
Weinig stukjes Amsterdam maken nu zo’n drastische verandering door als het Zeeburgereiland, de door 
water omringde driehoek tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg. Dit voormalige baggerdepot was 
een eeuw lang een nogal troosteloos gebied waar vrijwel niemand kwam zonder dringende reden. Nu ont-
staan er broodnodige woonwijken. Intussen is de ene helft een zandvlakte en nieuwe woonstructuren en 
de andere een divers organisch ontwikkeld rafelrandje met romantische trekjes.

Zeeburgereiland is in transitie

Van een kaal stuk land naar een stadsplanning met de hoogste gebouwen 
van de stad. De Zeeburger Linie is een 2-jarig terugkerend buurt en cul-
tureel kunst evenement dat de wijk cultureel mee laat groeien. Thema’s 
kunnen elke twee jaar met op de verschillende  actualiteiten inspringen. 
Alle bewoners en belanghebbenden kunnen hun eigen aandeel bepalen 
en meedoen. In dit dynamische stadsdeel in ontwikkeling is het mooi 
om de cultuur mee te laten groeien en bloeien, maar niet te vergeten ook 
behouden.



De dijk is elke 2 jaar een weekend lang aangekleed met 
de creaties uit de buurt. Een foto-expositie in de open-
lucht, ‘n versierd bankje of een grote kunstinstallatie. Voor 
dit unieke evenement haalt de buurt alles uit de kast. ‘s 
Avonds is alles uitgelicht en tot een uur of elf kun je nog 
een diverse dingen beleven.
 

Wandel over de dijk, schepen 
passeren langs de blauwe hori-
zon. Kunstwerken van hout en 
staal. En windmolens sieren de 
dijk, her en der staan mensen 
bij elkaar bij zelfgebouwde 
creaties en verkopen lekkere 
hapjes. Kunst, straattheater en 
muziek vullen de 4 kilometer 
vanaf de Amsterdamse brug 
over de Zuider IJdijk tot de 
Oranjesluizen. En de route 
vervolgt zijn weg langs de Ijdi-
jk via de Sportheldenbuurt tot 
aan de Oostpunt.  

De Zeeburger Linie is het 
langste straatfeest van

Amsterdam. 
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Een lang lint langs het water, de route is zo’n ongeveer 4 km vanaf Camping Zeeburg over
de Zuider IJdijk tot de Oranjesluizen. En verder over de IJdijk tot aan de Oostpunt. 



Meedoen
He beschikbare budget voor creatie wordt ieder jaar 
verdeeld aan de kunstenaars die meedoen aan de route. 
Deze wordt via sponsoring of subsidie gevuld. Dit 
geld is vooral bedoeld voor het maken van kunst en 
verfraaiing van de buurt. Dit kan wellicht ook blijven 
staan als de gemeente dit goedkeurt. Zelfredzaamheid 
is wel het uitgangspunt.

Zelfstandige ondernemers of bouwbedrijven en  
projectontwikkelaars kunnen meedoen om originele 
manieren om zichzelf te profileren of informatie over 
zichzelf te verspreiden. Het is natuurlijk leuk voor 
bezoekers om te zien wat ze doen of wat ze aan het 
maken zijn. Toekomstige bewoners van het eiland kun-
nen hierdoor op een leuke manier kennis maken met 
hun nieuwe omgeving.

De verschillende horeca plekken worden zo wie zo 
meegenomen in de route. Ze zouden in overleg mooie 
highlights kunnen worden met muziek en eten.

Kunstenaars op het Zeeburgereiland kunnen alles uit 
de kast halen en op de dijk zetten.

Bewoners kunnen zelf iets bedenken en dit in de route 
op laten nemen. Limonade verkocht door de kinderen 
of een leuke BBQ met je vrienden of buren! Maar meer 
is wel de bedoeling natuurlijk!

Natuurlijk kan de gemeente meedoen met het inzetten 
van stadsecologen of rondleidingen in de buurt waar 
de transitie elk jaar weer een stap zet.
 

Bewoners, Kunstenaars, 
Kinderen, Ondernemers, 
Amsterdammers en buiten-
lui !Iedereen is natuurlijk        
welkom, maar in eerste 
instantie zijn de bewoners 
en de toekomstige bewoners 
degene die we willen zien!
Daarnaast willen we graag 
aan de rest van Amsterdam 
en ver daarbuiten laten zien 
wat een enorm bijzonder 
stadsdeel Oost - Zee-
burgereiland is. 

De aandacht trekken van kunst, natuur en cultuur minnende 
mensen die van frisse lucht, water en horizon houden.



De creatieve programmering heeft 3 onderdelen:

1) Kleine onafhankelijke buurtinitiatieven, zelf neer-
zetten, zelf weghalen. Maar wel in de route aange-
meld zijn en dus ook vermeld als deelnemer. Zoals 
kraampjes, kinder spelen of leuk ingerichte hangplekjes.
Dit is geheel voor de fantasie voor de buurt.

2) Kunstobjecten in de breedste zin van het wordt mede 
mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van de 
organisatie. Ideeen hiervoor kunnen ingediend worden 
in de daarvoor ingerichte website. Een aangewezen jury 
zal beslissen welke ideeen daarvoor worden gehonor-
eerd. Dit wordt getoetst op originaliteit, uitvoerbaar- 
heid en of het een goede toevoeging is op het geheel!    

3) Grootschalige projecten, bij bijvoorbeeld horeca 
gelegenheden of grote meewerkende partijen of bou-
wplaatsen of openbare gebouwen. Worden per stuk 
persoonlijk behandeld odat er een goede samenwerking 
kan ontstaan. 



Werkplaatsen
Op 2 plekken (maar kunnen er ook meer worden) 
zullen werkplaatsen worden ingericht om kunst-
werken te maken. Daar kunnen deelnemende per-
sonen uit de buurt hun voorbereidingen treffen voor 
het buurtfeest. De voorbereiding en het maken zorgt 
voor de buurtcohesie in aanloop van ZL.

De eerste werkplaats is op de IJdijk 10, de Oostpunt, 
daar is sinds begin 2017 een kleine enclave van Jesse 
Limmen. Er kan daar deels overdekt worden gewerkt 
in de aanloop van het evenement. Dingen worden 
opgeslagen en worden bedacht of uitgewerkt. Het is 
ook na het evenement mogelijk om daar te werken 
aan volgende edities of aanverwante opdrachten.

Fort Knox: De tweede werkplaats zal zo nodig 
worden ingericht op de Zuider Ijdijk 44.  Waar een 
12 tal kunstenaars werken en leven. Dit is de oude 
plek waar Camping Zeeburg ooit is ontstaan.

Meerjarig evenement
Eerste editie zal worden opgezet met de blik naar de 
toekomst, niet als te groot, maar vooral heel mooi en 
verzorgt, echt een volksfeest. Daarom is het belangrijk 
vanuit het binnen van het eiland draagvlak te vinden. 
De buurt moet het ‘te gek’ vinden. Na de eerste editie 
kan het concept verbeteren en aanpassen in de steeds 
veranderende situatie van het eiland zodat een volgen-
de editie weer mooier en beter kan worden, met nog 
meer blije Zeeburgers!

De Zeeburger Linie zal in het begin van de zomer 
plaatsvinden vlak voor de schoolvakanties. Zo-
dat iedereen nog thuis is en de dagen lekker lang 
zijn. Met veel kans op mooi weer!
 
Cultuur is een belangrijk fundament voor een 
gezonde buurt waar mensen dan graag wonen of zijn. 
De Zeeburger Linie is een verbindend evenement wat 
voor het Zeeburgereiland nodig is. Wij maken met zijn 
allen een gebaar naar elkaar en de stad, om een
identiteit te behouden/creeren die de komende jaren 
zal transformeren. Daarom is het belangrijk om 
culturele elementen te verweven in het DNA van de 
buurt. Dit maakt contact met de zeeburger-wereld 
makkelijker (klein- en grootschalig) en de buurt een 
nog mooiere plek om in te wonen of werken.



Oeverzwalluwen, Padden, IJsvogels en 
vossen.. Het natuurgebied Waterland, 
en de koppeling met Diemerpark en 
verderop Naardermeer etc. Wordt 
verbonden met de groenstrook over 
het Zeeburgereiland met zijn ken-
merkende paddenpoelen langs de dijk 
zijn een uitgelezen mogelijkheid om 
daar op de route de bezoekers meer te 
weten te laten komen over de natuur 
binnen de grenzen van de stad. Stad-
secologen of vogelaars kunnen veel 
vertellen over de natuurlijke diversite-
it van dit deel van de stad. 

Groene strook door de stad



Graffiti kunst onder de Amsterdamsebrug 
is een van de underground hotspots, een 
rondleiding met uitleg van de experts kun je 
veel meer te weten komen over de drijfveren 
en uitingen die op de muren staan. Er zit een 
hele interessante cultuur onder. Eventueel 
kun je zelf ook aan de slag.

Voor toekomstige bewoners kunnen op leuke 
manier bouwprojecten worden gepresenteerd 
op plekken langs de routen, bijvoorbeeld 
maquettes die in het landschap zijn verwerkt 
of gezellig ingerichte ontmoetingsplaatsen 
om een drankje te drinken.

Ome Cor (dik in de 90), heeft al sinds de 
duitsers hier waren in paarden gehandeld. 
Nog steeds beheert hij temidden van alles een 
stukje land op de Zuider IJdijk. Daar lopen 
de paardjes van hem en Kokkie. Ook fokt hij 
er konijnen. Een ontzettend leuke plek om de 
kindjes te laten spelen met de paardjes. Op 
mooie dagen wordt er ook met een paard en 
wagen rondjes gereden.

Een foto expositie met historische beelden 
van het duitse en nederlandse leger die 
hier een watervliegtuig basis hadden, of de 
vroege industriele periode wwar bagger 
werd gedumpt. Of een expositie schilderijen 
en kunstwerken die hier zijn gemaakt in de 
omgeving.
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Bankjes op de dijk zijn vrij toegankelijk en 
worden stuk voor stuk beoordeeld op orig-
inaliteit en gastvrijheid door het publiek en 
jury. Een wedstrijd die de route verbind met 
unieke rustpuntjes.

Sinds een paar jaar kraakt de Eco-Tribe (de 
Stadsnomaden) een stukje land, dit gaat goed 
met de buurt samen en ze verbouwen zelf 
groente en wekken zelf stroom op, waar ze 
“Off grid” leven Zeeburgereiland. Ze kunnen 
de stadsmensen veel vertellen over hoe het is 
om “vrij” te leven.

De sluizen zijn een van de meest opvallen-
de punten in de route. De connectie met 
Amsterdam Noord. En een uniek stukje waar 
water en land. Letterlij de wegen kruizen. 
Rondleidingen en Muziek zijn voor deze 
route een van de hoogtepunten.

Buurt feestjes over de hele dijk. omdat 
we voor dit evenement de buurt auto luw 
maken! Kinderen kunnen lekker rondrennen. 
Fietsers kunnen er nog wel langs!          
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De vergunning is een buurtfeest, met op verschillen-
de locaties uitbreidingen tot besloten feesten en er 
wordt een tapvergunning aangevraagd voor de losse 
organisatie locaties ongeveer 3 plaatsen.
 
Een deel van de route is openbare weg. Deze zal met 
de aanvraag mee worden genomen om het autoluw 
te maken. Dus calamiteiten- en bestemmingsverkeer 
ondervinden geen hinder.
Omdat de route over de dijk loopt zal de vergunning 
ook via Rijkswaterstaat afhankelijk van de 
mogelijkheden zullen de uitvoerenden hun werk 
bepalen.
 
De entree in vrij toegankelijk, omdat het een loo-
proute is kun je die altijd overal in of uit kunnen 
lopen.

Er zullen geen kunst of installaties op de openbare 
weg worden geplaatst. Alleen op de daarvoor 
afgesproken plekken.

DIT STUK WORDT NA OVERLEG MET DE 
GEMEENTE INGEVULD.

Organisatie
De organisatie zal worden uitgevoerd door belangheb-
benden uit de buurt met een uitvoerende nader te bep-
alen bestuur, met een CS manager als aanspreekpunt 
voor instanties zoals politie brandweer een GG en GD. 
De organisatie is verantwoordelijk is voor de vergun-
ning en de uitvoering van het evenement binnen alle 
veiligheids en geluidsnormen en de afgesproken tijden 
die worden afgesproken met het stadsdeel.

Jesse Limmen is initiatiefnemer van het evenement. 
Zijn ervaring in het bedenken en organiseren van 
evenementen (Magneet Festival) is hier de logische 
stap in de wijk, en hij werkt al meer dan 15 jaar op 
Zeeburgereiland, en hij heeft zijn werkplaats waaruit 
de organisatie zal plaats vinden. Het sociaal netwerk 
van Jesse is op en rond het Zeeburgereiland zeer breed. 
Van gemeente tot studenten en ondernemers

Voor meer info:
Jesse Limmen
Zuider IJdijk 44
1095 KN Amsterdam
ik@jesselimmen.com
06-48313184


