
Buurtgroep Zeeburgerpad
Sinds de start van de ontwikkelingen met het Cruquiuswerkgebied en het Zeeburgerpad 
kwamen bewoners elkaar tegen bij de informatiebijeenkomsten van Stadsdeel Oost. 

We zagen en spraken elkaar, maar waren niet georganiseerd. Dat veranderde toen de  
plannen concreet vorm kregen:

>	 De	komst	van	het	nieuwe	bestemmingsplan	Cruquius	in	april	2013.	
	 Een	groep	woonbootbewoners	van	het	Zeeburgerpad	organiseerde	zich	om	
	 het	vastgestelde	plan	aan	te	vechten	bij	de	Raad	van	State.	
>	 De	presentatie	van	het	initiatief	van	studentenhuisvester	DUWO	eind	november	2013.	
	 De	wijze	waarop	de	spelregelkaart	werd	uitgevoerd,	met	name	het	overleg	met	
	 omwonenden,	was	voor	velen	zo	teleurstellend	dat	we	dezelfde	avond	met	een	kleine
	 groep	bewoners	bij	elkaar	zijn	gaan	zitten.

Vanaf dat tijdstip werkten we samen en zijn we de buurt ingegaan om iedereen op de 
hoogte te stellen en steun te vragen voor onze initiatieven richting het stadsdeel, politiek en 
initiatiefnemers. In januari 2014 verscheen ons manifest waarin wij ons ongenoegen hebben 
geuit over de ontwikkelingen tot dan toe.

Buurtgroep Zeeburgerpad omvat ongeveer 120 bewoners en ondernemers, verspreid over 
Zeeburgerpad, Veemarkt, Zeeburgerdijk en de architectenbuurt (Baanderskade en omliggende 
straten). 

Wij willen meer dan alleen ongenoegens uiten. Wij willen onze visie uitdragen. Daarmee  
willen we laten zien hoe het Zeeburgerpad een heel mooi stukje Amsterdam kan worden,  
een verrijking voor de stad, in lijn met de visie van stedenbouwkundig Amsterdam. 

Buurtgroep Zeeburgerpad
Visie

Het watertorenberaad
Antoinette van Heijningen

De bouw stagneert, vastgoed- en gebiedsontwikkelingen komen niet meer van de grond, traditionele 
werkwijzen in de ontwikkeling lopen spaak, de financierbaarheid van projecten staat onder 
druk, de werkgelegenheid in een hele sector staat onder druk, etc. Het Watertorenberaad is een 
samenwerkingsverband tussen een groot aantal publieke (Ministerie van BZK, provincies, gemeenten, 
kennisinstituten), publiek-private (corporaties) en private (beleggers, ontwikkelaars, bouwers, 
ontwerpers) partijen. In dit verband wordt op verschillende niveaus gezocht naar nieuwe wegen  
in gebiedsontwikkeling. Nieuwe wegen om ontwikkelingen (weer) op gang te helpen en op deze  
wijze een rol te spelen bij het invullen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het  
gebied van zorg, onderwijs, duurzaamheid en werkgelegenheid.

Denken	en	doen 
Het Watertorenberaad wil een bijdrage aan gebiedsontwikkeling(en) leveren op basis van denken & 
doen, kennis & kunde en houding & gedrag. Juist door deze onderdelen te combineren denken wij 
nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en implementeren waardoor gebiedsontwikkelingen een (door)
start kunnen maken. 

Het Watertorenberaad  is opgebouwd uit drie niveaus waarin de bovenstaande combinaties in  
de praktijk worden uitgevoerd: 
–	Watertorenberaad	
–	Werksessies	
–	Praktijkpilots 
 
Thema’s	in	gebiedsontwikkeling 
In het beraad wordt op bestuurlijk niveau de algemene richting geformuleerd, waarbij concrete  
vragen uit de praktijk worden ingebracht en resultaten uit werksessies en pilots worden 
teruggekoppeld. In het Watertorenberaad zijn de volgende vier thema’s benoemd:

1.	Anders	plannen:	alternatief	voor	het	Masterplan,	geen	eindbeeldplanning	
2.	Anders	samenwerken:	alternatief	voor	SOK,	andere	samenwerkingsvormen	
3.	Ander	plan-jur	instrumentarium:	alternatief	voor	bestemmingsplan,	gebruik	van	instrumentarium	
4.	Anders	investeren:	alternatieve	financieringsvormen	en	verdienmodellen

De vier thema’s worden in werksessies verder uitgewerkt op basis van de inbreng van de expertise  
van diverse partijen, waaronder overheden, corporaties, ontwerpers, beleggers, ontwikkelaars en 
bouwers. In deze werksessies worden concrete nieuwe bouwstenen/instrumenten ontwikkeld. 
Vervolgens worden deze bouwstenen in pilots in de praktijk toegepast en bijgeschaafd.
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Buurtgroep Zeeburgerpad zoekt samenwerking waar het kan om haar visie te versterken en 
steeds beter te onderbouwen:

1.	Samen	met	deskundigen	op	het	gebied	van	ruimtelijke	ordening	om	een	totaalconcept		
te	ontwikkelen	voor	het	Zeeburgerpad.	
Hein de Haan (welbekend in stedenbouwkundig Nederland) vonden we bereid een voorzet te 
geven over mogelijke en wenselijke ontwikkelingen op het Zeeburgerpad, rekening houdend  
met de huidige infrastructuur en omwonenden: 
– duurzaam, innovatief, milieuvriendelijk (kunstenaarscollectieven, ‘makerspaces’, FabLabs’) 
– werken aan huis, flexibel qua werk (atelierwoningen, zelfbouwkavels,  flex-werkplekken,   
 kleinschalige ‘coffee companies’) 
– verbonden met de buurt, passend bij het Zeeburgerpad (watergebonden, nautische bedrijven  
 en winkels) 
– ambachtelijk, divers, kleinschalig (instrumentenmaker, traiteur, naaiatelier, meubelmaker) 
– specifieke woonvormen, voorzieningen (starterswoningen, seniorenwoningen,  
 gehandicaptenwoningen, stadsparkje) 
– stadsverzorgende bedrijven (loodgieter, timmerbedrijf, schilder, elektricien)

2.	Samen	met	Stadsdeel	Oost,	belanghebbenden	en	initiatiefnemers	op	gelijkwaardige	voet	
werkend	aan	de	invulling	van	deze	visie	en	de	ontwikkeling	van	het	Zeeburgerpad.	
Buurtgroep Zeeburgerpad heeft Antoinette van Heijningen gevraagd een voorzet te geven voor 
een andere manier van gebiedsontwikkeling, met als kernpunt ‘gelijkwaardige samenwerking’. 
Antoinette is mede-initiatiefneemster van het ‘Watertorenberaad’ (zie achterzijde), een organisa-
tie die bijdraagt aan gebiedsontwikkeling op basis van denken & doen, kennis & kunde en houding 
& gedrag.

Hein en Antoinette komen allebei persoonlijk een toelichting geven tijdens het  
Buurtgroep Zeeburgerpad Buurtinitiatief op 1 september a.s.

Buurtgroep	Zeeburgerpad	wil	met	deze	visie	komen	tot	een	goed	onderbouwde,	breed	gedragen	
en	duurzame	stedenbouwkundige	ontwikkeling	ter	plekke.	Zo	ontstaat	een	bruisend	en		
leefbaar	Zeeburgerpad	waar	mensen	met	plezier	werken,	wonen,	meedenken	en	-doen.

De capaciteit van de Zeeburgerstrip is in meerdere opzichten beperkt: 
–  de openbare ruimte bestaat slechts uit een straat met zijstroken van totaal 10 meter; 
–  verkeer en parkeren in dit profiel laten ook slechts een bescheiden dichtheid toe; 
–  parkeren op eigen terrein leidt bij hoge dichtheden tot veel inritten en blinde gevels; 
–  bij hoge dichtheden zal er eerder sprake zijn van hinder: geluid en congestie; 
–  het aan beide zijden aanwezige water werkt nadelig bij geluidsoverlast.

De visie van Buurtgroep Zeeburgerpad

Zeeburgerpad • Stedenbouwkundig buurtplan
Hein de Haan

Het is daarom verstandig om ook de omvang van nieuwe activiteiten te beperken. 
Daarom wordt hier voorgesteld om de gemiddelde bouwhoogte vast te stellen op 3 lagen, 
een bouwlaag van 4,5 meter voor de begane grond (extra hoogte voor bedrijven) en twee 
lagen daarboven van elk 3 meter hoog. Aanbevolen wordt om de bovenste laag 3 meter 
naar binnen te leggen om de bezonning van de woonschepen en woningen in en naast 
de Nieuwe Vaart te kunnen waarborgen. Met een zekere marge en met inachtneming van 
de set back zou de bouwhoogte niet hoger dan 12 meter dienen te worden. Uiteraard met 
uitzondering van dakopbouwtjes voor toegang of techniek.

Incidenteel hoger bouwen zou kunnen worden toegestaan indien op dezelfde kavel deze 
overschrijding wordt gecompenseerd door lager te bouwen (zie tekening).

Dat leidt tot een levendig beeld (torentjes en dakterrassen) en het biedt de mogelijkheid 
om accenten aan te brengen op bijzondere plaatsen. Door de breedte van de hogere 
bebouwing te beperken tot 15-20 meter zijn de nadelen voor de bezonning beperkt.
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