
 

Verslag bijeenkomst 7 februari 
2017 
  

 

  

● Verslag: bijeenkomst Buurtplatform (breed en Marineterrein Kattenburg) en 

Bureau Marineterrein 

● Datum: 7 februari 2017 

● Aanwezig: 3 vertegenwoordigers van Buurtplatform Marineterrein 

Kattenburg, 1 vertegenwoordiger van Buurtplatform breed.  

● Afmeldingen: 3 

● Afwezig zonder afmelding: 8 mensen hebben we niets gehoord.  

  

 

Beste buurtgenoten. 

 

We realiseren ons dat het voor velen van jullie niet meer vanzelfsprekend was om te 

komen, nadat wij de eerder afgesproken data tot twee keer toe hebben verzet en we 

de agenda hebben moeten aanpassen. De flexibiliteit die het proces van ons vraagt - 

en dus ook van jullie - is groot. We vragen jullie begrip hiervoor. We hopen dat jullie 

betrokken willen blijven, maar zo niet, laat ons dat dan even weten. 

  

Hieronder puntsgewijs een verslag van afgelopen bijeenkomst op 7 februari. 

Bijgevoegd of via de links vind je de meer informatie. 

  

1. Nota van Uitgangspunten in wording 

Tijdens de bijeenkomst konden we inhoudelijk geen uitspraken doen over het proces 

rondom de Nota van Uitgangspunten over de toekomst van het Marineterrein. In 

verband met het schuiven van ministersposten en de ziekte van de burgemeester is 

de bestuurlijke ontmoeting over dit onderwerp uitgesteld waardoor het hele proces 

is vertraagd. 

  

Om een misverstand uit de weg te ruimen: er is nog geen (concept) Nota van 

Uitgangspunten. Met de bestuurders spreken we eind maand ter voorbereiding 

hierop. Een maatschappelijk proces is onderdeel van het opstellen van de Nota, en 

zal later in het voorjaar plaatsvinden. Voorafgaand aan de Bestuursovereenkomst 

(december 2013) tussen Rijk en Gemeente is overigens al een gebiedsconcept 

vastgesteld (zie de Strategienota), met innovatielab, waterpark en maritieme kracht 

als centrale thema's. Hiervoor is ook uitgebreid overleg geweest met bewoners, 

bedrijven, kennisinstellingen en andere Amsterdamse organisaties. Dit 

gebiedsconcept is nog steeds de basis voor de verdere ontwikkeling. 

  

  

2. Verduurzaming gebouwen; presentatie AllianderDGO 
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 AllianderDGO werkt in de hele stad aan alternatieve energiesystemen over grotere 

gebieden in de stad, zoals bijvoorbeeld WKO-installatie bij de Hermitage waar 

restwarmte wordt doorgevoerd naar de Hortus Botanicus. Alliander DGO is huurder 

op het Marineterrein en voert momenteel een studie uit naar de verduurzaming van 

gebouwen op en om het Marineterrein. Gebouw 003 - oftewel het Poortgebouw, een 

rijksmonument - is als eerste aan de beurt. Onderzoek wijst uit dat een 

warmte/koude toepassing hier momenteel het meest kansrijk is, vanwege 

overcapaciteit van warmte op het Oosterdokseiland. Bijgaand vind je de presentatie 

van AllianderDGO hierover en ook een brief waarin buurtbewoners worden 

opgeroepen om mee te doen aan een onderzoek over de transitie van gasvoorziening 

naar een duurzamer energiesysteem in de buurt; een kwestie van iets langere termijn 

maar van groot belang voor ons allen. Het onderzoek vindt plaats in de vorm van een 

interview. Wanneer je hier iets voor voelt, kun je je opgeven kan via 

anne.van.rooijen@allianderdgo.nl 

  

3. Aanleg Smart Roof 2.0 

Roofscapes is partner van Drain Products, beide huurder op het Marineterrein en 

ontwikkelaars van een drainage-product dat met groot succes wordt toegepast op 

sportvelden en daken. Hemelwater wordt dankzij dit product niet afgevoerd naar het 

riool, maar nuttig hergebruikt voor irrigatie en verkoeling. Een goed voorbeeld 

hiervan is de aanleg van een park op het Orlyplein bij Station Sloterdijk, waar 

bovenop een zee van asfalt een groene oase is gecreëerd. Samen met Roofscapes 

wordt bovenop gebouw 002 een ‘smartroof’ aangelegd; een blauw-groen dak, 

voorzien van meerdere testbeds en talrijke sensoren om het effect van verdamping 

te kunnen meten. De data worden gedeeld op een open platform zodat ook andere 

projecten op dit gebied er hun voordeel mee kunnen doen. De aanleg start deze 

maand, in maart volgt reeds de beplanting. Je kunt meer lezen over dit project via de 

volgende link: http://www.marineterrein.nl/slim-dak/ 

  

  

Overige agendapunten 

  

●     De duurzaamheidsagenda van buurtplatform Kattenburg is 

voortdurend in ontwikkeling. Zo vindt de komende tijd een uitvoerig 

onderzoek plaats van de UvA, onder leiding van Elias den Otter (docent 

aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). Het 

onderzoek gaat over de kansen van circulaire economie voor de lokale 

gemeenschap. 

●     Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het Aardappeloproer plaatsvond in 

zowel de Jordaan als op de Oostelijke eilanden. Vanwege een groot 

voedseltekort hebben toen duizenden arme Amsterdammers, onder wie 

voornamelijk vrouwen, de aardappelvoorraden van het leger geplunderd. 

Het leger kreeg opdracht op met scherp te schieten, wat resulteerde in 

tien doden en honderd gewonden. Al jaren wordt het Aardappeloproer 

herdacht in de buurt, dus dit jaar is het vanwege het 100-jarig bestaan 

extra speciaal. Daarom vindt van 30 juni t/m 2 juli een cultureel festival 
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plaats waarin de aardappel centraal staat en als symbool fungeert voor 

het opstandige karakter van de buurt. Een aantal onderdelen van het 

programma vinden ook plaats op het Marineterrein. Meer over het 

Aardappelfestival lees je hier: 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/buurtkrant-1018/. 
●     Het Grachtenfestival (14-29 juli) organiseert in samenwerking met het 

Over het IJ festival (11-20 augustus) muzikale/theatrale wandelingen 

door de buurt. In totaal komen er 3 wandelingen, die elk 6 keer worden 

gelopen met steeds zo’n 30 bezoekers. Bij het maken van de 

voorstellingen putten de makers ook uit verhalen van en ontwikkelingen 

in de buurt. 

●     Dit jaar vindt de Uitmarkt (25-27 augustus) plaats rondom het 

Oosterdok. Het is de taak van de organisatie van de Uitmarkt om 

omwonenden hierover tijdig te informeren. Hoe het er precies uit komt 

te zien, staat nog niet vast. Verspreid over het Marineterrein worden 

naar verwachting de minder grootschalige en meer inhoudelijke 

onderdelen geplaatst, zoals de boekenmarkt, een jongerenpodium en het 

fringe-programma. 

●     Bureau Marineterrein is een samenwerking gestart met culturele 

instellingen in en om het Oosterdok. De instellingen hebben op 

inhoudelijk gebied veel met elkaar gemeen en ook het water wat alle 

partijen bindt biedt veel kansen. Er wordt aanvankelijk vooral vanuit 

ieders eigen programma samengewerkt, later kan er ook marketing en 

een gezamenlijke programmering uit voortvloeien; denk aan 

openbaarmaken Marineterrein in 2018 en 100 jaar OBA in 2019. 

  

Tot slot: 

de volgende meeting is gepland op dinsdag 11 april van 17.00 - 19.30 uur. We hopen 

jullie dan weer te zien. Jullie ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 
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