan Marineterrein 

Er is nog geen bestemmingsplan voor het terrein; dat komt pas als er over een 

definitieve invulling wordt nagedacht. 

  

Parkeren 

Er wordt nu al meer geparkeerd in de buurt dan voorheen. Kunnen bedrijven op het 

terrein parkeren? Ja, zij kunnen een parkeerplaats huren. Bezoekers afhankelijk van 

aantal parkeerplekken van het desbetreffende bedrijf ook. Anders parkeren zij in de 

omgeving. 

  

Nieuwskrant 
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De nieuwe nieuwskrant wordt begin maart verspreid. 

  

Thee en koffie aan het water 

Wanneer kunnen bewoners kopjes koffie drinken aan het water? Voorlopig zal er nog 

geen terras worden aangelegd aan het water, maar omwonenden zijn altijd vrij om 

langs de kade te komen zitten en een drankje te nuttigen. Bureau Marineterrein gaat 

in overleg met de horeca-exploitant. 

  

Overleg ondernemende buren 

Is er ook overleg met de ondernemende buren, zoals het Scheepvaartmuseum en 

Arcam? Ja, er is regelmatig overleg met het Scheepvaartmuseum. Met de meeste 

buren, zoals Arcam, Muziekgebouw aan ’t IJ, Nemo, etc. is er ongeveer twee keer per 

jaar overleg. Dit zou in de toekomst kunnen worden uitgebreid.  

  

Sloop niet-historische deel van de muur 

Joop Lahaise heeft als suggestie om in de toekomst het niet-historische deel van de 

muur te slopen. Dit is voorlopig niet aan de orde, gezien er de komende jaren geen 

onomkeerbare beslissingen worden gemaakt zoals slopen en bouwen. 
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