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Inleiding 
 
Waarom een versnelling in de ontwikkeling van het projectgebied Klaprozenweg-noordoost 
Het projectgebied is opgenomen in Koers 2025, de gemeentelijke integrale stadsbrede 
inventarisatie van woningbouwlocaties, met als doel om de druk op de woningmarkt in 
Amsterdam te verlagen, door de woningvoorraad jaarlijks met ca. 5000 woningen te laten groeien. 
Een aantal locaties is kansrijk om op korte termijn te ontwikkelen, waaronder de Klaprozenweg-
noordoost. 
 
De ontwikkeling in de aangrenzende Buiksloterham tot een gemengd stedelijk gebied is inmiddels 
concreet zichtbaar geworden aan de Klaprozenweg direct tegenover het westelijk deel van het 
projectgebied. De kansen en mogelijkheden voor verstedelijking die in de Buiksloterham worden 
benut, kunnen nu o0k in dit projectgebied worden gerealiseerd. Verstedelijking in het 
projectgebied is op zijn beurt een stimulans voor de noordoostrand van Buiksloterham, daar waar 
ontwikkeling nog is uitgebleven, en voor het nieuwe projectgebied NDSM-noord, ten westen van 
het projectgebied, dat aan weerszijden van de Klaprozenweg zich gaat ontwikkelen tot stedelijk 
gebied. Zo kan de Klaprozenweg over de gehele lengte  -versneld- worden ingebed in een levendig 
stedelijk gebied. Een transformatie tot stadstraat is mogelijk; de specifieke kwaliteiten moeten 
nader worden onderzocht. 
Daarnaast is de ontwikkelbereidheid in het projectgebied groot. De vastgoedmarkt is goed en van 
dit momentum  kan nu gebruik worden gemaakt. Er hebben zich al enkele projectontwikkelaars bij 
de gemeente gemeld met woningbouwplannen in oostelijke deelgebieden. Een eerste 
gemeentelijke financiële verkenning laat een kansrijk beeld zien, zowel voor een ontwikkeling van 
een eerste fase als die van het hele projectgebied. 
Omdat er voldoende belangstelling aanwezig is vanuit de markt voor deze locatie om nieuwbouw 
te realiseren op deze locatie, wordt  in het kader van Ruimte voor de Stad, niet alleen een 
gebiedsuitwerking, maar direct een Principenota opgesteld voor het gehele plangebied.   
 
Het projectgebied bestaat weliswaar uit een aantal sterk verschillende deelgebieden, maar een 
belangrijk gemeenschappelijke kenmerk overheerst: de specifieke situering van het projectgebied 
tussen een nieuw stedelijk gebied en bestaande woongebieden in Noord. Dit bepaalt sterk de 
opgave en vraagt daarom om een visie op het gehele projectgebied.  
 
 
Het projectgebied in zijn omgeving  
Het projectgebied bestaat voor een groot deel uit een bedrijfsterrein dat bij aanleg -maar ook bij 
latere invullingen- gericht is geweest op veel beschikbare ruimte aan de rand van de stad. Menging 
op het bedrijfsterrein is beperkt gebleven tot het toelaten van perifere detailhandel (PDV) in de 
jaren ’80 en ‘90. In dezelfde periode zijn in de aansluitende noordelijke stadsrand perifere 
woonbuurten toegevoegd: Hogeland, Bongerd, Buiksloterbreek en Banne-Oost.  
Deze ruimtelijke context van -de stadsrand- in de omgeving van het projectgebied is aan het 
veranderen door de stedelijke ontwikkeling in de Buiksloterham. Hier wordt wonen en werken 
gemengd in stedelijke dichtheid, waarvoor grote belangstelling bestaat.  
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Het bedrijventerrein met extensieve bedrijvigheid vormt op dit moment al een barrière en is niet 
goed mengbaar met de toekomstige woonfunctie. Het terrein gaat meer en meer een scheidende 
werking hebben tussen de bestaande en nieuwe woongebieden. Dit komt de kwaliteit van de stad 
als geheel niet ten goede. Er wordt namelijk een ongedeelde stad nagestreefd, waarbij 
verbindingen -in de ruimste zin- tussen bestaande en nieuwe woongebieden belangrijk zijn.  
 
Visie op het projectgebied 
Het projectgebied ligt dus als een puzzelstukje tussen verschillende bestaande en nieuwe 
woongebieden. Een puzzelstukje dat kansen biedt om de IJ-oevers met het achterland te 
verbinden en daarmee niet alleen bijdraagt aan ruimte voor de stad, maar ook aan de kwaliteit van 
de stad op sociaal, economisch en veiligheidsdomein. Naast routes tussen deze woongebieden, 
zijn een samengestelde opbouw en goede positionering van voorzieningen in zowel de bestaande 
als de nieuwe woongebieden van groot belang.  
 
De belangrijkste ambities bij de versnelling in de ontwikkeling van het projectgebied 
Klaprozenweg-noordoost zijn: 

1. Bijdragen aan het tempo en volume van de woningbouwontwikkeling door de realisatie 
van ca. 200.000 m2 bvo aan programma voor wonen, werken en voorzieningen; 

2. Realisatie van een kwalitatief hoogwaardig en flexibel stedelijk milieu met een 
gevarieerde functiemix; 

3. Realisatie van een ongedeeld stedelijk gebied door een sociaal-economisch gemengde 
bevolkingsopbouw in het projectgebied en goede fysieke en sociale samenhang met de 
omliggende buurten; 

4. Realisatie van de Klaprozenweg als een nader te specificeren stadsstraat waardoor een 
verbindende  werking  van deze weg tussen het oude en nieuwe deel van Noord wordt 
bereikt; 

5. Versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het groen en de herkenbaarheid 
Waterlandse Zeedijk. 
 

1. Bijdragen aan het tempo en volume van de woningbouwontwikkeling door de realisatie van 
200.000 m2 bvo aan programma voor wonen, werken en voorzieningen 
Er kan naar verwachting in totaal ca. 200.000 m2 bvo  aan volume worden gerealiseerd, ofwel 
ca. 2000 woningequivalenten ten behoeve van wonen, werken en voorzieningen. Meer 
zekerheid over deze aantallen  wordt nader onderzocht in de vervolgfase. Gedacht wordt aan 
gesloten bouwblokken van 4 à 7 lagen, waarbij de hoogte in de richting van bestaande lagere 
bouw afneemt. Incidenteel zijn hoogteaccenten tot ca. 10 à 12 lagen langs de Klaprozenweg 
mogelijk. Op de kavels zal een stedelijke bebouwingsdichtheid mogelijk worden gemaakt, 
waarbij een fsi van ca. 3 ter indicatie wordt aangehouden. Dit is een gangbare dichtheid 
binnen de ring. Als referentiegebied binnen Amsterdam kan gedacht worden aan Olympisch 
Kwartier en Amstel Kwartier. 
 

2. Realisatie van een kwalitatief hoogwaardig en flexibel stedelijk milieu met een gevarieerde 
functiemix 
Voor een levendige buurt met goede voorzieningen, waar ook ruimte kan worden geboden 
aan voldoende arbeidsplaatsen is het streven om tussen de 25-30  % niet-woonfuncties te 
realiseren (bestaande en nieuw werken/voorzieningen). Indicatief programma na 
transformatie, waarbij voor een deel flexibiliteit tussen niet-wonen en wonen wordt 
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nagestreefd, maar ook een deel voor productief werkmilieu wordt gereserveerd. Een leefbaar 
straatbeeld -ook in de avond- moet daarbij uitgangspunt zijn: 

 140.000 m2 bvo  wonen;  

   60.000 m2 bvo  niet-wonen (bestaand en nieuw werken en voorzieningen waarvan een 
deel uitwisselbaar is met wonen);  

 200.000 m2 bvo  totaal bebouwd. 
 

3. Realisatie van een ongedeelde wijk met een sociaal-economisch gemengde 
bevolkingsopbouw en goede fysieke en sociale samenhang met de omliggende buurten 

 Divers woningaanbod 
Het gebied Klaprozenweg-noordoost moet de verbinding leggen tussen bestaand en 
nieuw Noord. Om die helende functie waar te kunnen maken, is het van belang dat er een 
woningvoorraad komt waarvan zowel bestaande bewoners van Noord als nieuwe 
bewoners gebruik kunnen maken.  
Van belang voor een ongedeelde wijk is een woningaanbod met voldoende betaalbare 
woningen (sociale huur). Daarnaast zijn er ook woningen in het midden- en hogere 
segment gewenst (zowel huur als koop). Idealiter wordt het projectgebied een gemengde 
stedelijke woon-werkbuurt, met woningtypes voor allerlei soorten doelgroepen: starters, 
stellen zonder kinderen, gezinnen, ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Op die 
manier wordt een levensloopbestendige wijk tot stand gebracht waar zowel instroom van 
nieuwe stedelingen als doorstroom van bestaande bewoners van Noord mogelijk is. 

 Fysieke en sociale samenhang met omliggende buurten 
Verbindingen -in de ruimste zin- tussen bestaande en nieuwe woongebieden zijn daarbij    
uitermate belangrijk. Naast fysieke routes tussen bestaande en nieuwe woongebieden is 
een goede positionering van gebouwde en ongebouwde voorzieningen ten behoeve van 
zowel de bestaande als de nieuwe woongebieden van groot belang.  
Gedacht wordt aan nieuwe verbindingen naar Buiksloterham, Bloemenbuurt, Banne-
Buiksloot/Buiksloterbreek en Hogeland. Er wordt rekening gehouden met de verplaatsing 
en uitbreiding van een VO school – het Over t’ IJ college - onder andere  met sportzaal en 
aan de realisatie van een basisschool alsmede de reservering voor een tweede mede in 
relatie tot de behoefte van Buiksloterham op de langere termijn. En tot slot aan een 
aantrekkelijke inrichting van het openbare groene overgangsgebied tussen het 
projectgebied en de bestaande woongebieden. 

 
4. Realisatie van de Klaprozenweg als stadsstraat waardoor de scheidende werking  van deze 

weg tussen het oude en nieuwe deel van Noord wordt verminderd 
Aan de Klaprozenweg wordt een ingrijpende herprofilering uitgevoerd voor een hoogwaardig 
openbaar vervoerverbinding (HOV) in de middenberm. Hier komt een busbaan voor een 
hoogfrequente busverbinding voor regio- en stadsdiensten. Het GVB gaat in de toekomst 
over op elektrisch wagenpark.  
De verkeerstypologie van de Klaprozenweg speelt in de stedelijke ontwikkeling een 
bepalende rol. De weg krijgt in de nieuwe stedelijke context weliswaar een zwaardere 
verkeersfunctie voor met name openbaar vervoer. Maar tegelijkertijd zal de weg ook een 
stedelijke ruimte moeten worden waar met name wonen en voorzieningen in stedelijke 
bouwblokken de kwaliteiten van de stad kunnen bepalen.  
De Klaprozenweg moet daarom een verbindende ruimte zijn tussen het projectgebied en de 
Buiksloterham met niet-woonfuncties in de plint, waardoor een levendige stadstraat kan 
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ontstaan. In overleg met V&OR zal worden onderzocht hoe de Klaprozenweg ook 
verkeerskundig  als stadsstraat kan worden ingericht. De Rijnstraat in Amsterdam wordt als 
referentie gehanteerd. Een straat waar naast de stroomfunctie ook ontmoetingen, bezoek en 
directe toegang tot voorzieningen op of aan de straat kunnen plaatsvinden. In de plint van de 
stedelijke gebouwen  niet-woonfuncties daarom het uitgangspunt. Parkeervoorzieningen, 
Laden&lossen direct langs de weg voor deze niet-woonfuncties zijn wenselijk, maar vergt 
onderzoek in relatie tot de verkeerskundige status van de weg (Hoofdnet/Plusnet).Een -
scheidende- ventweg moet worden vermeden. Een aantrekkelijke verblijfskwaliteit door 
hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte is eveneens een voorwaarde. 
Een goede gelijkvloerse oversteekbaarheid van de weg (om de 100 meter) is hierbij van groot 
belang. De mogelijkheden hiertoe zullen in de volgende fase nader worden verkend. Hierdoor 
wordt de scheidende werking van het verkeer beteugeld en krijgt de verbindende werking 
van de stedelijke ruimte de overhand. Daarbij is het belangrijk dat de groei van het 
autoverkeer beperkt over de Klaprozenweg zal worden afgewikkeld en tijdig door de 
geplande Bongerdtunnel (Structuurvisie Amsterdam) kan worden opgevangen. 
Besluitvorming over de komst van deze tunnel op korte termijn of langere termijn, zal in 2017 
plaatsvinden. 
 

5. Versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het groen en de herkenbaarheid van de 
Waterlandse Zeedijk 
De aan de noordrand van het projectgebied aanwezige kwaliteiten zijn minder stedelijk en 
vormen zelfs landschappelijke karakteristieken die ook in de nieuwe context van meer 
stedelijkheid waardevol zijn. Behoud in het gebied en daar waar mogelijk  aanscherping van 
de kwaliteit of een verbreding van oriëntatie vanwege de toename van stedelijkheid is hier de 
opgave.  

 Versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het groen 
De Buiksloterdijk, de schoolwerktuinen, de groene ruimtes langs aangrenzend tuindorp 
Bloemenbuurt met markante gebouwen en de groene scheg Kadoelerbreek-Zijkanaal I 
kunnen juist van verbindende betekenis zijn tussen bestaande en nieuwe woongebieden 
en tussen bebouwde en landschappelijke ruimtes in de stad. Het ruimtelijk contrast met 
de bestaande woongebieden dient helder te blijven. Hierbij gaat het om de juiste maat, 
vorm en zorgvuldige inrichting en programmering van de tussenliggende groene ruimte 
tussen de nieuwe stedelijke woonbuurt en tuindorp Bloemenbuurt.  

 Herstel van de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk 
Ter versterking van het oorspronkelijk dijklandschap van de Waterlandse Zeedijk wordt 
gedacht aan een doorgaande ononderbroken route over het historische tracé van de dijk. 
Het fietsviaduct maakt dan plaats voor het oorspronkelijk, opnieuw aan te brengen 
dijklichaam. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om het Over-Y College te 
verplaatsen.  Daarbij wordt onderzocht of het water langs de dijk kan worden 
doorgetrokken naar Zijkanaal I, waarbij een noodzakelijk sluisje (waterpeilverschil) een 
markant ruimtelijk element kan zijn. Ook zal worden onderzocht of dijkwoningen kunnen 
worden gebouwd op de dijk. De kans hierop is aanwezig omdat de dijk in de nabije 
toekomst zijn functie als primaire waterkering  verliest. Dit biedt mogelijkheden voor 
zelfbouw, maar dan wel stedelijker dan tot nog toe gebruikelijk. 
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Projectgebied (rood omkaderd) ligt in de stad  binnen de Ring aan de Klaprozenweg, op een grensvlak 
van vier verschillende (in ontwikkeling zijnde) ruimtelijke zones. 
 
 

 
Projectgebied (rood omkaderd) met de belangrijkste omliggende straten en gebieden in Noord  
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1 Inventarisatie 
 

1.1 Fysieke aspecten 
1.1.1 Situering projectgebied 
Op bijgaande kaart is de ligging van het projectgebied in de stad aangegeven, waarbij de 
ligging binnen de Ring van belang is en de specifieke situering op een grensvlak van vier 
verschillende stedelijke zones kenmerkend is. Stedelijk Waterfront, Tuinstadrand, Dijkdorp- 
en Tuindorpfragmenten en de groenblauwe scheg Kadoelerbreek-Zijkanaal I, komen  in het 
projectgebied samen. De Klaprozenweg en de Floraweg zijn de belangrijke hoofdwegen die 
samen met de Ridderspoorweg in Buiksloterham een kruispunt vormen, centraal aan de 
zuidrand van het projectgebied. Daarnaast is de studie naar de westelijke fietsbrug over Het IJ 
van belang, die globaal in het verlengde van de Ridderspoorweg kan komen te liggen. 

 
Met betrekking tot gebiedsgrenzen worden de volgende definities aangehouden: 

 Projectgebied wordt begrensd door Klimopweg, Heggerankweg (achterpad), 
Klaprozenweg, Zijkanaal I,  Buiksloterdijk (Metaalbewerkerweg), Marjoleinstraat en 
Floraweg. 

 Studiegebied is een ruimer gebied om het projectgebied van waaruit invloeden op het 
projectgebied werkzaam zijn. Dit omvat Banne-Zuid, Waterlandse Zeedijk, tuindorp 
Bloemenbuurt, Buiksloterham (noord) en NDSM-noord. 

 Grondexploitatiegebied komt grotendeels overeen met het projectgebied, maar zal 
preciezer worden bepaald en op onderdelen kunnen afwijken in verband met afspraken 
over kosten van planelementen. Uitgangspunt is dat voor het gehele projectgebied, 
ondanks een waarschijnlijke fasering van de ontwikkelingen (zie par. 3.5), één 
grondexploitatie wordt opgesteld. 

 
1.1.2 Kengetallen bestaande situatie projectgebied 
De volgende kengetallen zijn op het projectgebied  van toepassing: 

- Totale omvang projectgebied    = ca. 29 ha. 
- Openbaar gebied (land en water)   = ca. 17 ha. (15 en 2 ha.)  
- Niet openbaar (eigendom, erfpacht, schoolwerktuinen) = ca. 12 ha. 
- Totaal bebouwd oppervlak op de kavels   = ca. 5 ha. 
- Totaal bruto vloeroppervlak op de kavels   = ca. 6 ha.  
- Gemiddeld bebouwingspercentage op kavels  = ca. 42 %  
- Gemiddelde vloerdichtheid op kavels (fsi)  = ca. 50 % (fsi = 0,5) 

 
1.1.3 Beschrijving bestaande situatie projectgebied 
Het projectgebied bestaat uit een aantal sterk verschillende deelgebieden, vanwege de 
situering ervan op het grensvlak van de verschillende stedelijke zones. Hieronder een korte 
beschrijving van het projectgebied aan de hand van de op de kaart aangegeven 
deelgebieden.  
A. Schoolwerktuinen (N.J. Schaaptuin 1955) aan de westzijde van Tuindorp Bloemenbuurt 

waren tot voor kort door dichte begroeiing breed afgezoomd langs de Klaprozenweg. De  
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Projectgebied (zwart gestippelde contour) met sterk verschillende deelgebieden en omliggende 
stedelijke typologieën: dijkdorp, tuindorp, tuinstad, nieuwe stedelijke woonbuurt en de stedelijke 
hoofdgroenstructuur.  
 

 
Verscheidenheid in grootte en type bedrijven en voorzieningen in het projectgebied 
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recente verbreding van de Klaprozenweg heeft daarin verandering gebracht. Er is nu wat 
meer visueel contact mogelijk met deze waardevolle groenvoorziening vanaf de rijbaan, 
fietspad en voetpad. Een hoog hek met meer open begroeiing waarin een speels 
aangelegd hakselpaadje ligt, vormen nu deze grens van het complex. 
Centraal in het complex staan verschillende gebouwen ten behoeve van maatschappelijke 
zorg (Leger des Heils), natuur- en milieueducatie (NME), een kinderboerderij (de 
Bokkesprong) en de werktuinen zelf. Geen van de gebouwen is georiënteerd op de 
Klaprozenweg. Er is ook geen toegang tot het complex vanaf deze zijde. Een voorkant van 
het complex wordt gemist aan deze weg als toekomstig beoogde stadstraat  Het grootste 
gebouw (Noorderburg, Leger des Heils) is op de Heggerankweg georiënteerd, waar ook 
de enige entree van de schoolwerktuinen is gesitueerd. Dit deelgebied valt onder de 
stedelijke hoofdgroenstructuur.  

B. Klimopweg-driehoek ligt tussen Klaprozenweg, Floraweg en Klimopweg. De bestaande 
gebouwen vormen de overgang tussen het kleinschalige tuindorp Bloemenbuurt en de 
grootschalige Buiksloterham. Hierin is voornamelijk PDV gevestigd dat voor een deel in 
twee lagen is ondergebracht (o.a. Gamma, Halfords, Leen Bakker). Eén kavel ligt braak 
(voormalig postsorteercentrum) en op de meest oostelijke kavel staat de voormalige 
politiewijkpost, waarin een tijdelijke broedplaats is gevestigd (Creative Incubator!).  

C. Floraweg-driehoek ligt tussen Vuurwerkerweg, Buiksloterdijk (fietspad), 
Kamperfoelieweg en Floraweg. Het grenst in het oosten aan een complexe ruimtelijke 
structuur van een grootschalig viaductcomplex (1969) en een -voormalig- bijbehorende 
reservering voor een stedelijke hoofdweg (Verlengde Purmerweg). De historische 
Waterlandse Zeedijk is hier doorbroken en verlegd. De oosthoek van dit deelgebied wordt 
daardoor gekenmerkt door een grote infrastructurele, lege ruimte van dijk- en 
weglichamen met brede taluds en zware betonconstructies. Voor een deel geldt dit ook 
voor de noordzijde. Ook aan de westzijde sluit het op enige afstand aan op het 
bedrijfsterrein Metaalbewerkerweg. De twee sterk verschillende vrijstaande gebouwen 
vormen in een groene context een autonoom tuinstedelijk gebiedje. Een ruimtelijke 
relatie met de noordelijk gelegen tuinstad Banne Buiksloot is namelijk niet echt aanwezig, 
door de eerder genoemde onbebouwde ruimte aan noord- en oostzijde. De gebouwen zijn 
geadresseerd aan de Floraweg en huisvesten een regiokantoor van Ymere en een 
voormalige squashhal, die nu in gebruik is als partycenter/nachtzaak.   

D. Metaalbewerkerweg-oost dat tussen Vuurwerkerweg en Draaierweg is gelegen, wordt 
gekenmerkt door eenvoudige bedrijfsbebouwing van kleine en middelgrote omvang. 
Bouwhoogte is beperkt tot 4 en 6 meter en er is overwegend één bouwlaag aanwezig. 
Autobedrijven en woninginrichtingszaken zijn het meest vertegenwoordigd. Leegstand en 
met enige regelmaat wisselende pandeigenaren komen ook voor.  

E. Metaalbewerkerweg-west vormt het overige deel van dit bedrijfsterrein. Hier zijn 
middelgrote en grootschalige bedrijven gehuisvest (GVB-garage Noord, Liander-
gasdrukregelstation, Praxis, Bakkerij Kaandorp, Tennet-elektraverdeelstation). Ook hier 
heeft de bebouwing een beperkte hoogte en worden vrijwel alle activiteiten op de begane 
grond uitgevoerd. Het elektraverdeelstation is zelfs grotendeels onbebouwd en vormt 
met zijn zware industriële verschijningsvorm sinds de introductie van meer woongebieden 
nabij het plangebied, PDV in het projectgebied  en het handhaven van de Klaprozenweg 
als hoofdweg (alle jaren ’80) een zware dissonant in de omgeving.  

F. Zijkanaal I – oostoever vormt de westgrens van het projectgebied. Hier is een brede 
oeverzone aanwezig, die bestaat uit een woonschepenhaven met ca. 40 ligplaatsen en 
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een ruim 1,5 ha groot grasveld met een kleine speelgelegenheid. Aan de westoever van 
het grasveld zijn nog ca. 15 ligplaatsen voor woonboten gesitueerd. Bij de haven wordt 
een nieuw initiatief ontwikkeld voor de voormalige Klaproos. Deze oeverzone maakt 
onderdeel uit van de Kadoelerscheg, een groen-blauwe zone die voor de hele stad van 
structurele betekenis is. Het verbindt het open landschap van Waterland buiten de Ring 
met het open water van Het IJ. De zijdelings verbonden Wilmkebreek en de 
Buiksloterbreek vormen robuuste plaatselijke verbredingen van deze landschappelijke 
zone, waarin de specifieke ligging van Noord ‘tussen IJ en Wei’ bij uitstek voelbaar is.  

G. Buiksloterdijk (Metaalbewerkerweg) is vanwege de eerder genoemde voormalige 
reservering voor een hoofdweg (ter vervanging van de Klaprozenweg) in geheel 
onbebouwde, gestrekte, opgehoogde en verbrede staat aangebracht halverwege de jaren 
‘60. Het oorspronkelijk dijkkarakter, een meer bochtig verloop en deels aan weerszijde 
bebouwd, is daarmee verloren gegaan. Het gestrekte, hoge, brede weglichaam is met 
dichte begroeiing beplant en voorziet niet in een route. Daardoor is een visuele barrière 
ontstaan voor de aan weerszijde gelegen gebieden.  Aan de noordzijde is een kleine 
woonenclave aan de Buiksloterbreek gelegen, die vanaf de Metaalbewerkerweg via drie 
smalle doorsteken is ontsloten: twee fietsroutes en een autoroute. 

H. Buiksloterdijk (Marjoleinstraat) is door eerder genoemde opeenvolgende ruimtelijke 
ingrepen halverwege de jaren ’60 niet meer herkenbaar.  Er is zelfs sprake van een 
desoriënterende ruimte waarin route, bebouwing en dijk geen samenhang meer vertonen. 
Met name het schoolgebouw (Over-Y College, vmbo-t) speelt hierin een verstorende rol. 
Het gebouw heeft in relatie tot de omgeving een groot bebouwd oppervlak, weinig 
oriëntatie op de straat en een sobere architectuur. Een trots gebouw op een stedelijke, 
goed bereikbare en zichtbare locatie in het projectgebied, zou kansen bieden voor de 
school en de landschappelijke kwaliteit van dit deelgebied. De haalbaarheid hiervan wordt 
onderzocht in een vervolgfase, waarbij tegelijkertijd het ‘Vuurwerkveld’ wordt betrokken.  
 

1.1.4 Omgeving, dynamiek 

 Buiksloterham ontwikkelt zich in verhoogd tempo tot een gemengd stedelijk 
woongebied wat inmiddels direct aan de Klaprozenweg tegenover het westelijk deel van 
projectgebied zichtbaar is geworden. Woonkavels die middels een zelfbouwregime tot 
ontwikkeling zijn gebracht, bepalen nu mede het verrassende straatbeeld. Een ander deel 
in deze rand aan de Klaprozenweg is verstedelijking nog niet zichtbaar en is de perifere 
uitstraling nog aanwezig. 

 NDSM-terrein ligt ten zuidwesten van het projectgebied, aan de andere zijde van het 
Zijkanaal I, en is in ontwikkeling tot een gemengd stedelijk gebied. Oorspronkelijke –met 
de scheepsbouw verbonden- waardevolle bouwwerken worden daarbij behouden. Noord 
krijgt daarmee een uniek aantrekkelijk gebied aan Het IJ. Sinds kort is ook de noordelijke 
rand met de overzijde van de Klaprozenweg tot een nieuw project aangewezen.  Daarmee 
krijgt ook het westelijk deel van de Klaprozenweg een meer stedelijk karakter.  

 Hogeland en Bongerd zijn respectievelijk een bestaand en in aanbouw zijnde 
woongebied, waarlangs, aan de oever van Zijkanaal I, een reservering voor een hoofdweg 
is gesitueerd. Voor de passage van het Zijkanaal I is een tunnel uitgangspunt. In de 
Structuurvisie Amsterdam 2040, is de Bongerdtunnel opgenomen in het faseringsbeeld 
2020-2030.    

 Banne-Buiksloot is een vernieuwingsgebied, waar in het zuidelijk deel reeds belangrijke 
ingrepen hebben plaatsgevonden. Sloop-nieuwbouw heeft nieuwe aantrekkelijke groene 
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woonbuurtjes opgeleverd en er is een nieuw met woonappartementen gemengd 
winkelcentrum gerealiseerd. 

 Tuindorp Bloemenbuurt is in 2014 tot het Beschermde Stadsgezicht van Amsterdam 
Noord gaan behoren. Met de toekenning zijn twee gebouwen die direct aan het 
projectgebied grenzen aangemerkt als markant gebouw. Ten opzichte van deze 
gebouwen zullen ontwikkelingen in het projectgebied met extra zorg moeten worden 
omgeven. In het tuindorp is al enige jaren geleden een zeer geleidelijk proces ingezet van 
omzetting van huur- naar koopwoningen. Dit wordt in overleg tussen gemeente en 
corporatie bepaald. 

 
1.1.5 Eigendomsverhoudingen 
De eigendomsverhoudingen in het gebied zijn divers. Een aantal kavels is privaat bezit zoals 
het voormalige politiebureau en enkele kavels op het bedrijventerrein Metaalbewerkerweg. 
De overige grond is gemeentelijk eigendom waarvan kavels in erfpacht zijn uitgegeven. 
Onderstaande tekening biedt een overzicht, waarbij de meest recente ontwikkelingen nog 
niet zijn verwerkt. 

 

 
Eigendomsverhoudingen van de grond in en rond het projectgebied (dubbele zwarte contour) 

 
1.1.6 Ontsluiting auto-openbaar vervoer-langzaam verkeer  

 Auto 
De Klaprozenweg behoort tot het hoofdwegennet van de stad, waardoor het projectgebied 
op een zeer direct wijze ontsloten is. Door de huidige aanleg van een vrije busbaan in de 
middenberm van de weg, komt hier bovendien een hoogwaardige openbaar 
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vervoersverbinding tot stand. In het kader van deze herprofilering wordt de aansluiting op de 
Johan van Hasseltweg gestroomlijnd. De Kamperfoelieweg-zuid wordt ter plaatse van deze 
aansluiting als secundaire route aangesloten. 
De eerder genoemde reservering voor de Bongerdtunnel is een toekomstige directe 
verbinding naar de Ring, die voor het projectgebied, Buiksloterham en NDSM-terrein een 
grote kwaliteit heeft. Besluitvorming over het moment van de realisatie van de tunnel moet 
nog plaatsvinden. In een breder verband van de stedelijke ontwikkelingen in Noord zullen   
afwegingen hierover worden gemaakt.   
De route Floraweg-Kamperfoelieweg-Schepenlaan is een belangrijke verbinding tussen het 
projectgebied en het noordelijk deel van het stadsdeel. Deze route heeft ook betekenis voor 
de Buiksloterham, die met de Ridderspoorweg hier in het verlengde op aansluit. De route 
heeft ter plaatse van de kruising Floraweg-Kamperfoelieweg geen gestroomlijnd karakter. In 
lijn met het zuidelijk deel van de Kamperfoelieweg, zou ook het noordelijk deel in 
Bloemenbuurt als secundaire route kunnen worden aangesloten op het kruispunt met de 
Floraweg. Dit zou Bloemenbuurt ontlasten  en de stedelijke ontwikkelingen aan Het IJ helpen 
in de verbinding met de bestaande woongebieden in Noord. In overleg met V&OR zullen de 
mogelijkheden hiervoor nader worden verkend in een vervolgfase.  
Een nieuwe samengevoegde, heldere aansluiting van de Slijperweg en Klimopweg op de 
Floraweg komt voorlopig naar voren als centrale ontsluiting van het projectgebied aan 
weerszijde van de weg. Een directe toegang vanaf de Klaprozenweg wordt nu alleen voor 
rechtsaf-bewegingen aangelegd, vanwege de nieuwe busbaan in de middenberm. Ook zijn 
langsparkeer-voorzieningen aan Klaprozenweg en Floraweg niet opgenomen. Functies in de 
plint van de stedelijke bebouwing zullen noodzakelijkheid hiervoor in het leven roepen, 
waarmee de gewenste levendigheid in de straat wordt bevorderd. De Leidraad CVC (2016) 
biedt bij wijze van uitzondering hiervoor mogelijkheden. Een stedelijke toetsingswaardes 
voor doorstroming (auto) zal daarbij moeten worden gehanteerd, dat mogelijk in afwijking 
van het (concept) Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam is. In de vervolgfase wordt 
onderzocht hoe de Klaprozenweg meer het karakter van een stadsstraat kan krijgen met 
voldoende oversteekplaatsen en passend binnen het verkeersbeleid dat van toepassing is.  

 Openbaar vervoer 
De nieuwe wegbreedte van de Klaprozenweg biedt ruimte aan een vrije busbaan in de 
middenberm. Deze zal worden gebruikt door (twee) regiolijnen naar Zaanstad met een 
kwartierdienst in twee richtingen. Ook (twee) stadslijnen zullen gebruik maken van de 
busbaan. Een halte ter hoogte van het projectgebied is bij de kruising Floraweg – 
Ridderspoorweg gesitueerd. Deze ontsluiting van het projectgebied met een hoogwaardige 
openbaar vervoerverbinding is belangrijk voor de stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden in 
het gebied. De busbaan wordt aan weerszijden met een hekwerk afgeschermd en met bomen 
afgezoomd. In het straatbeeld heeft het hekwerk een scheidende werking, waarmee niet 
direct wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de beoogde stadstraat. De functionaliteit ervan 
is gericht op het reguleren van oversteekbewegingen. Mogelijke optimalisaties in zowel beeld 
als functionaliteit moeten nader worden onderzocht, zie ook hieronder. Ook voor openbaar 
vervoer zal een stedelijke toetsingswaardes voor doorstroming moeten worden gehanteerd, 
dat mogelijk in afwijking van het (concept) Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam is.  

 Langzaam verkeer 
Fiets- en voetpaden zijn aan weerszijden van de hoofdwegen in stedelijke woonbuurten van 
belang voor levendige stedelijke kwaliteit van deze verkeersruimtes. Het realiseren van 
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voldoende fietsparkeerplaatsen is een aandachtspunt (NB opnemen fietsparkeernormen is 
verplicht in bestemmingsplan). 
De Klaprozenweg behoudt ter hoogte van het projectgebied aan weerszijden van de verbrede 
weg de vrij liggende  voet- en fietspaden. De nieuw ontworpen brug over het Zijkanaal I mist 
een fietsroute aan de zuidzijde, vanwege ruimtegebrek voor een fietspad aan de zuidzijde van 
de  verbrede weg ter hoogte van het NDSM-terrein. Een gedwongen oversteek van de weg 
door fietsverkeer bij het oostelijk bruggenhoofd breekt in op de gewenste continuïteit van de 
te ontwikkelen stadsstraat. Een nadere studie in de ontwikkelmogelijkheden van aan de weg 
grenzende NDSM-kavels kan op termijn alsnog een oplossing bieden, indien ontwikkel-
compensatie gevonden kan worden. Een volwaardige oriëntatie op en ontsluiting door de 
stadstraat is ten slotte een belangrijke private en publieke stedelijke kwaliteit. 
Langs de route Floraweg-Kamperfoelieweg-Schepenlaan is op dit moment geen continu 
regime voor langzaam verkeer. Aan de west- en oostzijde van de route verliest het langzaam 
verkeer –aan iedere zijde op verschillende plekken- het contact met de autoroute. Het 
langzaam verkeer komt samen in de verborgen ruimte van een klein woonbuurtje aan de 
Marjoleinstraat. Stroomlijning langs de hoofdroute zou meer helderheid voor langzaam 
verkeer opleveren en het intieme woonbuurtje aan de Marjoleinstraat ontlasten. 
Naast het visueel contact tussen langzaam en snelverkeer op stadstraten, is de 
oversteekbaarheid van de stadstraat voor langzaam verkeer van belang. In het projectgebied 
en omgeving mist een stedelijk fietsnetwerk met een grid-maat van 200 meter. De 
Klaprozenweg zal met gangbare tussenafstanden oversteekgelegenheden in dat grid  
(moeten) krijgen voor het fietsverkeer. Behalve bij de kruising met de Floraweg-
Ridderspoorweg worden vooralsnog hier geen  lichtgeregelde oversteekvoorzieningen 
geplaatst. De geprognotiseerde fietsintensiteiten geven hiervoor (nog) geen aanleiding. 
Voetgangers hebben doorgaans behoefte aan een dichter netwerk (100 meter). Het geplande 
hekwerkregime aan weerszijde van de busbaan verhindert deze mogelijkheid vooralsnog. 
Extra doorsteken in het hekwerk voor voetgangers zijn alsnog  mogelijk en kunnen nader 
worden afgestemd met specifieke functies in de plint en/of bouwblokentrees. Informeel 
mede gebruik door fietsers is daarbij niet direct een groot probleem. Verder is een fietsbrug in 
het verlengde van de Metaalbewerkerweg over het Zijkanaal I nog een missende schakel in 
het fietsnetwerk. 

 
1.1.7 Civieltechniek  

 Bodemopbouw en grondslag  
Het plangebied is voor het grootste deel opgehoogd in de periode 1900-1929. In deze periode 
werd vaak opgehoogd met verontreinigd materiaal (puin, stortmateriaal, baggerslib). De 
meest noordwestelijke hoek van het plangebied (het gebied ten noorden van de haven voor 
woonschepen en het GVB-terrein) is opgehoogd in de periode 1945-1959. In deze periode 
werd voornamelijk opgehoogd met zand. De noordelijke strook van het plangebied (tussen 
de Metaalbewerkerweg en de Buiksloterbreek is opgehoogd met zand in de periode 1960-
1969. Voor deze periode geldt dat de ophooglaag als asbestverdacht moet worden 
aangemerkt. Het zuidelijk deel van de schoolwerktuinen aan de Heggerankweg maakt deel 
uit van de ingepolderde Buiksloterham (1844-1851). 

 Kunstwerken  
Het viaduct in de Kamperfoelieweg waarin een tunnel voor fietsers en voetgangers is 
opgenomen, is tot stand gekomen in 1969. Het viaduct is uitgevoerd in een robuuste 
betonnen constructie, die ca. 40 meter breed is en daarmee de tunnel voor langzaam verkeer 
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deze grote lengte geeft. De Kamperfoelieweg heeft ter plaatse van het viaduct twee 
gescheiden rijbanen met ieder twee rijstroken. De middenberm is ruim 15 meter breed, 
terwijl in beide zijbermen ca. 4,5 meter ruimte is gereserveerd voor langzaam verkeer. 
Daadwerkelijk gebruik door langzaam verkeer vindt nu niet plaats. 
De brug in de Klaprozenweg over het Zijkanaal I heeft een oorspronkelijk bouwjaar van 1919, 
waarbij een vernieuwing in 1955-1956 heeft plaats gevonden. De brug heeft een beweegbaar 
deel voor doorvaart in het zijkanaal. In het kader van de verbreding van de Klaprozenweg, is 
een nieuw ontwerp voor de brug vastgesteld. Een fietspad voor twee richtingen is aan de 
noordzijde van de brug opgenomen. De (nieuwe) bebouwing aan de zuidzijde van de 
Klaprozenweg in het NDSM-gebied kan (nog) niet bereikbaar worden gemaakt voor fietsers. 
Dit betekent voorlopig een gedwongen oversteek voor fietsers langs de Klaprozenweg vanuit 
het westen. Een suboptimale situatie in relatie tot ambitie van de Klaprozenweg met het 
karakter van een stadsstraat.  

 Waterhuishouding  
In het gebied bevindt zich een primaire waterkering, de Waterlandse Zeedijk. Ter plaatse van 
het projectgebied is dit de Buiksloterdijk, die zoals eerder aangegeven in het verleden is 
gereduceerd tot alleen een technische waterkerende kwaliteit. Langs de Metaalbewerkerweg 
is bovendien een overhoogte aanwezig. Het projectgebied ligt buitendijks en behoort tot de 
polder Buiksloterham.  
In het kader van de watertoets zal met het hoogheemraadschap Amstel-Gooi en Vechtstreek 
(AGV/Waternet) worden afgestemd en in het kader van de planvorming in relatie tot de 
waterkering met hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier (NHNK) (zie ook par. 
1.1.9 onder Water). 

 Hoofdkabels en –leidingen 
In het westen van het projectgebied ligt het tracé van het stedelijk warmtenet onder de 
Klaprozenweg. Ter hoogte van de Floraweg ligt aansluitend het tracé in noordelijke richting 
tot aan de noordrand van het projectgebied. 
De hogedrukaardgasleiding ligt langs de Floraweg, de Vuurwerkerweg en de 
Metaalbewerkerweg (fietspad). Via een zinker onder het Zijkanaal I ligt aansluitend het tracé 
langs de Strekkerweg. Daarnaast ligt een tracé-aftakking van het de hogedrukaardgasleiding 
vanaf de Vuurwerkerweg onder de Slijperweg naar het gasdrukregelstation aan de westzijde 
van de Draaierweg. 
Het verdeelstation van Tennet aan de Klaprozenweg wordt gevoed door een tracé vanuit het 
westen, dat via een zinker onder het Zijkanaal I  ten noorden van de woonschepenhaven 
aansluit op het station. Het verdeelstation voedt op zijn beurt twee transformatorstations: 
een aan de Papaverweg en een aan de Hoogte Kadijk. 

 
1.1.8 Quick scans beschermde waardes 

 Ecologie 
Om de  ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied mogelijk te maken, moet rekening 
worden gehouden met (beschermde) natuurwaarden in de omgeving. Hierbij gaat het zowel 
om gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet) als soortenbescherming (Flora- en 
faunawet). In het kader van het vigerende bestemmingsplan Metaalbewerkerweg is een 
ecologisch onderzoek gedaan dat dateert van mei 2012. Daarin werd het volgende 
geconcludeerd. 

 Gebiedsbescherming 
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De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is geregeld 
in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet 1998). Ontwikkelingen in de omgeving van deze 
gebieden mogen niet leiden tot significante aantasting van de natuurwaarden binnen deze 
gebieden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het provinciaal beleid ten aanzien 
van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). 
Het dichtstbijzijnde beschermde Natura 2000-gebied 'Markermeer & IJmeer' ligt op geruime 
afstand van het plangebied. Gelet op deze afstand en het conserverende karakter van het 
bestemmingsplan, zijn effecten voor dit gebied uitgesloten. 

 Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) geldt een algemeen verbod voor het verwijderen 
van beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste 
rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Artikel 75 van de wet voorziet in aantal 
gevallen in een mogelijkheid tot ontheffing. Deze gevallen zijn verder uitgewerkt in het Besluit 
vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. 
In het kader van het bestemmingsplan Metaalbewerkerweg is een natuurtoets uitgevoerd. 
Omdat dit bestemmingsplan conserverend van aard was en er  niet direct ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk werden gemaakt, waren er in het kader van ecologie geen 
belemmeringen te constateren voor het bestemmingplan Metaalbewerkerweg. 
Aangezien dit ecologisch onderzoek inmiddels is verouderd is en bovendien uitgaat van 
conservering van de bestaande situatie, zal het ecologisch onderzoek in de volgende fase 
worden geactualiseerd. Tevens wordt er een ecologisch onderzoek over de schooltuinen 
uitgezet. 
Er bevindt zich geen monumentale beplanting in het gebied.  
Een deel van het plangebied valt onder de gemeentelijke Hoofdgroenstructuur (de 
schooltuinen). In dat kader zal advies over de plannen worden gevraagd aan de Technische 
Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC). 

 Cultuurhistorische waarden 
Voor het gedeelte van het plangebied dat valt onder bestemmingsplan Metaalbewerkerweg 
en omgeving is in 2012 een cultuurhistorische verkenning gemaakt, waaruit volgt dat in het 
gebied geen potentieel monumentwaardige gebouwen worden aangemerkt. Wel is het 
relevant dat de ruimtelijke inrichting, inclusief de inrichting van de openbare ruimte ter 
hoogte van de Metaalbewerkerweg in verband staat tot de cultuurhistorische waarde van de 
Waterlandse Zeedijk, een provinciaal monument. In het bestemmingsplan is in dat kader een 
dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie opgenomen, waarin de volgende te beschermen 
waarden zijn opgenomen: 
- de typerende lintbebouwingstructuur met enkele verbindingen naar het benedendijkse 

land; 
- het groene en waterrijke karakter dat gedragen wordt door het zicht op de water- en 
- groenpartijen; 
- hoogteverschillen met het omringende land. 
Het plangebied behelst tevens een deel van het in 2014 aangewezen rijksbeschermd 
stadsgezicht. Met de toekenning zijn twee gebouwen die direct aan het projectgebied 
grenzen aangemerkt als markant gebouw: de Stephanuskerk en het schoolgebouw aan de 
Klimopweg. In het kader van de herontwikkeling van het plangebied zal het cultuurhistorisch 
onderzoek worden geactualiseerd. 
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 Archeologie 
In 2013 is een archeologisch bureauonderzoek verricht voor het bestemmingsplan. Uit dit 
onderzoek volgde dat er één archeologische beleidszone van toepassing was, waarvoor een 
negatieve verwachting gold vanwege de lage verwachting in combinatie met de hoge mate 
van verstoring. Omdat het plangebied iets is vergroot ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan, zal het archeologische bureauonderzoek worden aangepast. 

 
1.1.9 Quick scan milieukwaliteit 

 Bodem 
Op basis van historische gegevens is de verwachte algemene bodemkwaliteit van het 
plangebied Klaprozenweg-noordoost matig tot sterk verontreinigd (met name de  
ophoog laag in het gebied rondom de Bosrankstraat/Klaprozenweg/Klimopweg). Ten 
noorden van de Klaprozenweg worden over het algemeen maximaal lichte verontreinigingen 
aangetroffen, met uitzondering van drie (voormalige) minerale olieverontreinigingen langs 
de Metaalbewerkerweg.  
Er zijn geen grootschalige gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend die 
noodzaken tot het spoedig nemen van sanerende maatregelen. Er moet worden opgemerkt 
dat er weinig gegevens beschikbaar zijn ten aanzien van asbest in de bodem. Bij toekomstige 
ontwikkelingen zullen plaatselijk sanerende maatregelen van de bodem noodzakelijk zijn 
voor de realisatie van bouwwerken of ondergrondse infrastructuur.  
Aanbevolen wordt om bij vergevorderde planvorming voor herontwikkeling verkennend 
bodemonderzoek uit te voeren in het gehele plangebied.  
Op basis van het voorafgaande zijn deze aandachtspunten te noemen:  
- De bodemkwaliteit moet voorafgaand aan de daadwerkelijke realisatie worden 

geactualiseerd. Bij een uit te voeren bodemonderzoek is het raadzaam om de ligging en 
omvang van de bekende grond- en grondwaterverontreinigingen te verifiëren.  

- De aanwezige verhardingen en wegfunderingen in het gebied moeten bij 
herontwikkelingen ook nader onderzocht worden voor hergebruik;  

- Ter plaatse van de bedrijfspanden dient in elk geval ook inpandig onderzoek plaats te 
vinden van de onderliggende bodem;  

- In de onderzoeken moet men specifiek onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van 
asbest in de grond. In de investeringsfase wordt een bodemonderzoek uitgezet. 

 Water 
In het kader van de herontwikkeling van de Klaprozenweg-noordoost zal een watertoets 
worden gedaan. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige 
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. 
Het gedeelte van het plangebied ten zuiden van de Buiksloterdijk valt onder het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht. Het beheer voor het hoogheemraadschap AGV 
wordt uitgevoerd door Waternet. De Buiksloterdijk en het gedeelte ten noorden van de 
Buiksloterdijk vallen onder beheer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met 
beide waterbeheerders al de watertoets worden afgestemd. z 
Onderwerpen die bij de watertoets aan de orde komen zijn onder andere compensatie (bij 
toename verharding), waterkeringen (de Waterlandse Zeedijk is een primaire waterkering) en 
de grondwaterstand. 
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 Verkeer en parkeren 

Er wordt een verkeersonderzoek uitgezet, waarin de effecten van het te realiseren 

programma op de verkeerssituatie in het plangebied in beeld worden gebracht. Hierbij wordt 

onder andere aandacht besteed aan de verkeer aantrekkende werking van de verschillende 

functies en de afwikkeling op de kruispunten. De verkeerscijfers uit het verkeersonderzoek 

dienen ook  als input voor het akoestische onderzoek en (indien nodig) voor het 

luchtkwaliteitsonderzoek. Zoals eerder genoemd zal een stedelijke toetsingswaarde voor 

doorstroming (auto en OV) moeten worden gehanteerd, dat mogelijk in afwijking van het 

(concept) Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam is. Ook zal de Netwerkstudie Noord 

worden meegenomen. 

Tevens wordt het nieuwe gemeentelijk parkeerbeleid verwerkt in de plannen. Er worden 

indien nodig parkeernormen opgesteld, die opgenomen worden in stedenbouwkundig plan 

en bestemmingsplan. Luchtkwaliteit 
De ontwikkeling gaat uit van het mogelijk maken van circa 2000 woningequivalent. Tevens 
worden voorzieningen mogelijk gemaakt in de plinten van de stadsstraat. Wanneer het 
definitieve programma bekend is, wordt een luchtkwaliteitsonderzoek uitgezet. 

 Geluid, algemeen 
Hieronder wordt nader ingegaan op de aspecten industrielawaai, wegverkeerslawaai en 
geluid van bedrijven. 

 Geluid, industrielawaai 
Op grond van de Wet geluidhinder moet een geluidszone worden vastgesteld rond 
industrieterreinen waar inrichtingen zijn gevestigd die 'in belangrijke mate geluidshinder 
kunnen veroorzaken'. Dit zijn inrichtingen en bedrijven als aangewezen in bijlage I, onderdeel 
D van het Besluit omgevingsrecht, de zogenaamde grote lawaaimakers. Dergelijke 
inrichtingen worden geacht zoveel lawaai te (kunnen) veroorzaken, dat de wijde omgeving 
ervan zeer zwaar belast wordt. 
Met de vaststelling van het vorige bestemmingsplan 'Banne Buiksloot, eerste herziening' in 
2008 is voor het westelijke gedeelte van het plangebied (Metaalbewerkerweg en omgeving) 
vastgelegd dat voor dit gedeelte de vestiging van grote lawaaimakers is uitgesloten. Met 
deze herziening was de vigerende geluidszone destijds niet verkleind dan wel opgeheven 
waardoor deze geluidszone in theorie altijd nog aanwezig was. In bestemmingsplan 
Metaalbewerkerweg en omgeving (vastgesteld in 2013) is deze geluidszone niet opgenomen 
waardoor de feitelijke situatie in overeenstemming is gebracht met de planologische situatie.  
Het plangebied wordt dus niet  meer aangemerkt als gezoneerd industrieterrein, maar valt 
wel binnen de geluidszone van het industrieterrein. Ook valt het plangebied in de geluidszone 
van Westpoort. Bij de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (zoals 
woningen) is op grond van de Wet geluidhinder akoestisch onderzoek verplicht.  

 Geluid, wegverkeerslawaai 
Op grond van de Wet geluidhinder bevinden zich van rechtswege langs alle gemeentelijke en 
provinciale wegen geluidszones waarbinnen de geluidsbelasting vanwege de weg aan het 
gestelde in de wet dient te worden getoetst. Dit geldt niet voor wegen: 

- die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied of; 
- waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. 

De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken. 
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Een deel van het plangebied valt binnen de geluidszone van de Klaprozenweg. Binnen deze 
geluidszone zullen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden toegestaan. Om deze 
reden is akoestisch onderzoek nodig. 

 Geluid, bedrijven 
Er zal  akoestisch onderzoek worden verricht naar het geluid van de gevestigde bedrijven in 
relatie tot de mogelijkheden om geluidgevoelige functies zoals woningen te realiseren in het 
gebied. 

 Externe veiligheid, algemeen 
Bij externe veiligheid gaat het om het binnen aanvaardbare grenzen houden van risico's bij 
productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 Externe veiligheid, LPG-tankstation 
Aan de Metaalbewerkerweg bevindt zich in de huidige situatie een brandstofverkooppunt 
met LPG verkoop. Om het LPG-tankstation bevindt zich een risico-contour waarbinnen geen 
kwetsbare objecten zoals woningen kunnen worden gerealiseerd.   

 Externe veiligheid, Aardgasleiding 
Door het plangebied loopt een in gebruik zijnde hogedruk aardgasleiding van de Gasunie. 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten de risico’s in beeld worden gebracht door 
middel van een QRA. 
 
1.1.10 Quick-scan bommen en granaten  
In het projectgebied zal een projectgebonden risicoanalyse worden uitgevoerd. In dit 
onderzoek worden bagger-, graaf-,  hei- en sloopwerkzaamheden na 1945 geïnventariseerd 
en geanalyseerd. 

 
1.1.11 Quickscan (regen)waterbestendigheid  
In het plangebied is nu al veel verharding en weinig groen. Er zal geen/weinig extra 
verharding nodig zijn ten behoeve van de plannen. In die zin zal de ontwikkeling geen 
negatieve gevolgen hebben voor wat betreft de regenwaterbestendigheid van het 
plangebied. In het kader van de watertoets zal nader advies over deze aspecten worden 
gevraagd aan waternet (zie ook onder paragraaf 1.1.9). 

 
1.1.12 Sociale infrastructuur 
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de stedelijke ontwikkelingen langs de IJ-oever 
(Buiksloterham, NDSM en iets verderop Overhoeks en De Bongerd) en de oude wijken 
Bloemenbuurt en Van der Pekbuurt. De ontwikkeling in het plangebied kan daarom de 
verbindende schakel zijn die nieuw Noord en oud Noord aan elkaar heelt. 
De wijken Bloemenbuurt en Van der Pekbuurt worden gekenmerkt door een hoge 
bevolkingsdichtheid met relatief hoge percentages eenoudergezinnen en niet-westerse 
allochtonen. In de Bloemenbuurt wonen relatief veel 65-plussers. De woningvoorraad in deze 
oude wijken bestaat voornamelijk uit corporatiewoningen (sociale huur). Recente 
ontwikkelingen tonen echter aan dat er een lichte stijging is waar te nemen van het aantal 
koopwoningen en vrije sectorwoningen. Dit trekt voornamelijk gezinnen met kinderen aan. 
De Buiksloterham en het NDSM-terrein zijn nog volop in ontwikkeling. De bevolking bestaat 
daar uit nieuwe stedelingen, waarbij alleenstaanden en stellen zonder kinderen ruim 
vertegenwoordigd zijn. Naar verwachting zal de demografische samenstelling in deze wijken 
eenzelfde ontwikkeling gaan volgen als bij Overhoeks (nieuwe stedelingen, hoog percentage 
stellen zonder kinderen, gemiddeld percentage stellen met kinderen). 
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De Bongerd is een wijk die zich kenmerkt door een hoge dichtheid van stellen met kinderen. 
De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit koopwoningen en vrije sectorwoningen. 
 
1.1.13 Overzicht van nog niet of nog onvoldoende onderzochte aspecten 
De volgende aspecten behoeven nader onderzoek: 

 Mer-beoordeling 

 Verkeer en parkeren (incl. fiets) 

 Lucht- en bodemkwaliteit 

 Geluidhinder (vanwege industrieterrein, weg en bedrijven) 

 Water (o.a. compensatie, waterkering en grondwaterstand)  

 Ecologie en hoofdgroenstructuur (gebieds- en soortenbescherming en advies TAC) 

 Externe veiligheid  

 Cultuurhistorie en archeologie (update) 

 Mogelijkheden tot uitplaatsen bedrijven  

 Een stadsbreed onderzoek naar mogelijkheden tot verplaatsing van de GVB 
busstallingsgarage aan de Metaalbewerkerweg, als onderdeel van een integraal 
onderzoek naar de consequenties van Koers 2025 op alle Amsterdamse GVB 
busstallingsgarages.   

 Mogelijkheden tot comprimeren Tennet 

 Ten aanzien van de detailhandel zou het goed zijn om een gebiedsoverstijgend 
overzicht te maken op basis van een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) uit te 
voeren, zodat de behoefte in samenhang met de gehele westelijke IJ-oever  kan 
worden bezien. 

 Onderzoek naar de mogelijkheden tot reconstructie van de kruising Floraweg-
Kamperfoelieweg, opheffen fietsviaduct, herstel dijkroute/-profiel en verplaatsing 
schoolgebouw. 

 Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheden van woningbouw op de Waterlandse 
Zeedijk. 

 Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van de uitbreiding van de 
woonschepenhaven Zijkanaal I aan de noordzijde, dan wel een nieuwe inrichting van 
het bestaande groen. 

 Onderzoek naar het risico van planschade 

 De ligging van kabels en leidingen in het gebied en de effecten en eventuele 
belemmeringen worden na uitgevoerde eerste verkenning nader onderzocht. 

 Hoogbouweffectrapportage wordt -indien nodig- opgesteld in de volgende fase. 
 
 

1.2 Wet Ruimtelijke Ordening 
1.2.1 Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) 
In 2011 is de Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld door de gemeenteraad van 
Amsterdam. Op de Visiekaart van de Structuurvisie Amsterdam 2040 is het plangebied 
aangeduid als ‘werken-wonen’. De Klaprozenweg is als indicatief tracé HOV bovengronds 
aangeduid. Het plangebied valt tevens onder het studiegebied Haven-Stad.  
Op dit moment is de Metaalbewerkerweg volgens de Structuurvisie Amsterdam 2040 nog 
een stadsverzorgend bedrijventerrein.  
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De Klaprozenweg als potentiele stadsstraat komt in de Structuurvisie Amsterdam 2040 nog 
niet voor. Uitsluitend de Van der Pekstraat is als kwaliteitsimpuls stadsstraten aangemerkt. 

 
1.2.2 Vigerende bestemmingsplannen 
Het plangebied valt onder vier bestemmingsplannen. Hieronder is een opsomming 
opgenomen van deze bestemmingsplannen en de voorkomende bestemmingen in het 
plangebied. 

 Bestemmingsplan Metaalbewerkerweg en omgeving 
De volgende bestemmingen komen voor in het plangebied: 

- Bedrijf – 1 (bedrijven en perifere detailhandel, maatbestemming voor horeca I, twee 
maatbestemmingen voor specifieke vorm van detailhandel 

- Bedrijf - 2 (bedrijven) 
- Groen 
- Maatschappelijk 
- Sport 
- Verkeer 
- Leiding – Gas 
- Waarde – Cultuurhistorie 
- Waterstaat – Waterkering 
- Geluidszone Industrie 

In de bestemming Bedrijf 1 zijn bedrijven toegestaan die vallen onder categorie 1, 2 of 3.1 in 
de van de regels deel uitmakende Staat van Inrichtingen. Ook zijn een aantal 
maatbestemmingen opgenomen voor reeds gevestigde bedrijven: 

- op het adres Draaierweg 1, een brood- en banketfabriek - categorie 3.2; 
- op het adres Metaalbewerkerweg 19, een garagebedrijf - categorie 3.2; 
- op het adres Metaalbewerkerweg 23, een busremise met vulpunt waterstof - categorie 

3.2; 
- op het adres Polijsterweg 7, een autoschadeherstelbedrijf - categorie 3.2; 
- op het adres Polijsterweg 9, een drukkerij - categorie 3.2; 
- op het adres Polijsterweg 15, een smederij - categorie 3.2; 
- op het adres Slijperweg 6, een voedingsmiddelenfabriek - categorie 4.1. 

In de bestemming Bedrijf 2 zijn bedrijven toegestaan die vallen onder categorie 1, 2 of 3.1 in 
de van de regels deel uitmakende Staat van Inrichtingen. 

 Bestemmingsplan Banne Buiksloot II 
De volgende bestemmingen komen voor in het plangebied: 

- Groen 
- Tuin 4  
- Verkeer 
- Water (inclusief aanduiding ligplaats voor woonschepen) 
- Waarde Archeologie  
- Waarde Cultuurhistorie 
- Waterstaat-Waterkering 

 Bestemmingsplan Verbreding Klaprozenweg  
De volgende bestemmingen komen voor in het plangebied: 

- Horeca 
- Verkeer 
- Geluidszone Industrie  
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 Bestemmingsplan Oud Noord 
De volgende bestemmingen komen voor in het plangebied: 

- Groen 
- Maatschappelijk 
- Verkeer 

 
1.2.3 Transformatiestrategie Haven-Stad 
In 2013 is de Transformatiestrategie Haven-Stad vastgesteld door de gemeenteraad van 
Amsterdam. 
Dit besluit wijkt op twee punten af van de Structuurvisie Amsterdam 2040.  

- Sportpark Melkweg/Oostzanerwerf is met dit besluit in afwijking van de Structuurvisie 
Amsterdam 2040 niet langer volledig aangeduid als woon-werkgebied. Het westelijk 
deel kan ruimte aan bedrijven bieden die zich moeilijk mengen met wonen. Deze 
bedrijven langs de op- en afritten van de A10/A8 kunnen tevens een geluidsscherm 
vormen voor de woningbouw aan de oostkant van het terrein.  

- Voor het Cornelis-Douwesterrein dat in de Structuurvisie als werkgebied staat 
aangeduid, wordt met de transformatiestrategie Haven-Stad toegestaan om 
planologisch-juridisch geleidelijke transformatie naar een gemengd stedelijk gebied in 
de periode 2015-2030 mogelijk te maken. Dit maakt in de toekomst een levendig 
stedelijk gebied aan het IJ mogelijk.  

Dit betekent dat Sportpark Melkweg/Oostzanerwerf een mogelijke locaties is voor 
uitplaatsing van niet mengbare bedrijvigheid vanuit het plangebied Klaprozenweg-
noordoost. En dat het Cornelis Douwesterrein juist niet als wenselijk wordt gezien als 
bestemming voor de uitplaatsing van niet mengbare bedrijven. 
 
1.2.4 Koers 2025, Ruimte voor de Stad 
In juni 2016 is de Koers 2025 vastgesteld door het College van B&W in Amsterdam. In de 
Koers 2025, Ruimte voor de stad -  een ontwikkelstrategie voor de periode 2016-2025 -wordt 
voor de Metaalbewerkerweg en omgeving (Klimopwegdriehoek) aangegeven een 
gebiedsuitwerking in 2016 gericht op nieuwe projecten in 2017 en 2018 op te stellen. Ook 
bevinden zich binnen dit gebied enkele lopende projecten. Het gebied Metaalbewerkerweg 
zelf is verbijzonderd en wordt op de kaart aangegeven als Strategische Ruimte voor de stad 
ten behoeve van gebiedsontwikkeling na 2020.  
In de Koers 2025 worden 3 stedelijke milieutypen onderscheiden. Op basis van deze 
beschrijving zal - voor het plangebied Klaprozenweg-noordoost - worden uitgegaan van 
‘Gemengde Stadsbuurten’.  De bijbehorende strategie is: Actief en ‘van binnen naar buiten’ 
realiseren van gemengde stedelijke milieus rond stadstraten in de Ringzone. “Stadsbuurten 
vormen de basis van iedere vitale stad. Hoewel wonen er dominant is, zijn het functioneel 
gemengde gebieden met hoge dichtheden.” Hiermee wordt de transformatieopgave zoals 
beschreven in de Structuurvisie 2040 niet alleen versneld, ook wordt een gemengd woon-
werk milieu nagestreefd. Tevens wordt de stadstraat – voor dit plangebied de Klaprozenweg - 
als centraal gegeven voor een gemengde stadsbuurt benoemd.  
In juni 2016 is de Koers 2025 door B&W vastgesteld. In september 2016 is Koers 2025 ter 
kennisname naar de gemeenteraad gestuurd en zijn er 13 moties aangenomen ter nadere 
uitwerking. 

 
1.2.5 Opdracht Principebesluit Klaprozenweg-noordoost 
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Omdat er voldoende belangstelling aanwezig is vanuit de markt voor deze locatie om 
nieuwbouw te realiseren wordt in opdracht van het Team Ruimte voor de Stad, geen 
gebiedsuitwerking maar direct een Principenota opgesteld voor het gehele plangebied. Er 
wordt verwacht dat de deelgebieden zich in verschillend tempo zullen ontwikkelen. Voor het 
deelgebied Klimopwegdriehoek (deelgebied B) en de directe omgeving daaromheen zijn al 
verschillende ontwikkelaars bij de gemeente langs geweest met de intentie woningen te 
ontwikkelen.  Het bestaande bedrijventerrein rondom de Metaalbewerkersweg heeft een 
zeer versnipperde eigendomsituatie, waardoor de ontwikkeling van dit gebied meer tijd in 
beslag zal gaan nemen. Er wordt daarom rekening gehouden met een fasering in de 
ontwikkeling van het plangebied (dmv de deelgebieden) ,  die richting het strategie en 
projectbesluit nader zal worden uitgewerkt. 
 
1.2.6 Milieu-effectrapportage 
Het project Klaprozenweg-noordoost voorziet in de realisatie van circa 2000 
woningequivalent op een oppervlak van ca. 27 ha. Er is in beperkte mate bedrijvigheid in 
milieucategorie 3.1 en 3.2. denkbaar (uitsluitend in geval van verplaatsing). Het merendeel 
van de zwaardere bedrijvigheid zal echter moeten worden uitgeplaatst. Daarnaast is er 
ruimte voor 40.000 – 60.000 m2 bvo aan niet woonfuncties, waaronder bedrijven in 
milieucategorie 1 en 2. 
In dit geval is er geen directe m.e.r.-plicht, omdat de gewenste ontwikkelingen niet genoemd 
staan in bijlage C bij het Besluit m.e.r. De ontwikkelingen vallen wel onder bijlage D van het 
Besluit m.e.r. Onder D 11.2 staat de volgende activiteit genoemd: De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen. 

 
Er geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

 een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

 een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 

 een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
 
Bij het project Klaprozenweg-noordoost gaat het om het mogelijk maken van circa 2000 
woningequivalent in aaneengesloten gebied. Er wordt mogelijk aan één van de voorwaarden 
zoals genoemd in het Besluit m.e.r. voldaan, zodat er een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.  
Dat wil zeggen dat het bevoegd gezag moet onderzoeken of het project mogelijk belangrijke 
nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen. 
 
In casu is een project-Mer nodig, een milieubeoordeling gekoppeld aan een concreet 
ruimtelijke besluit (zoals een bestemmingsplan). 
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1.2.7 Overzicht verleende vergunningen 
 

 
 
 

1.3 Beleid 
Verschillende overheden hebben relevant beleid opgesteld voor de ontwikkeling van het 
projectgebied. In de volgende fase worden de relevante beleidskaders nader belicht. 
Hieronder alleen een overzicht. 

 
1.3.1 Gemeentelijk beleid 
Facetbeleid: 

 Parkeren, incl. fiets 

 Detailhandel en Perifere detailhandel (PDV) 

 Overnachtingenbeleid 

 Economie van morgen  

 Kantorenbeleid 

 Woonagenda 2025 

 V&OR stadsstraten 

 R&D Visie Openbare Ruimte 

 Hoofdgroenstructuur 

 Watervisie 

 Beschermd stadsgezicht 

 De bewegende stad 

 Naar een stad zonder aardgas 

 Uitvoeringsplan Afval 

 Amsterdam Circulair, leren door te doen 

 
1.3.2 Rijksbeleid 
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 Ladder voor duurzame verstedelijking 
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1.3.3 Provinciaal beleid 

 Structuurvisie Noord-Holland 2040 

 Provinciaal ruimtelijke verordening 

 Provinciale Milieuverordening (PMV) Noord-Holland 
 

1.3.4 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

 Legger van de primaire waterkering HHNK (2008) 

 Keur op de waterkeringen van HHNK (2006) 
 

  



  Gemeente Amsterdam Concept, 26 juli 2017 

 Notitie Pagina 29 van 59 

   

2 Compacte procedurele-, krachtenveld- 
en risicoanalyse 
 
Onderstaande analyse wordt in de volgende planfase nader gekwantificeerd en op basis 
daarvan geprioriteerd.  

 Financiële haalbaarheid van verschillende fases. 

 Het Hoogheemraadschap (HHNK) gaat betrokken worden bij het onderzoek naar 

mogelijkheden van woningbouw op de Waterlandse Zeedijk. Woningbouw op de dijk is 

namelijk niet zondermeer mogelijk. (Technisch haalbaarheidsrisico). 

 Uit bodemonderzoek moet blijken of het dijklichaam gesaneerd moet worden. Bij een te 

grote verontreiniging zal grond worden afgevoerd. (Financieel haalbaarheidsrisico). 

 Planschade ten gevolge van uitplaatsen bedrijven.  

 Planning- en faseringsrisico vanwege het verleggen van kabels en leidingen zoals 

warmtenet om het verplaatsen van de rooilijn mogelijk te maken. Het verplaatsen van de 

rooilijn is noodzakelijk om de stadsstraat te realiseren. 

 Een kwantitatieve risicoanalyse voor de hogedruk aardgasleiding moet uitwijzen of 

beoogde woningbouwprogramma mogelijk is en welke aanvullende voorzieningen 

moeten worden getroffen.  

 Wegverkeerslawaai ter plaatse van de Klaprozenweg kan leiden tot te hoge 

gevelwaarden. Gevelwaarden boven de norm zullen tot zwaardere gevelconstructies 

leiden. (haalbaarheidsrisico). 

 Als de MER procedure moet worden gevolgd kan dat leiden tot significant langere 

bestuurlijke doorlooptijden.  

 Door de voorgenomen verdichting, als mede andere stedelijke ontwikkelingen in de 

omliggend gebied is de groeiende verkeersbelasting op de Klaprozenweg een risico dat 

nader moet worden onderzocht. 
. 
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Projectgebied (zwarte, dubbele contour) geprojecteerd op uitsnede Opgavekaart Visie Openbare 
Ruimte 2025, concept vrijgegeven door B&W op 31 mei 2016 
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3 Ontwikkelingsstrategie 
 

3.1 Onderbouwing nut en noodzaak project 
De ontwikkeling van het projectgebied tot een gemengde stedelijke woonbuurt, waarin een 
hoge vloerdichtheid (fsi) bestaat, biedt woon- werkruimte aan een grote en nog steeds 
groeiende hoeveelheid ruimtezoekers in Amsterdam. Wonen en werken in gemengde 
stedelijke milieus blijkt al jaren een structurele behoefte te zijn. De belangstelling voor 
Amsterdam is daarbij onverminderd groot. De druk op de woningmarkt in de stad is in korte 
tijd na de crisis zelfs ongewenst groot geworden. De stad dreigt onbereikbaar te worden voor 
een groeiende groep mensen en daarmee een exclusief domein voor alleen gefortuneerden. 
Talentontwikkeling waaraan de stad behoefte heeft, kan dan steeds minder in de stad zelf 
plaatsvinden. De dynamiek in de stad komt daarbij onder druk te staan. Aanbod van nieuwe 
woningen in de stad is daarom behalve nuttig ook noodzakelijk. De keuze voor een 
gemengde stedelijke woonbuurt in het projectgebied heeft de volgende specifieke 
onderbouwing: 

 Realiseren van aansluitende stedelijke kwaliteit aan de noordzijde van de Klaprozenweg 
ten opzichte van het aangrenzend -reeds in ontwikkeling gebrachte- Stedelijk Waterfront 
aan Het IJ. De bestaande perifere inrichting van het projectgebied is in toenemende mate 
vervreemdend en scheidend in beeld en functioneren in de nieuwe stedelijke context. Dit 
komt de kwaliteit van de stad niet ten goede. Dit geldt zeker ook voor de Klaprozenweg, 
die behalve een stroomfunctie (m.n. voor openbaar vervoer) nadrukkelijk ook een 
stedelijke verblijfsfunctie moet krijgen. De huidige scheidende werking van de weg kan 
dan worden omgebogen tot een verbindende kracht in de vorm van een levendige 
stadstraat met stedelijke voorzieningen in de plint van stedelijke gesloten bouwblokken. 

 Realiseren van verbindingen in het projectgebied, waarmee de relatie tussen bestaande 
en nieuwe woongebieden van Noord wordt bevorderd. Behalve mogelijkheden voor 
nieuwe heldere routes is ook de keuze voor een gedifferentieerde opbouw van het 
woningprogramma in het projectgebied een verbindende kracht tussen de bestaande en 
nieuwe woongebieden. Deze verbindingen dragen bij aan de ongedeelde stad die 
Amsterdam zich ten doel stelt. 
 

3.2 Ruimtelijke strategie 
De schaal van het projectgebied is bewust gekozen, ondanks de verschillen tussen de 
deelgebieden. Het doel om één samenhangends stedelijk gebied te ontwikkelen, kan alleen 
als dit vanaf het begin voor het gehele projectgebied wordt uitgesproken. Een fasering zal 
nodig zijn, omdat  de mogelijkheden om tot ontwikkeling te komen in samenwerking met de 
bestaande belanghebbenden moeten worden afgestemd. 
 
Voor het merendeel van de bestaande bedrijven zal het nodig zijn een andere plek te vinden 
buiten het plangebied omdat deze bedrijven veel ruimte innemen en arbeidsextensief  zijn 
(GVB) en soms ook tijdsextensief zijn en/of veel verkeer aantrekken (zalenverhuur) en in 
sommige gevallen ook qua milieu categorie niet mengbaar zijn met wonen (diverse 
garagebedrijven, LPG station). Uitplaatsing van de GVB-garage is onderdeel van een 
integraal verplaatsingsonderzoek van meerdere GVB-vestigingen. In een aantal gevallen lijkt 
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het mogelijk door herschikking van het bedrijf inpassing in een compactere vorm mogelijk te 
maken (Tennet, gasdrukregel-station), maar alternatieven buiten het plangebied worden ook 
onderzocht. Sportpark Melkweg/ Oostzanerwerf zal onderzocht  worden als één van de 
mogelijk geschikte locatie voor het uitplaatsen van bedrijven vanuit het plangebied. Ook kan 
aan uitruil van functies worden gedacht. Dit zal echter niet voldoende zijn, er kan ook aan 
andere locaties worden gedacht zoals Sloterdijk III, Westpoort, de Achtersluispolder in de 
gemeente Zaanstad, of elders. 
 
Voor het eindbeeld zijn binnen een geschat totaal bebouwd volume van 200.000 m2 bvo, vier 
indicatieve toekomstprogramma’s opgesteld. De programma’s verschillen in aandeel 
niet/woonfuncties, woningaantal en  gemiddelde woninggrootte (gbo).  Binnen het wonen 
wordt van een  verhouding van 40% sociaal, 40% middelduur (koop en huur) en 20%  duur 
aangehouden conform de Woonagenda 2025.  
               

          
 

         
Vier toekomstscenario’s voor de programmering van functies 

Programma 1 

70% wonen, 2000 won, 49m2 gbo/won

20% economie*

10% maatschappelijk

Programma 2 

70% wonen, 1400 won, 70m2 gbo/won

20% economie*

10% maatschappelijk

Programma 3 

80% wonen, 2000 won, 56m2 gbo/won

10% economie*

10% maatschappelijk

Programma 4 

75% wonen, 2000 won, 53m2 gbo/won

15% economie*

10% maatschappelijk
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In de volgende fase zullen de verschillende programmatische scenario’s worden onderzocht. 
In een scenario met 25% niet-woonfuncties (waaronder 10% maatschappelijk) resteert 
150.000 m2 aan volume voor wonen. Dit betekent bij 2000 woningen een gemiddelde 
woninggrootte van 75 m2 bvo, hetgeen bij gestapelde bouw neerkomt op zo’n 52,5 m2 gbo 
(70%). In een scenario met 30% niet-woonfuncties resteert 140.000 m2 volume voor wonen. 
Kiezen we hier voor een grotere gemiddelde woninggrootte van 100m2 bvo, oftewel 70 m2 
gbo dan kunnen slechts 1400 woningen gerealiseerd worden. En zo zijn er natuurlijk nog 
meer combinaties denkbaar.  
 
Bij economie kan gedacht worden aan functies als horeca, consumentverzorgende en 
zakelijke dienstverlening, in beperkt mate groothandel/gebrancheerde 
detailhandel/compacte PDV op basis van het onderzoek, (creatieve) bedrijvigheid in 
milieucategorie 1 en 2. en indien mogelijk in beperkte mate in bedrijvigheid in milieucategorie 
3.1 en 3.2. (uitsluitend in geval van herplaatsing). Daarnaast is er ruimte voor 
maatschappelijke voorzieningen (welzijn en zorg), onderwijs, cultuur en sport. 
 

3.3 Stedelijk milieu 
Doel is de realisatie van een ‘gemengde stadsbuurt’, een stedelijk milieu met een hoge 
dichtheid, zowel qua inwoners als arbeidsplaatsen, met een sociaal-economisch gemengd 
karakter. Het gebied kent straks een grote diversiteit aan woningtypen en biedt ruimte aan 
voorzieningen die zowel aantrekkelijk zijn voor de bewoners en ondernemers in het 
projectgebied als in de omliggende gebieden.  

  
3.3.1  Bouwhoogte, fsi en inpassing in de omgeving 
Gedacht wordt aan gesloten bouwblokken van 4 à 7 lagen, waarbij de hoogte in de richting 
van bestaande lagere bouw afneemt. Incidenteel zijn hoogteaccenten tot circa 12 lagen 
mogelijk. Op de kavels zal een stedelijke bebouwingsdichtheid worden mogelijk gemaakt, 
waarbij een fsi van ca. 3 ter indicatie wordt aangehouden. Hiermee wordt aangesloten op de 
stedelijke gemengde karakteristieken van de Buiksloterham aan de zuidzijde. De huidige 
perifere inrichting in het plangebied  wordt opgeheven.  De Klaprozenweg moet daarin een 
verbindende ruimte zijn tussen het plangebied en de Buiksloterham en wordt daarom een  
stadsstraat, waar in de plint van de stedelijk bouwblokken niet-woonfuncties zijn 
opgenomen. 
Ten opzichte van  de aanliggende bestaande woongebieden aan de noordzijde (dijkdorp, 
tuindorp en tuinstad), die lagere dichtheden kennen, is een zorgvuldige overgang van groot 
belang. Voor de Waterlandse Zeedijk wordt aan nieuwe dijkwoningen gedacht (zelfbouw; 
wellicht stedelijker dan Buiksloterdijk en Nieuwendammerdijk).  

 
3.3.2 Sociaal-economische menging, woonprogramma 
Van belang voor een ongedeelde wijk is een woningaanbod met voldoende betaalbare 
woningen. Afhankelijk van de gemiddelde woninggrootte kunnen er tussen de 1400 en 2000 
woningen gerealiseerd worden. Als onderdeel van de sociale huurwoningen is  ook is 
aandacht gewenst voor woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. De sociale 
huurwoningen bieden onder meer kansen aan doorstromers uit de omliggende oudere 
buurten, waar een deel van de sociale huurwoningen juist wordt verkocht om ook in deze 
gebieden menging tot stand te brengen.  
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Daarnaast zijn er ook woningen in het middensegment gewenst (zowel huur als koop). De 
plek ligt gevoelsmatig dicht bij de stad, zeker wanneer er een nieuwe fietsbrug bij het Stenen 
Hoofd komt over het IJ. Ook liggen er plekken met stedelijke aantrekkingskracht zoals het 
NDSM-terrein en de Ceuvel nabij.  Het gebied is aantrekkelijk voor zowel starters, stellen en 
gezinnen die de ‘stad aan hun voeten’ willen hebben. Voor studenten worden er al overal in 
de stad woningen gerealiseerd op locaties die aan het begin van hun ontwikkeling staan. 
Deze locatie biedt juist een kans om in te zetten op kleine woonruimtes voor starters (o.a. ex-
studenten in creatieve beroepen). Daarnaast biedt de locatie kansen voor stellen en gezinnen 
die – gelet op de m2 prijzen- de nabijheid van de stad belangrijker vinden dan een groot 
woonoppervlak.  
Voor woningen in het hoge segment kan gedacht worden aan dijkwoningen of aan 
appartementen op grotere hoogte met een mooi uitzicht. Deze zijn vooral kansrijk in 
bouwblokken met hoogteaccenten langs de Klaprozenweg. 

 
3.3.3 Functiemix en flexibiliteit functies 
Gestreefd wordt naar een verhouding wonen en werken van 70-30 %, waarbij een ondergrens 
van 25% niet-woonfunctie wordt aangehouden, waarvan 15%  economie in productieve 
wijken conform de nota ‘Econonomie van Morgen’ En daarnaast  10% aan maatschappelijke 
voorzieningen. Om ook ruimte te kunnen bieden voor voldoende arbeidsplaatsen is het 
streven om zo mogelijk zelfs 30 % niet-woonfuncties te realiseren (50.000 tot 60.000 m2 
bvo). Ruimte voor niet-woonfuncties - die goed mengbaar zijn met wonen -  zal in de eerste 
plaats worden gemaakt in de plint aan de Klaprozenweg, die als stadstraat wordt beoogd. De 
Klaprozenweg zal daarmee naast een verkeersfunctie ook een belangrijke verblijfsfunctie 
krijgen. Ook op enkele andere locaties (zoals de school aan de Floraweg) zijn functies op de 
begane grond mogelijk. Dit levert in totaal zo’n 17.500 m2 bvo aan plintfuncties op. Om 30 % 
niet-woonfuncties te realiseren zijn echter meer locaties nodig dan slechts de plinten. Er kan 
ook gedacht solids (aan de stadsstraat), bedrijfsverzamelgebouwen en solitaire bedrijven 
elders in het plangebied. Ook bedrijven met woningen erboven en woonwerk-woningen, 
bijvoorbeeld in de vorm van zelfbouw zijn een mogelijkheid. 25 % moet zeker haalbaar zijn. 
Voor 30 % niet woonfuncties zullen naast de mogelijkheid om bestaande bedrijven in te 
passen in de nieuwe situatie ook de mogelijkheden voor nog niet aanwezige niet-
woonfuncties moeten worden verruimd door een flexibele invulling van het 
bestemmingsplan.  
Ten aanzien van de detailhandel zou het goed zijn om een gebiedsoverstijgend overzicht te 
maken voor detailhandel (DPO), zodat de behoefte in samenhang met de aangrenzende 
gebieden kan worden bezien. 

 
3.3.4   Welzijn, cultuur, zorg, onderwijs en sport 
Voor de volgende voorzieningen zijn reserveringen nodig binnen het plangebied: 

Voorzieningen  M2 bvo binnen M2 bvo buiten  

Alles in een school  1 met 
voorschool, kinderopvang en 
gymzaal  

3855 1000 

Alles in een school 2, later in 
samenhang met Buiksloterham 

2000 5000 
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VO school en sportzaal 6000 1500 

Groen en  speelveldjes    20.000 

Sport buiten   9600* 

Speelplekken  4900 

Zorg  1028 50 

Welzijn  967 50 

Woningen zorg 3000  

Totaal  16.850  37.600 

Medisch  (1029*)  

 
* De behoefte aan sportvelden wordt elders in het stadsdeel opgevangen. Ook worden er 
geen nieuwe voorzieningen voor kunst en cultuur opgenomen. Op steenworp afstand liggen 
diverse voorzieningen zoals het Noorderparkbad, groen in de Buiksloterbreek, de 
schoolwerktuinen, het Noorderpark en culturele voorzieningen rondom het NDSM-terrein. 
Van belang voor maatschappelijke voorzieningen is het hanteren van een maatschappelijke 
grondprijs. De commerciële maatschappelijke voorzieningen vallen hier niet onder.  
 
In een levensloopbestendige wijk, met een menging van leeftijdsgroepen en sociaal-
economische doelgroepen is ook het bewust en onbewust stimuleren van beweging van 
groot belang. Hiermee kan voldaan worden aan uiteenlopende zaken als gezondheid, 
productiviteit en sociale cohesie. Bovendien wordt zo uitvoering gegeven aan 
beleidsdoelstellingen uit onder meer het Actieplan Bewegen, de Agenda Groen, de Visie 
Openbare Ruimte en Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Daarnaast wordt op deze manier invulling 
gegeven aan de ruimtelijke strategieën zoals geformuleerd in het rapport ‘Zorg en Ruimte – 
voor ouderen’. De Age Friendly City-thematiek en ambities van de World Health Organisation 
van de VN (overgenomen door de gemeente Amsterdam) landt hiermee ook in het 
projectgebied van de Klaprozenweg Noordoost. Er zijn hiervoor in het projectgebied een 
aantal aanknopingspunten: 

 Ten eerste bieden de te realiseren routes tussen de nieuwe en bestaande woongebieden 
de mogelijkheid om in inrichting prioriteit te geven aan fietsers en voetgangers. Brede 
stoepen, vrijliggende fietspaden en bij voorkeur autoluw. Bij de herinrichting van de 
Klaprozenweg wordt aandacht besteedt aan gelijkvloerse oversteken en heldere 
contrasten  voor voetgangers. 

 Het openbare groene overgangsgebied tussen nieuwe en bestaande woonbuurten biedt 

de mogelijkheid goed verlichte en eventueel blessurevrije routes voor wandelaars en 

hardlopers te realiseren, verbonden met omliggende parken, oevers en maatschappelijke 

voorzieningen..  

 Bij de inrichting van de groene ruimtes in en tussen de woonbuurten worden langs de 
routes voor langzaamverkeer rust- en zitplekken gecreëerd, zodat wandelaars van alle 
leeftijden kunnen pauzeren en elkaar kunnen ontmoeten. Gezien het relatief grote aantal 
65-plussers in de Bloemenbuurt ìs dit van aanzienlijk belang. 

 De sportzaal van de nieuwe vestiging van het Over 't IJ-college biedt buiten schooltijden 
mogelijkheden voor flexibel gebruik voor andere sporters van alle leeftijden. 

 Het schoolplein van de PO-school kan na schooltijd openbaar gehouden worden, zodat 
kinderen uit de buurt hier ook dan veilig kunnen spelen. Hier kan worden ingezet op 
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intergenerationele ontmoetingen tussen jong en oud. Dit is goed voor de sociale 
veiligheid en cohesie en draagt bij aan de mogelijkheden voor eenzame ouderen om op 
een toegankelijke manier meer ‘in het leven’ te staan. 
 

3.3.5  Identiteit stadstraat Klaprozenweg, voorzieningen 
Ook moet worden nagedacht over het karakter van de Klaprozenweg in relatie tot  de overige 
delen van de Klaprozenweg (zuidzijde, alsmede het deel dat in het aangrenzende 
Strategiebesluit Klaprozenweg/NDSM Noord valt). 
De toekomstige bewoners van het gebied Klaprozenweg-noordoost kunnen voor hun 
dagelijkse voorzieningen zowel terecht op het Mosveld als in winkelcentrum de Banne. 
Gegeven de ligging van de Klaprozenweg in het verlengde van het Mosveld zou er in dit deel 
van de stadsstraat vooral ruimte voor dagelijkse  en wekelijkse voorzieningen moeten zijn 
(met in zeer beperkte mate ruimte voor detailhandel). Het gaat hier om voorzieningen met 
een relatie met de omliggende buurten. Voorzieningen die van kort parkeren langs de weg 
voor een belangrijk deel afhankelijk zijn, leveren eveneens een bijdrage aan de levendigheid 
van de stadstraat en moeten bij voorkeur de kans krijgen zich te vestigen aan de stadstraat. 
 
3.3.6 Parkeren in stedelijk milieu 
Het gebied kent straks relatief weinig parkeermogelijkheden in de openbare ruimte en zal 
beperkt zijn tot langsparkeren langs stadstraat en stedelijke buurtstraat. Dit betekent dat 
uitsluitend niet-woonfuncties met een relatief lage parkeernorm in het gebied gesitueerd 
kunnen worden.  

 
3.3.7 Indicatief nieuw grondgebruik 

 Totale omvang projectgebied    = ca. 29 ha. 

 Openbaar gebied (land en water)   = ca. 19,5 ha. (16 en 3,5 ha.)  

 Niet openbaar(eigendom., erfpacht.,schooltuinen) = ca. 9,5 ha. 

 Totaal bebouwd oppervlak op de kavels   = ca. 4,5 ha. 

 Totaal bruto vloeroppervlak op de kavels   = ca. 20 ha.  

 Gemiddeld bebouwingspercentage op kavels  = ca. 70% (excl. schooltuinen) 

 Gemiddelde vloerdichtheid op kavels (fsi)  = ca. 300% (fsi=3, excl. 
schooltuinen) 

 

3.4 Duurzaamheid 
Amsterdam wil duurzaam groeien. Een belangrijke keuze is om vooral binnen bestaand 
stedelijk gebied deze groei te laten plaatsvinden zodat groengebieden buiten de stad groen 
kunnen blijven. In de stad zelf neemt het draagvlak toe voor voorzieningen en openbaar 
vervoer en er ontstaan gunstige voorwaarden voor de deeleconomie. De herontwikkeling van 
het plangebied draagt aan deze duurzame groei bij door een stedelijke dichtheid in het 
plangebied mogelijk te maken. In aanvulling hierop heeft de Amsterdam 
duurzaamheidsbeleid, bestaande uit onderstaande vier aandachtgebieden. 

 
3.4.1 Duurzame energie 
De energievraag wordt zoveel mogelijk beperkt door het ontwikkelen van energiezuinige 
gebouwen en de energiebehoefte in het gebied wordt op een duurzame manier opgewekt, 
met mogelijkheden voor bewoners om te komen tot een energie neutrale woning. 
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Overeenkomstig bestaand gemeentelijk beleid zal wordt dit gebied aangesloten op 
stadswarmte en niet meer op het gasnet. 
Daarbij zijn de volgende punten specifiek voor deze locatie: 

 Duurzame energievoorziening: Door het realiseren van voldoende dakoppervlak voor 
elektriciteitsopwekking en aan te sluiten op de recent aangelegde naastgelegen 
hoofdwarmteleiding. 

 Inpassing en verduurzaming elektrisch verdeelstation: Ruimtelijk zo compact mogelijk 
inpassen in of buiten het te verstedelijken plangebied en daarnaast het station zelf zoveel 
mogelijk verduurzamen. Bij verplaatsing buiten het plangebied is een positie dichterbij Het IJ 
van -energetisch- belang vanwege de voeding van het transformatorstation Hoogte Kadijk. In 
dat geval zal de mogelijkheid van een verplaatsing van het transformatorstation aan de 
Papaverweg worden betrokken. Het inpassingsvraagstuk strekt zich ook uit tot de 
ondergrond, vanwege de benodigde hoofdelektriciteitskabels in en buiten het plangebied. 
 
3.4.2 Schone lucht 
De Amsterdamse ambitie voor het thema Schone lucht gaat verder dan de wettelijke eisen 
voor luchtkwaliteit. Het gaat daarbij om mobiliteit gerelateerde maatregelen. Ook voor deze 
locatie geldt dat de negatieve effecten op de luchtkwaliteit met name van het verkeer 
afkomstig zijn. Duurzame mobiliteit is daarom van belang, waarbij het (auto)verkeer beperkt 
en verduurzaamd wordt. 
Daarbij zijn de volgende punten specifiek voor deze locatie: 

 Bevorderen gebruik openbaar vervoer: In de loop van 2017 verbindt een hoogwaardig 
openbaar vervoer buslijn (HOV-Klaprozenweg) het projectgebied met Centraal Station in ca. 
15 min en het station in Zaandam in ca. 20 min). De Noord-Zuidlijn zit in een afrondende fase. 
De bereikbaarheid met openbaar vervoer zal op korte termijn sterk toenemen.  

 Bevorderen fietsgebruik: Met de fiets en de pont is de reistijd naar Centraal station 
minder dan 15 minuten. Door in te zetten op langzaam verkeer i.p.v. autobereikbaarheid, 
wordt meteen bijgedragen aan doelstellingen van de 'bewegende stad'. De gemeente 
overweegt het ontwikkelen van een brug over het IJ. 

 Beperken en verduurzamen autogebruik: Dit kan worden bereikt via het hanteren van 
een lage parkeernorm. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de markt uitgedaagd kan 
worden om met duurzame mobiliteitsconcepten de nog resterende mobiliteitsvraag zo 
duurzaam mogelijk in te vullen. De gemeente faciliteert oplaadpalen in de openbare ruimte. 
 
3.4.3 Klimaatbestendige stad 
De gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van het regenwater. De gemeente laat 
de uitvoering van deze zorgplicht uitvoeren door Waternet. Voordelen van een 
regenbestendige stad zijn een verminderde druk op het regionale watersysteem, verbeterde 
kwaliteit van het oppervlaktewater en dat er minder water hoeft te worden gezuiverd. Een 
regenbestendige inrichting van de openbare ruimte, gebruikmakend van het omliggende 
water en groen is daarom uitgangspunt. Groene daken, of polderdaken kunnen afvoer van 
regenwater vertragen of bergen. Via erfpachtvoorwaarden kunnen deze maatregelen worden 
bevorderd dan wel verzekerd.   
Daarbij zijn de volgende punten specifiek voor deze locatie: 

 Oppervlaktewaterstructuur: Het plangebied grenst aan Zijkanaal I, waarop een 
aanvullende oppervlaktewaterstructuur in het plangebied een goede afvoer van regenwater 
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kan verzorgen. 

 Groenstructuur: Een integrale groenstructuur die aan de noordzijde van het plangebied 
wordt voorgestaan, kan uitstekend worden ingezet de regenbestendigheid van het 
plangebied te vergroten.  

 Grondwater: Mogelijk knelpunt in de omgeving van Hulstweg-Klimopweg-
schoolwerktuinen bij hevige regenval. 

 
3.4.4 Circulaire economie 
In een circulaire economie wordt slim omgegaan met energie, water en grondstoffen. Het is 
een economie waar ‘afval’ een grondstof is en energie komt van duurzame bronnen. De 
gemeente Amsterdam wil een koploperspositie verwerven in deze transitie naar een 
circulaire economie en een actieve rol innemen in het stimuleren hiervan. Inzet richt zich 
vooral op de waarde-ketens bouw en organische reststromen, waarbij een efficiënte 
grondstoffen huishouding wordt gehanteerd door circulair bouwen en de openbare ruimte 
binnen Puccini-standaarden op een circulaire wijze te herinrichten. 
Een afvalinzameling gericht op het scheiden dichtbij huis, waardoor met inzet van de 
bewoners 65% scheiden van huishoudelijk afval mogelijk is in 2020 (2014: 27%). Zo kunnen 
meer grondstoffen worden terug gewonnen voor hergebruik, recycling en andere nuttige 
toepassingen.  
Daarbij zijn de volgende punten specifiek voor deze locatie: 

 Circulair bouwen: Omdat de ontwikkeling sloop-nieuwbouw betreft, zijn daar inhoudelijk 
goede kansen voor. Dit zelfde geldt voor de herinrichting van de openbare ruimte waar veel 
materialen zullen vrijkomen (betonklinkers).  

 Afvallogistiek: Door de concentratie van het aantal woningen in de strook langs de 
Klaprozenweg, ontstaan er ook concentraties van ondergrondse afvalcontainers. Dit vraagt 
aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, die ter plaatse als stadstraat moet 
kunnen functioneren. 

 Kleinschalige recyclepunten: Voor het aanbieden van klein grofvuil door bewoners (bv 
meubels, elektrische apparaten).  

 Sanitatie: In aan het grenzende plangebied Buiksloterham vindt een pilot plaats voor 
nieuwe sanitatie. Dit is een andere vorm van riolering waarbij energie en grondstoffen 
gewonnen kunnen worden. In het vervolgtraject wordt bekeken of deze pilot opgeschaald 
kan worden in het plangebied Klaprozenweg. 

 
3.5 Fasering/Versnelling 

De volgende fasering in de ontwikkeling van het projectgebied, waarbij onderlinge 
afhankelijkheden zijn inbegrepen, wordt voorgesteld. Deelgebieden zijn zo gekozen dat deze 
naar verwachting een homogene ontwikkelconditie hebben en op deze wijze zich redelijk 
laten faseren. 
1. Klimopweg-driehoek (B), bij voorkeur i.c.m. nieuwe oriëntatie schoolwerktuinen (A) 
2. Floraweg-driehoek (C), bij voorkeur i.c.m. Metaalbewerkerweg-oost (D) 
3. Buiksloterdijk (G) en (H), bij voorkeur i.c.m. reconstructie kruising Floraweg-

Kamperfoelieweg 
4. Metaalbewerkerweg-west (E),  bij voorkeur i.c.m. Zijkanaal I-oostoever (F). 
Over de haalbaarheid van deze fasering zal nader onderzoek worden verricht in de 
vervolgfase in overleg met de betrokkenen.  
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3.6 Relatie omliggend gebied 

De ontwikkeling van een stedelijke woonbuurt in het projectgebied, zal voor de omliggende 
woonbuurten verschillende meerwaardes hebben. In het algemeen zal een nieuw bewoond 
gebied meer veiligheid voor de aanliggende woonbuurten opleveren ten opzichte van het 
huidige bedrijfsterrein met een lage bouwdichtheid en weinig arbeidsplaatsen. Verder zijn 
nieuwe voorzieningen in het projectgebied voor bestaande en nieuwe omliggende 
woonbuurten van waarde, alsmede een dichter verkeersnet voor langzaam verkeer.  
Daarnaast zijn specifieke meerwaardes per buurt te noemen.   

 
3.6.1 Buiksloot 

 Opheffing van abrupte beëindiging van het dijkdorp in het projectgebied. 

 Opheffing verstoring dijkstructuur door groot schoolgebouw 
 

3.6.2 Bloemenbuurt 

 Kwaliteit-impuls in de schoolwerktuinen, waarbij (ook) aan de Klaprozenweg een entree 
wordt nagestreefd. 

 Zorgvuldig, veilig en aantrekkelijk ingerichte groenzone langs de Klimopweg, als 
ruimtelijke overgang naar de nieuwe stedelijke bebouwing die met voorkanten op deze 
groenzone zullen worden  georiënteerd en een bescheiden stedelijke bouwhoogte 
aannemen. 

 
3.6.3 Banne Buiksloot (Buiksloterbreek) 

 De entree vanaf de Klaprozenweg zal door nieuw bewoond gebied kunnen worden geleid. 

 Opheffing aanzicht elektrisch verdeelstation en hinder bus-garage GVB. 
 

3.6.4 Woonboten Zijkanaal I 

 Opheffing aanzicht elektrisch verdeelstation en hinder bus-garage GVB. 

 Mogelijkheden tot verbetering woonsituatie op goede nieuwe ligplaatsen 
 

3.6.5 Hogeland 

 Nieuwe fietsbrug over het Zijkanaal I 

 Opheffing aanzicht elektrisch verdeelstation. 
 

3.6.6 Buiksloterham 

 Verbinding met noordelijk gelegen woonbuurten en voorzieningen in Noord wordt 
verbeterd door reconstructie kruising Kamperfoelieweg-Floraweg. 

 Planning Bongerdtunnel wordt betrokken bij intensiteit en oversteekbaarheid 
Klaprozenweg, waardoor toekomstige directe verbinding met Ringweg wordt bespoedigd. 

 
3.7 Infrastructurele consequenties 

 Klaprozenweg wordt getemperd in de doorstroomfunctie ten gunste van meer stedelijke 
kwaliteit. De toetswaarden van doorstroming voor OV en auto moeten derhalve op een 
stedelijke context worden afgestemd. Dit zal eventueel een apart besluitpunt worden. 

 Planning Bongerdtunnel wordt betrokken bij deze tempering van de doorstroomfunctie.   



  Gemeente Amsterdam Concept, 26 juli 2017 

 Notitie Pagina 40 van 59 

   

 Schoolwerktuinen zijn onderdeel van de gemeentelijke hoofdgroenstructuur en wordt als 
zodanig gerespecteerd. Mogelijkheden tot kwaliteitsimpuls worden onderzocht. 

 Dijkstructuur kan worden hersteld, waarbij groen- en waterstructuur worden uitgebreid.    

 
3.8 Verwervingsstrategie 

Gedurende het vervolgtraject zal onder meer een stedenbouwkundig plan worden opgesteld 
en zal worden gestart met de juridisch planologische planvorming.  
Ook zal de financiële haalbaarheid verder worden verkend en zal worden onderzocht op 
welke wijze met de eigenaren en erfpachters kan worden samengewerkt bij herontwikkeling 
van het gebied. Om de financiële haalbaarheid in te kunnen schatten zullen op basis van 
stedenbouwkundige verkenningen en het beoogde programma de benodigde investeringen, 
de mogelijke opbrengsten en de potentiële risico’s nader worden ingeschat, en zal worden 
onderzocht wat de financiële consequenties zijn van de denkbare ontwikkeling scenario’s.  
 
De belangrijkste kostenposten bij de investeringen zijn de kosten van de benodigde 
verwervingen dan wel aanpassingen van bestaande erfpachtrechten en bouw- en 
woonrijpmaken. Ook de risico’s bij deze activiteiten worden in deze fase nader geanalyseerd, 
zoals de mogelijke kosten voor de gemeente van bodem- en asbestsanering.  
De hoogte van opbrengsten wordt met name bepaald door het programma, de prijzen die per 
functie worden geraamd en de mogelijkheden voor samenwerking met al aanwezige 
eigenaren en erfpachters in het gebied. Tot slot zal worden onderzocht welke financiële 
optimaliseringsmogelijkheden er denkbaar zijn.  
 
Bij de herontwikkeling moet met name rekening worden gehouden met een groot aantal 
erfpachters. Verder  is er op dit moment een beperkt aantal percelen in vol eigendom bij 
particulieren. Daarnaast  bevindt zich in het exploitatiegebied een GVB-busremise waarvoor 
een alternatieve locatie moet worden gevonden, en een elektrisch verdeelstation van Tennet 
die moet worden verkleind of verplaatst om het beoogde programma te kunnen realiseren.  
 
Wat betreft het omgaan met de huidige erfpachters en grondeigenaren in het gebied zijn er 
in theorie drie scenario’s denkbaar: 
1. De gemeente verwerft alle gronden en vastgoed, sloopt de opstallen, maakt de kavels 

bouwrijp, en geeft deze vervolgens uit in erfpacht. 
2. De huidige eigenaren en erfpachters ontwikkelen hun eigen kavel. Daarbij verhaalt de 

gemeente bij grondposities in vol eigendom een deel van de infrastructurele kosten op de 
eigenaren van grond in vol eigendom via exploitatieovereenkomsten. Bij die 
erfpachtcontracten waarin bestemmingswijziging en volume-uitbreiding zal worden 
vastgelegd ontvangt de gemeente extra grondopbrengsten. 

3. Een mix van bovenstaande scenario’s. 
 
In de regel zijn zowel de investeringen en financiële risico’s weliswaar hoger voor de 
gemeente bij scenario 1 dan bij scenario 2, maar geldt dat ook voor de potentiële 
grondopbrengsten.  
  
Welke scenariokeuze (of keuze per kavel?) wordt gemaakt is vooral afhankelijk van de 
volgende factoren: 
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 Zijn de gevestigde partijen bereid en in staat om zelf te ontwikkelen ?  

 Bepalend hierbij zijn vooral de bereidheid van een eigenaar/erfpachter om het huidige 
gebruik wel of niet voort te zetten, de omvang van de huidige percelen en de 
ontwikkelcapaciteit van de eigenaar/erfpachter. Maar ook of het stedenbouwkundig plan 
en de programmatische eisen van de gemeente de ontwikkelaars voldoende ruimte biedt 
om binnen de eigen kavel te herontwikkelen. 

 Kan bij samenwerking worden voldaan aan alle gemeentelijke doelstellingen (ruimtelijk, 
programmatisch, financieel, erfpachtbeleid etc.) ?  

 Wat zijn de kosten, opbrengsten en (financiële) risico’s gemoeid met beide scenario’s? 

 Wat zijn de consequenties voor het ontwikkeltempo bij toepassing van de verschillende 
scenario’s ? 

 Ligt de kavel op een locatie waar in de toekomst openbare ruimte of andere infrastructuur 
wordt voorzien ?  

 
In het vervolg zullen de haalbaarheid en consequenties van de scenario’s worden onderzocht. 
Op basis van de eerste analyses valt te verwachten dat sprake zal zijn van een mix van beide 
scenario’s, met een onderscheid naar verschillende deelgebieden.  
Een deel van de kavels is al in erfpacht of eigendom bij projectontwikkelaars en beleggers, en 
lijkt zich goed te lenen voor zelfrealisatie. Dikwijls zijn de afzonderlijke kavels daarvoor echter 
te klein, waardoor de eigenaren/erfpachters niet zelfstandig vastgoed zullen kunnen 
realiseren dat past binnen de gemeentelijke ambities. In zulke gevallen is zelfrealisatie alleen 
mogelijk wanneer ook sprake zal zijn van herverkaveling en samenwerking tussen deze 
partijen onderling en/of met de gemeente. Een belangrijk ander deel van de kavels wordt 
naar verwachting bestemd als openbare ruimte, waardoor toepassing van scenario 2 daar niet 
mogelijk zal zijn. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat niet alle partijen bereid zullen zijn om 
mee te werken met de gemeente bij de uitvoering van de plannen. Mocht overeenstemming 
uitblijven, dan kan dit in het uiterste geval onteigening noodzakelijk maken.  
 
Het gehele exploitatiegebied zal op deze wijze worden geanalyseerd. Hiervoor zal de 
gemeente overleg voeren met de erfpachters en eigenaren, om te onderzoeken wat hun 
wensen en mogelijkheden zijn bij herontwikkeling en in welke maten deze aansluiten bij de 
gemeentelijke randvoorwaarden en wensen. Te verwachten valt dat op basis hiervan het 
gebied in fasen zal worden opgeknipt. Door de stedenbouwkundige planvorming en wellicht 
ook het bestemmingsplan te faseren kan het mogelijk worden gemaakt om daar waar 
partijen en gemeente snel tot overeenstemming komen  op kortere termijn over te gaan tot 
herontwikkeling.  
Om de haalbaarheid van herontwikkeling te vergroten is door de gemeente eind 2016 een  
voorkeursrecht (WVG) gevestigd. Partijen die hun positie in het gebied willen verkopen zijn 
op grond daarvan verplicht om de grond en opstallen in dat geval eerst aan de gemeente te 
koop aan te bieden. Met deze partijen treedt de gemeente in overleg. Een en ander kan 
aanleiding vormen voor verwerving van percelen op korte termijn. In dat geval zal bij het de 
Gemeenteraad een verwervingskrediet worden aangevraagd. 

 
3.9 Financiële strategie 

Op basis van de eerste verkenningen lijkt een financieel neutraal resultaat mogelijk voor dit 
project. Ten behoeve van het projectbesluit zal een nadere uitwerking worden gemaakt van 
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het financiële resultaat. Daarbij zullen de recente beleidswijzigingen ten aanzien van de 
woningdifferentiatie, vernieuwing erfpacht en het  grondprijsbeleid worden betrokken.  Om 
de gemeentelijke investeringen te beperken, met name ten behoeve van verwerving, zal de 
nadruk worden gelegd op zelfrealisatie door die erfpachters die bereid en in staat zijn om te 
helpen om de gemeentelijke plannen te realiseren. Een en ander zal naar verwachting wel 
leiden tot planrealisatie in meerdere fasen en een relatief lange doorlooptijd van het project 
als geheel. 

 
3.10 Proces  

Schets van het te verwachten tijdspad van planvorming en uitvoering van het project: 

 Inloopavond over de Principenota, 11 juli 2017 

 Advies AB bestuurscommissie  Noord aan B&W (september/oktober  2017) 

 B&W, vaststelling Principenota november 2017 

 Vaststelling Projectnota begin 2018 

 Vaststelling Investeringsnota Klimopweggebied begin 2019 

 Vaststelling bestemmingsplan eind 2019 

 Vaststelling Investeringsnota  overige plangebied na 2019. 

 
In het hierna volgend schema is een globale planning van de planproducten weergegeven, 
waarin ook een exploitatieplan en milieueffectrapportage (MER) zijn opgenomen.  
De MER beoordeling zal na het vaststellen van het Strategienota worden uitgevoerd. 
Wanneer de stedenbouwkundige uitgangspunten vaststaan zal er worden gestart met het 
uitzetten van de onderzoeken (of MER indien nodig) en wordt gestart met het voorontwerp-
bestemmingsplan. Na het wettelijk vooroverleg zal het ontwerpbestemmingsplan 
vrijgegeven kunnen worden voor tervisielegging.  De verwerking van de zienswijzen kan dan 
plaatsvinden waarna het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Hierna volgt nog een 
beroepsperiode (AwB), waarna onherroepelijkheid kan intreden. 
 

 
3.11 Organisatie 

Projectteam:  
Wim Dijkman, projectmanager PMB 

   Bas van Rossum, assistent projectmanager PMB 
Fabie Vrisekoop, planningsadviseur PMB  
Marcia Meerum-Terwogt, gebiedsmakelaar Oud Noord 
Jolanda van der Ark, accountmanager Economie 
Hugo Scholten, stedenbouwkundige R&D 
Karin van Breenen, sr. beleidsmedewerker R&D 
Pam Vrijman, bestemmingsplanjurist R&D 
David Madja, verkeerskundige V&OR 
Ed Koelé,  strategisch adviseur G&O 
Ben Bolwijn, planeconoom G&O 
Judith Wildbret, communicatieadviseur G&O 

 

Afstemming met aangrenzende projecten over: 
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1. Over de identiteit van Klaprozenweg voor wat betreft de toegestane niet woonfuncties in 

de plint zal afstemming plaatsvinden tussen de verschillende aangrenzende plangebieden  

2. Over de bouwhoogte (en rooilijn) langs de Klaprozenweg zal afstemming plaatsvinden 

tussen de verschillenden aangrenzende plangebieden 

3. Over de continuïteit van het profiel van de Klaprozenweg zal afstemming plaatsvinden 

tussen de verschillende aangrenzende plangebieden, wensen: 

 geen ventweg aan de noordzijde, maar langsparkeren  

 wel een fietspad en extra fietsbrug aan zuidzijde (nu op brug fietspad voor 2 

richtingen aan noordzijde) Aan de zuidzijde is echter zeer weinig ruimte beschikbaar, 

het is de vraag of dit haalbaar is, dat uit nadere studie zal blijken. 

 oversteekbaarheid stadsstraat (nieuwe kruisingen) 
 
Per 1 juli 2017 is het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap  overgedragen  van het 
stadsdeel naar de centrale stad. 

 
3.12 Communicatie  

In de projectfase zal, op advies van de communicatieadviseur G&O, worden bepaald wanneer 
en op welke wijze met de verschillende groeperingen in en in de directe nabijheid van het 
plangebied zal worden gecommuniceerd.  
In de fase van het principebesluit is een inloopavond voor bewoners, bedrijven, en 
vastgoedeigenaren georganiseerd op 11 juli 2017 in de Buiksloterkerk. Een verslag van de 
inloopavond is in de bijlage bijgevoegd.   
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Globale  planning planproducten project Klaprozenweg-noordoost   
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4 Opzet volgende fase 
 

4.1 Inhoud 
Na de fase van het principebesluit zal een projectbesluit en investeringsbesluit  worden 

voorbereid. Parallel aan het bestuurlijke traject zal een bestemmingsplan procedure worden 

doorlopen. Afhankelijk van de uitkomst van de MER beoordelingsplicht zal een MER 

procedure worden doorlopen. 

De in paragraaf 1.1.13 genoemde onderzoeken zullen in de volgende fase worden uitgevoerd. 

De proceskosten voor fase 2 en/of 3 worden, nadat ze zijn geraamd o.b.v. de 

proceskostenscan, gedekt uit het vereveningsfonds. 

In het principebesluit zal een beslispunt worden opgenomen over de te volgen fases, het 

opdrachtgeverschap en de dekking voor proceskosten.  

Daarnaast zal een apart beslispunt in het strategiebesluit worden opgenomen over de 

wenselijkheid en haalbaarheid van de (dijk)woningen op het talud van de 

Metaalbewerkersweg. 
 
 

4.2 Proces en organisatie 
4.2.1 Projectteam  
Het huidige projectteam wordt gehandhaafd. 

 
4.2.2 Juridisch-planologische procedures 
Na het principebesluit zal op basis van een stedenbouwkundig plan  een bestemmingsplan 
worden opgesteld (zie ook paragraaf 3.10 en voorgaande planning).  

 
4.2.3 Onderzoeken 
Onderzoeken zoals geformuleerd in paragraaf 1.1.13 zullen in de volgende fase worden 
uitgevoerd. 

 
4.2.4 Eventuele samenwerking met externe partijen 
Er zijn een aantal externe partijen bekend waarmee in de volgende fase in nader overleg 
wordt getreden, zoals ontwikkelaars, Ymere, GVB, Tennet en Hoogheemraadschap. 

 
4.2.5 Communicatie met de omgeving 
In de volgende fase zal de communicatie worden uitgebreid op een nader te bepalen wijze. 

Een website voor het project is ingericht: 

https://www.amsterdam.nl/projecten/klaprozenweg-no/ . 
 
 
  

https://www.amsterdam.nl/projecten/klaprozenweg-no/
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5 Strategische keuzes 
 

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd met de volgende strategische 
keuzes in te stemmen: 
 

1. Het college stemt in met de principenota en stelt de nota vast. Het college onderschrijft de 
in de nota geformuleerde ambities: 

a. Bijdragen aan het tempo en volume van de woningbouwontwikkeling door de 
realisatie van circa 200.000 m2 bvo aan programma voor wonen, werken en 
voorzieningen 

b. Realisatie van een kwalitatief hoogwaardig en flexibel stedelijk milieu met een 
gevarieerde functiemix 

c. Realisatie van een ongedeelde wijk met een sociaaleconomisch gemengde 

bevolkingsopbouw en goede fysieke en sociale samenhang met de omliggende  
buurten;  

d. Realisatie van de Klaprozenweg als een nader te specificeren stadsstraat  

waardoor een verbindende  werking  van deze weg tussen het oude en nieuwe 

deel van Noord wordt bereikt; 
e. Versterken van de landschappelijke kwaliteit van het openbaar groen en de 

herkenbaarheid van de Waterlandse zeedijk. 
 

2. Het college geeft opdracht de in de nota in paragraaf 1.1.13 geformuleerde onderzoeken 
en voorbereidingen in de volgende fase te starten en de financiële middelen hiervoor 
beschikbaar te stellen. 
  

3. Het college gaat akkoord met het uitgangspunt dat toekomstige inkomsten vanuit het 
projectgebied (met name erfpachtconversies) ten goede komen van het project. 
 

4. Het college gaat akkoord met het beschikbaar stellen van benodigd budget voor de 
voorbereidingskosten voor het opstellen van een projectbesluit en investeringsbesluit met 
een stedenbouwkundig plan en het opstellen van een bestemmingsplan. De proceskosten 
voor fase 2 en 3 worden, nadat ze zijn geraamd op basis van de proceskostenscan, gedekt 
uit het vereveningsfonds. 

 
5. Het college besluit per voorkomend geval over het beschikbaar stellen van benodigd 

budget voor een eventueel anticiperende aankoop. 

 
6. Opdrachtgever voor de project- en investeringsfase is team GO (RVE G&O). Het Project 

Management Bureau (PMB) is opdrachtnemer voor het project- en investeringsbesluit. 
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Bijlage 
 
Verslag inloopavond op 11 juli 2017 in de Buiksloterkerk 
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Verslag inloopavond Klaprozenweg Noordoost 
 

Dinsdag 11 juli 2017, Buiksloterkerk 
 

 
 
 

Inleiding 
In het kader van het opstellen van een Principenota voor de Klaprozenweg Noordoost - de 

verkennende fase van het project - werd op dinsdag 11 juli een inloopavond georganiseerd. De 

principenota wordt nu verder uitgewerkt en alle voorlopige ideeën zullen in de vervolgfasen van de 

planvorming worden getoetst op haalbaarheid. Het doel van de avond was het ophalen van ideeën 

over de toekomst van het gebied en daarnaast de buurt te informeren over de voorgenomen 

transformatie van het gebied, de planning en de mogelijkheden voor participatie.  

 

Een gevarieerd publiek van vastgoedeigenaren, erfpachters, ondernemers (bedrijven) in het 

projectgebied en bewoners uit de direct omliggende omgeving, in totaal 172 bezoekers, was 

aanwezig tijdens de inloopavond. Op de avond waren bovendien meerdere leden van het 

Algemeen Bestuur Noord aanwezig, om de reacties van belanghebbenden op de voorgenomen 

transformatie van het gebied te peilen. Bij negen verschillende thematische stands konden 

aanwezigen in gesprek met ambtenaren en stadsdeelbestuurders over de toekomst van het 

gebied. Dit verslag bundelt de reacties en ideeën die zijn opgehaald tijdens de vele gesprekken op 
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de inloopavond en via de idee- en reactieformulieren die konden worden ingediend1. De reacties 

zijn gegroepeerd aan de hand van de thema’s: 

 

1. Koers 2025. Hier werd informatie gegeven over de integrale stads brede 

ontwikkelstrategie voor de bouw van 50.000 woningen voor 2025, die de aanleiding vormt 

voor de transformatieopgave in het gebied. Bij deze stand werd alleen informatie gegeven 

en zijn geen reactie s opgehaald.. 

2. De 5 ambities van het project 

3. Herkenbaarheid Waterlandse Zeedijk 

4. Wonen 

5. Bedrijvigheid en voorzieningen 

6. Ontwikkelstrategie en Wet voorkeursrecht gemeenten 

7. Proces, planning en participatie 

8. Duurzaamheid, openbare ruimte en verbindingen.  

9. De centrale  tafel. Omdat dit een algemene gesprekstafel was, is de input verwerkt onder 

de andere kopjes.  
 
 

1. Algemeen 
Opvallend was dat aanwezigen zich erg betrokken voelden bij de plannen voor het gebied ,  

vanwege de kansen die zij zien in de toekomstige invulling van het gebied. Velen hebben 

aangegeven graag over  de verdere ontwikkeling van het gebied mee te willen praten. Sommige 

bewoners en ondernemers hadden de verwachting dat de plannen al grotendeels rond waren, 

getuige de vragen over dichtheid, bouwvolumes en aantal woningen. Een aantal van de meest 

genoemde onderwerpen bij bewoners waren de oversteekbaarheid van de Klaprozenweg, het 

behoud van het groen, de (auto)verkeersontsluiting, het behoud van bestaande voorzieningen en 

het karakter van de wijk, dat niet te ‘aangeharkt’ moet worden (‘Noord moet Noord’ blijven).   

 

Bij de ondernemers (bedrijven) in het gebied werden er meer zorgen geuit, omdat het voor velen 

nog onduidelijk is wat de transformatie zou kunnen gaan betekenen voor de toekomst van hun 

bedrijf en of zij naar een alternatieve locatie op zoek moeten. Veel ondernemers hebben hun wens 

kenbaar gemaakt graag in het gebied te willen blijven , ook als deze wordt ingericht als stadsbuurt.  

 

De reacties onder vastgoedeigenaren en erfpachters bleken zeer wisselend. Sommigen zouden 

graag zo snel mogelijk willen starten met herontwikkeling, anderen behouden juist liever de 

bestaande situatie van hun kavel.  
 
 

2. Ambities 
 Voor de Klaprozenweg Noordoost zijn vijf ambities opgesteld: 

                                                                    
1
 De ideeën en reacties zijn niet allemaal letterlijk in het verslag benoemd, maar per thema 

veralgemeniseerd. Alle reactie- en ideeformulieren zijn nog in het bezit van de gemeente Amsterdam.  
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1. Bijdragen aan het tempo en volume van de woningbouwontwikkeling door woningbouw 

mogelijk te maken.  

Deze ambitie wordt behandeld in paragraaf 4: wonen.  

 

2. Het realiseren van een prettige, stedelijke buurt waarin wonen, werken en voorzieningen 

samen komen.  

Vrijwel alle aanwezige bewoners uit de direct omliggende wijken waren positief en enthousiast 

over de transformatie van het bedrijventerrein naar een aantrekkelijk gemengd-stedelijk milieu 

met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Veel bewoners gaven aan dat behoud van 

bestaande voorzieningen en bedrijvigheid in het gebied zeer gewenst is.  

 

3. Het realiseren van een woningbouwprogramma voor verschillende doelgroepen dat in goede 

fysieke en sociale samenhang staat met de omliggende buurten.  

Deze ambitie wordt behandeld in paragraaf 4: wonen.  

 

4. Het realiseren van de Klaprozenweg als een aantrekkelijke stadsstraat met voorzieningen in 

de plint.  

De Klaprozenweg wordt op dit moment heringericht met een vrij liggende busbaan. Veel 

bewoners maken zich zorgen over de slechte oversteekbaarheid van de Klaprozenweg. Er werd 

onder meer voorgesteld om iedere 200 meter een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers te 

situeren. Dit draagt mede bij aan de levensvatbaarheid van (perifere) detailhandel langs de 

Klaprozenweg en de levendigheid van de straat. Verkeersveiligheid bij de oversteekplaatsen is 

volgens aanwezigen een belangrijk item om rekening mee te houden, omdat de inrichting van de 

busbaan is gericht op snelle doorstroming van regionaal busverkeer. Eén van de andere reacties 

betrof het kruispunt Ridderspoorweg/Klaprozenweg, welke een sterk programma zou moeten 

krijgen met goede plintfuncties op de hoeken: ‘op deze manier wordt dit een levendig kruispunt en 

daarmee de kern van de buurt’. Een ander noemde het belang van een ‘magneetfunctie’ van de 

Klaprozenweg. Daarnaast wordt aangegeven dat een zware ontsluitingsfunctie van de weg in 

strijd is met de ambitie van een aantrekkelijke stadsstraat voor langzaam verkeer. De wensen met 

betrekking tot voorzieningen worden behandeld in paragraaf 5.  

 

5. Het versterken van de kwaliteiten van het groen en de herkenbaarheid van de Waterlandse 
Zeedijk door het herstellen van het oorspronkelijk dijklichaam en de bouw van dijkwoningen.   

Het behoud van het groen is één van de meest gehoorde onderwerpen in de gesprekken. 

Meerdere aanwezigen stelden dat Noord en groen bij elkaar horen. Het was voor sommigen de 

reden om naar Noord te verhuizen. Het groen in de huidige wijk is volgens twee bewoners nu niet 

goed te gebruiken (zoals het groen voor het kinderdagverblijf), maar een andere bewoner noemde 

juist de unieke natuur op de dijk. In de nieuwe wijk zou dan ook genoeg ruimte moeten zijn voor 

groen en bomen. Eén van de ideeën was om groen te plaatsen in ‘pocket parks’, kleine 

parkomgevingen midden in de wijk. Ook opperde een bewoner van Buiksloterham om een 

verbinding te maken van de groene wandelroute in het Papaverpark  naar een drijvende tuin op de 

plek waar nu de haven voor de woonschepen ligt. Oudere bewoners van de Buiksloterdijk en uit 
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het Floradorp vertelden dat er al veel groen en open ruimte was verdwenen en dat zij dat wat er 

nog is zo veel mogelijk willen behouden. Het groen van de schooltuinen moet behouden blijven: 

‘Dat is zo belangrijk voor kinderen, daar mag niks mee gebeuren’.  

 

Een interessant idee is de realisatie van een hoogwaardig stadspark op het groene land ten westen 

van de elektriciteitscentrale en ten noorden van de woonschepenhaven. Daar zou groen en 

recreatie initiatief kunnen worden ontwikkeld voor de omgeving, met een natuurspeeltuin, 

(kleinschalige) horeca in een ruige groene omgeving, passend bij het karakter van Noord.  

 

3. Herkenbaarheid  Waterlandse Zeedijk 
Zoals hierboven al benoemd voor één van de vijf ambities van het plan het versterken van de 

kwaliteiten van het groen en de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk, door het herstellen 

van het oorspronkelijk dijklichaam en de bouw van dijkwoningen. Op dit tracé van de Waterlandse 

Zeedijk hebben tot de jaren ’60 dijkwoningen gestaan, die zijn gesloopt ten behoeve van een oost-

west autoverbinding door Amsterdam Noord, die uiteindelijk nooit gebouwd is. 

 

Op de inloopavond waren veel bewoners van de Buiksloterbreek aanwezig, een kleine wijk die 

direct aan deze dijk grenst. De bewoners van deze wijk hebben enthousiast gereageerd op het 

verbeteren van de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk inclusief een fietspad. Echter ziet 

het merendeel van deze bewonersgroep de bouw van dijkwoningen niet zitten. Er worden 

verschillende argumenten gegeven: 

- De bouw van dijkwoningen levert geen bijdrage aan het extra karakter en de 
zichtbaarheid van de Waterlandse Zeedijk. De herkenbaarheid van de Waterlandse 
Zeedijk wordt juist verbeterd door geen dijkwoningen te bouwen.  

- De bouw van dijkwoningen gaat ten koste van de privacy en beslotenheid van de 
Buiksloterbreek en vormt daarmee een aanslag op het woongenot van bewoners van de 
Buiksloterbreek. Het verstoort de rust, ruimte, natuur en vrijheid waarvoor bewoners deze 
huizen hebben gekocht hebben.  

- De dijk is een natuurlijke groene grens en een waardevol element dat behouden moet 
blijven. Dijkwoningen verstoren deze natuurlijke kwaliteit.  

- De dijk moet als groengebied beschikbaar blijven en kan als park dienen voor de 
bestaande en nieuwe gebruikers van het gebied. Door de grote groei aan bewoners in de 
Klaprozenweg Noordoost en omliggende gebieden is er juist noodzaak tot behoud van dit 
groen.  

- Er is inmiddels een uniek natuurgebied ontstaan als broedgebied voor veel soorten vogels 
en het is bovendien een trekpleister voor andere diersoorten.  

- Er is geen ruimte om dijkwoningen te bouwen tussen de bestaande weg langs de 
Buiksloterbreek en de Metaalbewerkersweg.  

- De bouw van dijkwoningen is ondoordacht en niet duurzaam.  
- De bouw van dijkwoningen gaat ten koste van het oorspronkelijk ontwerp van de 

Buiksloterbreek.  



  Gemeente Amsterdam Concept, 26 juli 2017 

 Notitie Pagina 54 van 59 

   

- Het behoud van deze stukken groen past goed binnen het beleid van de structuurvisie en 
andere visiedocumenten van de gemeente Amsterdam.  

- De WOZ-waarde en de ‘buurtstraatquote’ wordt zeer hoog ingeschat in de 
Buiksloterbreek. Door dijkwoningen zal dit drastisch omlaag gaan, in termen van geld, 
woongenot, rust, privacy, etc.  

- Verlies van parkeerplaatsen aan de Buiksloterbreek. 
- Bebouwing op de dijk levert niet veel woningen op en heeft geen historische waarde.  

Al met al is er veel tegengeluid gehoord de intentie om dijkwoningen te bouwen en/of zorgen 

geuit over de inpasbaarheid daarvan. Men kan zich wel vinden in het versterken van de 

herkenbaarheid van de dijk door de hoogteverschillen te accentueren, met een fietspad en door de 

aanleg van een waterloop langs de dijk. Meerdere bewoners gaven aan dat de dijkwoningen ook 

‘onderaan de dijk’ konden worden gesitueerd, langs de huidige Metaalbewerkersweg.  

Niet iedereen was tegen dijkwoningen. Een paar bewoners vond het juist wel een goed plan om de 

dijk door te trekken met niet te hoge dijkwoningen, zolang er wel voldoende groen blijft 

behouden. De bouw van dijkwoningen zou volgens een ander juist de huidige en nieuwe 

bebouwing moet met elkaar kunnen verbinden. De bebouwing zou niet te dicht op elkaar moeten 

staan, zodat doorzichten behouden blijven.  

 

4. Wonen  
Meerdere bewoners uit omliggende gebieden hebben aangegeven dat er meer woningen moeten 

komen, om de doorstroming in Noord te verbeteren en ook om in de vraag naar betaalbare 

woningen voorzien. Er is vraag naar verschillende typen woningen (goedkoop/duur, klein/groot, 

studenten- en ouderenwoningen, starterswoningen). Veel bezoekers zijn huiverig voor hoogbouw: 

‘dat past niet bij deze wijk’ en ‘wij willen geen flats’. Maximaal 15 meter, zoals aan de overkant van 

de Klaprozenweg, stelde iemand voor. Ook te veel woningen op een klein gebied spreekt een 

aantal mensen niet aan. De samenhang tussen de verschillende soorten woningen is van belang. 

Zo kan de doorstroming vanuit omliggende wijken sterk worden verbeterd. Er moet wel een 

sociale cohesie ontstaan in de nieuw te bouwen wijk. Een ander stipte aan dat het van belang is 

ook woningen voor senioren te realiseren. Door verschillende aanwezigen werd de wens 

uitgesproken om zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk te maken in het 

gebied. Tot slot hebben meerdere bewoners van de woonschepenhaven ideeën geopperd om hun 

woongebied anders in te richten, door een deel van de woonschepen bijvoorbeeld ‘ophet droge’ te 

brengen. 
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5. Bedrijvigheid en voorzieningen 
Veel van de huidige ondernemers waren minder blij met de transformatieplannen voor het gebied.  

De transformatie heeft vanzelfsprekend invloed op hun bedrijfsvoering en voor velen heerst er nu 

veel onduidelijkheid over de vraag of zij straks een nieuwe locatie kunnen krijgen in het gebied. 

Meerdere ondernemers hebben aangegeven graag te willen blijven en vragen zich af of hun bedrijf 

‘mengbaar’ wordt geacht met woningen.  Ook maakten ondernemers zich zorgen over de 

beperkte uitwijkmogelijkheden van de stad. Een enkeling gaf aan dat huurcontracten maar met 

zeer korte perioden worden verlengd, waardoor bedrijven nu al langzaam worden ‘weggepest’ uit 

het gebied. 

 

Zowel bedrijven als bewoners begrepen heel goed dat nieuwe stedelijkheid op het bestaande 

bedrijventerrein zeer gewenst was. Echter gaf een merendeel aan dat bestaande bedrijvigheid en 

voorzieningen waardevolle elementen zijn en behouden moeten blijven: ‘Toen wij een paar jaar 

geleden ons huis verbouwden was het wel fijn dat er hier een bouwmarkt zat’ en ‘er zitten wat 

schimmige bedrijfjes, maar er is ook een mooie fietsenwinkel en een garage waar ik wel kom’. 

Naast het nut van deze voorzieningen op buurtniveau (een bouwmarkt om de hoek), gaven velen 

aan dat dit type bedrijvigheid goed past binnen het rauwe karakter van stadsdeel Noord. 

Tegelijkertijd misten veel bewoners meer dagelijkse buurtvoorzieningen zoals een (kleine) 
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supermarkt, drogist, bakker, slager, een biologische winkel, etc. Ook is door meerdere personen 

aangegeven dat horeca zeer gewenst zou zijn.  

 

Vanuit verschillende hoeken is tenslotte geopperd goedkoop ruimte te verhuren aan 

creatievelingen  en/of ruimte te verhuren via sociale werkplaatsen. Bewoners geven aan dat 

maatschappelijke voorzieningen niet vergeten moeten worden. Er werd gesproken over 

zorgfuncties, een school en een alles-in-1-locatie voor kinderen.  

 

 
 
  

6. Wet voorkeursrecht gemeenten & ontwikkelstrategie 
Een deel van de eigenaren in het gebied wil graag hun kavels zelf tot ontwikkeling brengen. Zij 

willen graag veel ruimte om zelf hun plannen te ontwikkelen, en denken graag met de gemeente 

mee in stedenbouwkundige visievorming.  Andere vastgoedeigenaren staan juist helemaal niet te 

trappelen om over te gaan tot herontwikkeling en behouden liever de bestaande situatie.  

 

Een aantal eigenaren/verhuurders heeft aangegeven zich zorgen te maken over de termijnen in 

verband met het opzeggen/verlengen van huurcontracten.  
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7. Proces, planning en participatie 
Over het algemeen was er de indruk dat veel mensen in eerste instantie het gevoel hadden dat de 

plannen al rond waren, getuige de vragen over het aantal woningen, de dichtheid en de 

bouwvolumes. Er waren dan ook veel vragen over het verdere planvormingsproces en de 

bijbehorende mogelijkheden voor participatie. Er werd positief gereageerd op de verschillende 

inspraakmogelijkheden in de verdere planprocedure van de komende 2,5 jaar. Voor veel 

aanwezigen nam deze informerende stand daarmee de onduidelijkheid over de verdere procedure 

weg.  

In de planvorming zou ruimte moeten zijn voor buurtinitiatieven en experiment, zoals dat ook 

gangbaar is in de Buiksloterham. Een zelfde inhoudelijk spoor zou moet worden gekozen, volgens 

een tweetal aanwezigen. Er kan ook flexibiliteit worden ingebouwd in het ruimtegebruik, door een 

klein deel van het plangebied pas 10 jaar later te bestemmen, of door bestemmingen open te 

houden. Iemand opperde het idee om een buurtjury te vormen om de plannen te toetsen. 

Aanwezigen waren bang dat de buurt straks een ‘aangeharkt’ buurtje wordt, en daarmee te ‘saai 

en clean.’ 
  

8. Duurzaamheid, openbare ruimte en verbindingen 
Een veelgehoorde zorg was de auto-ontsluiting, die op dit moment in Noord al problematisch is 

tijdens spitstijden. De bouw van een flink aantal woningen in het projectgebied en in de 

omliggende plangebieden zal deze situatie alleen maar verder verergeren. Het verbeteren van de 

fietsverbindingen is ook van belang. De fietsverbinding richting de Banne is nu erg minimaal. Bij de 

Floraweg wordt deze bovendien als verkeersonveilig ervaren. Een fietsdoorsteek bij de 

schooltuinen vindt één van de aanwezigen een slecht idee, omdat dit ten koste zou gaan van de 

functie van de schooltuinen.    

 

Duurzaamheid moet volgens velen één van de speerpunten zijn in de economie. In de 

Buiksloterham is er al veel geëxperimenteerd met de circulaire economie, en de opgedane kennis 

en inzichten kunnen opnieuw worden ingezet in de Klaprozenweg Noordoost. Aansluiting op 

stadswarmte is voor velen een pré, al zijn enkelen minder enthousiast over het monopolie van 

Nuon op stadswarmte. Duurzame afvalinzameling is tot slot van belang.  

 

Het behoud van het groen is, zoals eerder gemeld, ontzettend belangrijk. Daarnaast moet worden 

ingezet op sport- en speelvoorzieningen, die nu erg schaars zijn in de directe omgeving. 

Natuurspeeltuinen zouden goed passen bij het karakter van het gebied. Tot slot is benoemd dat 

het zicht op het zijkanaal behouden moet blijven.  

Het behoud van het groen is ook van belang voor de wateroverlast. Meerdere bewoners hebben 

gewaarschuwd voor de natte bodem in het gebied, die voor waterproblematiek kan zorgen bij 

herontwikkeling. Hier zou gedegen onderzoek naar gedaan moeten worden.  
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Conclusies 
Al met al kan er worden teruggekeken op een inloopmarkt met een positieve sfeer, een gevarieerd 

publiek, veel bereidheid om mee te denken met de plannen en het belangrijkste: veel goede 

ideeën om mee te nemen in de vervolgfases van de planvorming. Over het algemeen is de 

transformatie naar een stadsbuurt zeer positief ontvangen. De meest gehoorde onderwerpen en 

thema’s waren: 
- Zorgen over de ontsluiting van het verkeer naar de ring A10.  

- Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Klaprozenweg.  

- De ondernemers die hun zorgen hebben geuit over de toekomst van hun bedrijf in het 

plangebied.  

- Ondernemers die hun zorgen hebben geuit over de korte huurcontracten die zij nu krijgen 

aangeboden en de overbruggingsperiode bij de transformatie.  

- Enthousiasme over het versterken van de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk en 

tegelijkertijd veel bezwaren over de mogelijke komst van dijkwoningen op de 

Waterlandse Zeedijk en/of zorgen geuit over de inpasbaarheid daarvan.  

- Behoud van de bestaande voorzieningen.  

- Een goede aansluiting op de Buiksloterham, zowel inhoudelijk als procesmatig.  

- Betaalbaarheid van woningen en bedrijfsruimte.  

- Behoud en versterking van de groenkwaliteit. 

- Wateroverlast 

De reacties, zorgen en ideeën worden  zoveel mogelijk meegenomen in en verder uitgewerkt in 

vervolgfases van de planvorming. In de vervolgfase zijn er bovendien nieuwe mogelijkheden om te 

participeren in de planvorming.  

 

De gemeente Amsterdam dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid! 
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