
Over het historische karakter van de wijk, met de 
nieuwe architectuur zegt ze: “Het is prachtig. De 
stalen gebouwen in combinatie met de oude gebou-
wen. Het past perfect bij elkaar. We hebben hier alle 
rust en ruimte. Ja, het is echt heel fijn wonen.”

Meer weten over hoe Laura het vindt om op Oos-
tenburg te wonen? Bekijk de video op Oostenburg.
nl/samen-werken-aan-oostenburg. Ze is hier in 
gesprek met Hindrik van Heijmans. Hij vertelt hoe het 
is om te werken aan Oostenburg.

Laura woont sinds dit jaar op Oostenburg, in De Poort, in een van 
de 96 sociale huurwoningen voor jongeren. Ze vertelt: “Ik ben 
er trots op dat ik nu een Amsterdammer ben. Een Oostenburger 
zijn is echt iets heel moois. Het is zo’n fijne buurt, ik woon in het 
centrum en tegelijkertijd voelt het echt als ons eigen buurtje.”

De bouw op kavel 6 gaat hard. Waar er eerst 
hard gewerkt werd onder de grond, zijn nu de 
eerste verdiepingen boven de grond te zien. 
Deze maand verwacht Heijmans het hoogste 
punt van het gebouw te bereiken.

Op kavel 6 bouwt Heijmans voor Stadgenoot 
203 sociale huurwoningen, waarvan 173 studio’s 
specifiek voor jongeren. De overige 30 woningen 
zijn voor senioren. De woningen zijn naar ver-
wachting eind 2023 klaar. 

Ons Oostenburg WOONt

Ons Oostenburg bouwt
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Kavel 6 bereikt 
bijna hoogste 
punt
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Bewoner Laura



ook een afspraak inplannen voor een manicure 
en om je haar te knippen. Dat is nog niet alles: 
in de toekomst komt er een infraroodsauna, een 
ledbed, een vitamine juice bar en gezichtsmassage 
bar. Er is nu al een hoek met dameskleding en 
gezondheidsproducten. Kortom: ga gerust eens bij 
Le Sublime (Oostenburgermiddenstraat 156) langs 
voor alles wat met je gezondheid te maken heeft.

Le Sublime heeft een nieuw concept rondom welness 
en welzijn. Ze werken met specialisten op allerlei 
gebieden: van led-lichttherapie, die je huid mooier 
maakt én je humeur een opkikker geeft tot aan 
cuppingmassages om dames die net bevallen zijn 
zich beter te laten voelen in hun lichaam. En van 
accupunctuur tot aan sessies met etherische oliën. 
Ook werkt er een osteopaat en diëtist. Je kunt er 

Ken je de urban spa 
Le Sublime al?

De bruisende 
Czaar 
Peterbuurt 
heeft zoveel 
te bieden. 

In het Czaar Peter Kwartier 
vind je een uniek aanbod van 
boetieks, persoonlijke verzorging 
en fijne speciaalzaken. 

Probeer bijvoorbeeld eens een ambachtelijk 
brood bij stadsbakkerij As, een kaasje bij Kef 
of een heerlijk wijntje bij Enoteca Sprezzatura. 
Daarnaast is er een veelzijdig aanbod aan 
kledingwinkels, zoals zorgvuldig geselecteerde 
vintage kleding bij OnleyDesirables of The  
Collection One of Scandinavian Fashion bij  
C/P Amsterdam. Ben je op zoek naar een uniek 
cadeau? Loop dan even binnen bij Bord aan 
Tafel, Not Just a Gift of Pansy. 

Tussendoor kun je genieten van een heerlijk 
kopje koffie of een smakelijke lunch. Ook aan 
het einde van de middag en in de avond is er 
genoeg te beleven: kom gezellig borrelen bij 
Café Czaar of geniet van een uitgebreid diner 
bij Kapari of Instock. 

Benieuwd naar wat het Czaar Peter Kwartier 
nog meer de bieden heeft? Bezoek dan de 
website: www.czaarpeterkwartier.nl

Ons Oostenburg onderneemt

Het levendige 
Czaar 
Peterkwartier

Ondernemen op Oostenburg



Bewoner van Werf Acht ontvangt sleutel.

Het buurtplein wordt dé plek op Oostenburg om 
anderen te ontmoeten en herinneringen te maken. 
Hoe het plein er precies uit komt te zien bepalen we 
samen met jou. Denk je met ons mee?

Je kunt op twee manieren meedoen. Je kunt online 
je stem uitbrengen op de plannen. Ook zijn we op 
zoek naar bewoners die onderdeel willen worden 

van de kerngroep. In de kerngroep ben je nauw 
betrokken bij de voorstellen en neem je deel aan 
vergaderingen met onder andere Stadgenoot, de 
gebiedsregisseur van Oostenburg.

Kijk voor meer info en om je aan te melden op  
www.oostenburg.nl/buurtplein

Ons Oostenburg creëert

Denk mee met het 
buurtplein

Ons Oostenburg VERTELT

Thuis op 
Oostenburg
‘Thuis op Oostenburg’ is hét boekje over de ge-
schiedenis, de ontwikkelingen, de architectuur 
en de culturele, maatschappelijke en vrijetijds-
bestemmingen in de buurt. Denk aan verhalen 
over de VOC, Werkspoor, NSM, en de stadsver-
nieuwing van de Oostelijke Eilanden. Het vertelt 
meer over hoe gebiedsregisseur Stadgenoot 
van Oostenburg nu een stoere stadswijk voor 
iedereen maakt. Ook vind je er heel veel mooie 
foto’s in.  

Nieuwe bewoners van Oostenburg krijgen dit 
boekje als warm welkom. 

Heb je geen boekje ontvangen en wil je er een? 
Je kunt een boekje voor de kostprijs van 10 
euro afhalen in de Buurtkamer op Oostenburg, 
Oostenburgermiddenstraat 214 (alleen contant 
betalen).

Het boekje is een initiatief van Stichting Over 
de Brug/Stichting Bob Helpt en het Czaar Peter 
Kwartier, en mogelijk gemaakt door Urhahn | 
stedenbouw en strategie, Stadgenoot, Vorm, 
Steenwell en Ons Amsterdam. 

De ontwikkelingen op Oostenburg gaan snel. 
Ben je benieuwd wat waar komt? Kijk dan op
oostenburg.nl/overoostenburg

Daar hebben we een interactieve kaart waar-
op je in één oogopslag alle ontwikkelingen 
kunt zien. 

ONS OOSTENBURG ontwikkelt

Wat komt
waar op
Oostenburg



“Nu we meer van de wijk 
hebben gezien, zijn we er 
nog enthousiaster over.”

Ons Oostenburg ONTMOET

De Oostenburger is dé lekkernij van Oostenburg. 
Het is een stoere burger, die past bij het karakter 
van de wijk. Er is een vleesvariant en een vegeta-
rische versie. 

De Oostenburger heeft nu zelfs zijn eigen video. 
Bekijk de video op: www.oostenburg.nl/ 
oostenburger.
 

Het projectbureau aan de Oostenburgermidden-
straat 601 wordt later dit jaar een plek waar ook 
de buurt gebruik van kan maken. 

Heb je bijvoorbeeld een mooi idee voor de buurt? 
En wil je daarover vergaderen met buurtgenoten? 
Kijk dan op www.oostenburg.nl/projectbureau 
voor meer info over hoe het werkt om de ruimte 
op de begane grond van het projectbureau te 
reserveren. 

De Oostenburger, 
die smaakt  
goed! 

Het projectbureau: 
een plek voor de 
buurt

mogelijkheden zijn om te wonen op Oostenburg, 
daarom zijn we naar het festival gekomen. Nu we 
meer van de wijk hebben gezien, zijn we er nog 
enthousiaster over.”

Het festival werd georganiseerd door woningcor-
poratie Stadgenoot, de gebiedsregisseur van Oos-
tenburg en werd mede mogelijk gemaakt door alle 
partners die op of aan Oostenburg werken.

Terugblik  
Ons Oostenburg 
Festival

Ons Oostenburg VIERT

Fleur en Tomas huren sinds kort een woning op Oos-
tenburg en bezochten het Ons Oostenburg Festival: 
“We wonen hier heel fijn. We waren heel benieuwd 
naar wat er allemaal op Oostenburg komt en door 
alles wat we hier hebben gehoord hebben we er nu 
een goed beeld bij.”

Lotte en Eva kwamen de sfeer proeven op Oosten-
burg: “We vinden het een mooie buurt met een cen-
trale ligging. We zijn allebei benieuwd naar wat de 

Oostenburg is een echte, bruisende stadswijk aan het worden. Om 
dit te vieren vond zaterdag 11 juni het ‘Ons Oostenburg Festival’ 
plaats. Het was een feestelijke dag voor en met de buurt. Met 
een markt waarop (toekomstige) bewoners en ondernemers hun 
vragen konden stellen aan iedereen die op of aan Oostenburg 
werkt. Er waren rondleidingen om meer te weten te komen over 
de ontwikkelingen op Oostenburg en bezoekers konden het 
uitzicht bewonderen vanaf een van de suites van het Inntel Hotels 
Amsterdam Landmark. Het was een festival met muziek, hapjes en 
drankjes en leuke activiteiten voor de kinderen.

oostenburg.nl Instagram en LinkedIn: @onsoostenburg

Heb je vragen?
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen over
een van de projecten? Of weet je een leuk onderwerp
voor de volgende editie? Stuur dan een e-mail naar
info@oostenburg.nl of bel ons op (020) 511 8000.

Colofon
Fotografie: Marijn Scheeres, Jos Heijnen, 
Suzanne Blanchard, Vet Film

Ons Oostenburg geniet


