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1 Inleiding 
Van parkeerterrein tot woonwijk

Noorderhof Zuid heeft alles in zich om een prachtige woonwijk te worden. Het ligt  
aan de Sloterplas en Sloterpark. Plein ’40 – ’45 met alle (winkel)voorzieningen ligt op  
loopafstand en het gebied is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer, auto en fiets. 
Over sfeer en verkavelingsvorm van Noorderhof Zuid is afgelopen twee jaar uitgebreid 
gestudeerd en gediscussieerd. In juni 2006 heeft de deelraad van stadsdeel Geuzenveld-
Slotermeer gekozen voor een uitbreiding die aansluit bij het bestaande Noorderhof. 
Noorderhof I is in de jaren ’90 ontworpen door Rob Krier en laat zich het beste  
omschrijven als een “dorp” in de stad. Ook Noorderhof Zuid zal in dezelfde stijl en  
sfeer worden gerealiseerd waardoor een grote eenheid ontstaat en het Noorderhof-
gebied op een logische wijze wordt afgerond.  

Het hele gebied 
De Noorderhof ligt in de noordwestelijke hoek 
van het Recreatiegebied Sloterplas. Het gebied 
wordt begrensd door de Burgemeester Röell-
straat aan de noordzijde, de F. Bastiaansegracht 
en jachthaven De Duikelaar aan de oostzijde, de 
toekomstige waterverbinding tussen de Sloter-
plas en het Sloterpark aan de zuidzijde en de 
Slotermeerlaan aan de westzijde. Het noordelijke 
deel van het gebied Noorderhof is al bebouwd. 
Hier ligt de wijk Noorderhof Noord. De zuidzijde 
is de nieuwbouwlocatie voor de wijk Noorderhof 
Zuid.

Noorderhof Noord
Een kerkgebouw vormt het dorpse middelpunt 
van de woonbuurt Noorderhof Noord. Van de 
destijds aanwezige gebouwen van de Noorder-
hof is alleen deze R.K. Parochiekerk van Het 
Nieuwe Verbond overgebleven. De kerk, voor-
heen de Lourdeskerk, is in 1955 gebouwd naar 
een ontwerp van architect Granpré Molière. 
Daaromheen staan nu 265 woningen. Het zuiden 
van de wijk Noorderhof Noord wordt begrensd 
door het banaanvormige woongebouw van 
architect Lopes Cardozo uit 1988. Dit gebouw telt 
137 woningen. De Banaan ligt dus precies tussen 
Noorderhof Noord en Noorderhof Zuid. 
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Noorderhof Zuid

De nieuwe woonwijk Noorderhof Zuid wordt 
begrensd door jachthaven De Duikelaar aan de 
oostzijde, de toekomstige waterverbinding 
tussen de Sloterplas en het Sloterpark aan de 
zuidzijde, de Slotermeerlaan aan de westzijde 
en de Banaan aan de noordzijde. Dit gebied was 
voorheen het parkeerterrein van het voormalige 
Sloterparkbad. Voor een deel werd het als woon-
wagenkamp gebruikt. De woonwagens hebben 
inmiddels een nieuwe plek gekregen. Het 
Sloterparkbad is gesloopt en verderop langs de 
Sloterplas weer herbouwd. Hierdoor is op deze 
bijzondere plek ruimte vrijgemaakt voor een 
woonwijk. Aan de Slotermeerlaan bevindt zich 
ter hoogte van de nieuwe woonwijk het eind-
punt van de tramlijnen 7 en 14 met personeels-
verblijf. Noorderhof Zuid is onbebouwd. Alle 
grond is eigendom van de gemeente Amsterdam. 
De oppervlakte van het plangebied Noorderhof 
Zuid is zes hectare. De oppervlakte voor het 
woongebied is 2,75 ha.  

Het uitwerkingsplan 
Dit concept uitwerkingsplan voor de Noorderhof 
Zuid maakt deel uit van de vernieuwing van de 
Noordoever. Vooruitlopend op het vernieuwings-
plan voor dit gebied heeft de stadsdeelraad 
opdracht gegeven voor het deelgebied Noorder-
hof Zuid een uitwerkingsplan op te stellen. Het 
concept uitwerkingsplan Noorderhof Zuid is 
opgesteld in opdracht van het stadsdeel 
Geuzenveld-Slotermeer in samenwerking met 
Far West. Far West is de ontwikkelaar van het 
gebied, mits daarmee programmatische, 
stedenbouwkundige en financiële overeenstem-
ming wordt bereikt. 

De leeswijzer 
In dit concept van het uitwerkingsplan Noorder-
hof Zuid wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving 
gegeven van de zogenaamde opgave: de 
uitgangspunten voor het vernieuwingsplan. 
Daarna volgen in hoofdstuk 3 de drie pijlers 
waarop het programma is gebaseerd en het 
stedenbouwkundige plan van bureau Krier-Kohl. 
Ook wordt hier ingegaan op enkele belangrijke 
randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om het 
plan te kunnen uitvoeren. In de hoofdstukken  
4 en 5 wordt ingegaan op respectievelijk 
planning en fasering, en veiligheid, bereikbaar-
heid en leefbaarheid. Over het participatietraject 
en de communicatie rondom de plannen kunt u 
meer lezen in hoofdstuk 6. 
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2 De opgave
De opgave

De opgave voor Noorderhof Zuid is op 7 december 2004 door de stadsdeelraad vastge-
steld in de startnotitie Noorderhof Zuid. Bij de discussie over de concept-startnotitie 
heeft de stadsdeelraad een aantal wijzigingen aangebracht en de plangrens van het 
gebied nauwkeurig vastgelegd.

Het programma
De voornaamste uitgangspunten voor de bouw 
van Noorderhof Zuid hebben te maken met het 
woningbouwprogramma, de stedenbouwkundige 
uitwerking daarvan en de normen voor verkeer 
en parkeren. Het is belangrijk bij de planontwik-
keling om een goede overgang te maken tussen 
bebouwing en park en belangrijke groenele-
menten, zoals het bomenplein. Deze groenele-
menten, dienen zoveel mogelijk gewaarborgd te 
blijven. Ook zal het “Rondje Sloterplas” behouden 
blijven en waar mogelijk verbeterd. Binnen 
Noorderhof Zuid dienen minimaal 150 woningen 
te worden gerealiseerd waarvan 30% in de 
sociale sector. Er geldt een maximale bebou-
wingshoogte van 5 lagen, waarbij incidentele 
accenten zijn toegestaan. Noorderhof Zuid is nu 
een parkeerterrein dat een belangrijke functie 

heeft voor Noorderhof Noord. Bij de plan-
ontwikkeling dienen voldoende parkeerplaatsen 
te worden aangelegd zodat er uiteindelijk voor 
de gehele Noorderhof (Noord en Zuid) één 
parkeerplaats per woning is. 

Aanvullende uitgangspunten
Op 7 december 2004 is door de stadsdeelraad 
besloten dat het plangebied, zoals dat is 
opgenomen in de startnotitie, gefaseerd wordt 
ontwikkeld. In de eerste fase wordt het woon-
gebied van Noorderhof Zuid ontwikkeld. In de 
toekomst wordt in een tweede planfase de 
ontwikkeling van een hotel nader bekeken, 
eventueel in combinatie met een wellness-
voorziening. 
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Goede conditie
De kwaliteit van de bomen en de eventuele 
mogelijkheid tot verplanten zijn onderzocht 
door het Ingenieursbedrijf Amsterdam. De 
levensvatbaarheid van de meeste bomen is 
redelijk tot goed. Een deel van het parkeerter-
rein wordt gebruikt als tijdelijke standplaats van 
bomen, een soort ’opslag’ voordat ze naar hun 
definitieve groeiplaats verplant kunnen worden. 
Deze bomen verkeren nu nog in goede conditie. 
De groeicondities op het parkeerterrein zijn 
echter matig, waardoor de bomen op niet al te 
lange termijn verplant moeten worden. Er zijn 
een paar knelpunten geconstateerd:

· De iepen op het parkeerterrein hebben een 
matige toekomstverwachting. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door de stenen omgeving 

waardoor de ruimte voor de groei van de 
wortels van deze bomen beperkt is. 

· De binnenste rij iepen op het bomenplein 
heeft een matige toekomstverwachting als 
gevolg van de matige groeiplaats.  
Om deze bomen meer kans te geven, zijn 
aanpassingen gewenst.

· De schietwilgen richting het bastion zijn 
aangetast door de watermerkziekte en 
verkeren in matige tot slechte conditie. 

· De populieren op het bastion (buiten het 
plangebied) verkeren in redelijke conditie, 
maar er is veel ernstige maaischade zicht-
baar. De toekomstverwachting van deze 
bomen is matig.

Daarnaast is onderzocht of er beschermde of 
bedreigde planten- en diersoorten voorkomen 
in het plangebied. Er is speciaal gekeken naar 
beschermde vaste planten, zoogdieren, broed-
vogels, amfibieën, vlinders en libellen. Daarte-
genover staan de planten- en diersoorten die 
op basis van  
de biotoop verwacht kunnen worden in het 
gebied. De aanwezigheid van de volgende 
soorten is aangetoond of is zeer waarschijnlijk: 
ekster, roodborstje, grote bonte specht, merel, 
zilvermeeuw, koolmees, houtduif, tjiftjaf, klein 
koolwitje. Bij de toekomstige bouwwerkzaamhe-
den is het belangrijk om schade aan flora en 
fauna te voorkomen of te beperken. Gezien de 
aangetroffen soorten, hoeft er geen ontheffing 
op grond van de Flora- en Faunawet te worden 
aangevraagd. Er kan worden volstaan met een 

De groentoets
Het monumentale bomenplein aan de zuidkant 
van de Banaan is het overblijfsel van de 
vroegere entree naar het voormalige Strandbad 
Sloterplas. Dit bomenplein is nu bereikbaar vanaf 
het J.F. Berghoefplantsoen via een ruime poort 
onder de Banaan door. Andere monumentale 
bomen bevinden zich aan de randen van de 
toekomstige Noorderhof Zuid. Vooral de bomen-
rijen die de jachthaven aan de west- en zuid-
zijde omzomen, vormen een mooi decor. Ook de 
bomen op en rond de bastions zijn fraai. Binnen 
de stedenbouwkundige concepten blijven de 
dubbele  bomenrijen gehandhaafd. De derde - 
incomplete - bomenrij aan de westzijde van de 
jachthaven kan helaas niet behouden blijven. 
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gedragscode. Als de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaatsvinden, kan worden vol-
staan met de ‘zorgplicht’. Dit houdt in  
dat men zorg draagt voor alle in het wild 
voorkomende dieren en hun  leefomgeving. 

Rondje Sloterplas
Het concept Masterplan Sloterplas is het 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van het 
overgangsgebied van de Noorderhof Zuid naar 
het Sloterpark. Drie onderdelen uit het master-
plan zijn van belang om de groene omgeving 
optimaal te laten aansluiten bij de nieuwe 
woonwijk: het Rondje Sloterplas , een horeca-
voorziening op het bastion en de aanleg van 
een nieuwe waterverbinding tussen Sloterplas 
en het Geuzenveldsepad.
- De hoogwaardige recreatieve route rond de 

Sloterplas, het zogenaamde Rondje Sloter-
plas, blijft behouden. Tot dit ‘rondje’ beho-
ren de huidige en toekomstige voet- en 
fietspaden ten zuiden van de Sloterparkbad-
laan en langs de jachthaven. Het gedeelte 
langs de jachthaven is reeds aanwezig, het 
deel langs de Sloterparkbadlaan wordt 
aangelegd in samenhang met de aanleg van 
enkele grotere speelplekken voor de jeugd.

- Om de omgeving van de Noorderhof een 
extra impuls te geven, is het denkbaar dat 
het strandje tussen het bastion en het 
landhoofd enigszins wordt vergroot. Een 
extra consequentie hiervan is dat de 
bereikbaarheid moet worden verbeterd en 

dat bezoekers zouden moeten kunnen 
parkeren in het plangebied Noorderhof Zuid. 
De haalbaarheid van een horecapaviljoen op 
het bastion vereist nadere studie. Deze 
ideeën zijn overigens geen onderdeel van 
het stedenbouwkundig plan voor de 
Noorderhof Zuid.

- Een belangrijke ingreep is de aanleg van een 
directe waterverbinding tussen Sloterplas en 
het Geuzenveldsepad (de westkant van de 
Allendelaan). Deze waterverbinding gaat de 
zuidgrens vormen van het plangebied 
Noorderhof Zuid en vormt een heldere 
afscheiding tussen zwembadterrein en park.
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3 Het plan
Sociaal, economisch, fysiek

Mensen wonen het liefst in een buurt waar hun kinderen veilig kunnen opgroeien en 
waar voorzieningen binnen handbereik zijn. Daar is meer voor nodig dan het bouwen 
van moderne woningen en het vernieuwen van de openbare ruimte (de zogenaamde 
fysieke pijler). Minstens even belangrijk zijn de economische en de sociale pijler, met 
plannen en maatregelen om buurtvoorzieningen te verbeteren en de participatie van 
bewoners aan de samenleving te vergroten. In dit hoofdstuk wordt eerst de sociale 
pijler beschreven. Daarna komen de economische en de fysieke pijler voor de 
Noorderhof Zuid aan bod. 

De sociale pijler
Het belangrijkste doel van de sociale pijler is 
bewoners meer te laten participeren in de 
samenleving. Dat kan door ontwikkelingsachter-
standen bij bewoners te voorkomen of weg te 
werken en door talenten aan te boren en te 
ontplooien. Dat kan ook door het creëren en 
behouden van werkgelegenheid en het realise-
ren van een passend voorzieningenniveau.  
 
De kerk en het kinderdagverblijf zijn op dit 
moment de enige sociale voorzieningen van de 
Noorderhof. Voor overige voorzieningen kunnen 
bewoners van de buurt terecht in de aangren-
zende gebieden, bijvoorbeeld op Plein ’40-’45. 

Nadat de startnotitie van Noorderhof Zuid was 
vastgesteld, is een haalbaarheidsonderzoek 
verricht om te bekijken of er in het plangebied 
enige ruimte is voor sociale voorzieningen. Het 
onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van 
een amendement op de startnotitie Noorderhof 
Zuid. Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van 
verschillende beleidskaders van Geuzenveld-
Slotermeer, zoals het Integraal huisvestingsplan 
onderwijs, Visie- en Voorzieningenplan stadsdeel 
Geuzenveld-Slotermeer en de Kansenkaart voor 
Wonen Welzijn en Zorg in Geuzenveld-Sloter-
meer. Uit dit onderzoek bleek dat er slechts 
beperkte mogelijkheden zijn voor meer voorzie-
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ningen in Noorderhof Zuid. In de eerste plaats 
omdat het plangebied een geringe omvang 
heeft. In de tweede plaats omdat het bij het 
ontwikkelen van nieuwe voorzieningen noodza-
kelijk is dat er een soort totaalpakket ontstaat 
met andere sociale voorzieningen in de buurt. 
En dat is niet het geval bij Noorderhof Zuid. 

In het concept uitwerkingsplan is wel een aantal 
kleinschalige voorzieningen opgenomen:
- Bij de toekomstige sociale huurwoningen 

moet een woongroep voor ouderen mogelijk 
zijn. 

- Er moet speelruimte komen voor kinderen: 
binnen het woongebied én (bij voorkeur) in 
de groenzones die direct aan de woning-
bouw grenzen. 

De economische pijler
De Noorderhof Zuid wordt in eerste instantie 
een woongebied. In een tweede planfase zal 
echter ook de ontwikkeling van een hotel aan 
bod komen, eventueel in combinatie met een 
wellness-voorziening. Er zijn goede vestigings-
voorwaarden voor een hotel op deze locatie. 
Bovendien is de komst van een hotel in Noor-
derhof Zuid in overeenstemming met het 
beleidsvoornemen van de centrale stad om 
toeristische voorzieningen beter over Amsterdam 
te spreiden. In de omgeving van de Noorderhof 
gelden de volgende uitgangspunten:
In de beleidsplannen Richting Parkstad 2015 en de 
Structuurvisie is de Slotermeerlaan aangewezen 
als stadsstraat. In deze stadsstraat wordt op de 
begane grond een aaneengeschakelde mix van 

maatschappelijke en economische voorzieningen 
beoogd. De Slotermeerlaan ligt aan de westzijde 
van het plangebied.
In de nota Detailhandelvisie wordt de concen-
tratie van winkels in enkele concentratiegebieden 
nagestreefd. Het projectgebied Noorderhof Zuid 
ligt op meer dan 400 meter afstand van de 
concentratiegebieden Plein ’40-’45 en de 
Burgemeester van Leeuwenlaan. Hierdoor is 
detailhandel in de vorm van kleine solitaire 
winkelunits (kleiner dan 150 m² bvo) wel 
mogelijk in Noorderhof Zuid, maar het hoeft 
niet te worden gestimuleerd.
Bij de vaststelling van het uitwerkingsplan heeft 
de deelraad verzocht de mogelijkheden van een 
“beergarten” te onderzoeken en is opdracht 
gegeven om een horeca-voorziening aan de 
zuidoostkant van het plangebied -nabij het 
strandje- mogelijk te maken.

De fysieke pijler
De woningbouw in de nieuwe wijk Noorderhof 
Zuid sluit aan bij de stijl van het bestaande 
Noorderhof Noord. 70 % zal bestaan uit een-
gezinswoningen en 30% uit appartementen.  
30 % van de nieuwbouw  wordt sociale huur-
woningen. Er hoeft niet gesloopt te worden in 
Noorderhof Zuid (er staat immers niets). Dat is 
belangrijk omdat deze sociale nieuwbouw-

woningen dan gebruikt kunnen worden voor de 
herhuisvesting van bewoners uit de omliggende 
vernieuwingsgebieden. De ongeveer 100 nieuwe 
marktwoningen dragen bij aan de woningdiffe-
rentiatie in het stadsdeel en zijn belangrijk voor 
de stadsdeelbewoners die een stap willen 
zetten in hun wooncarrière.
De verdeling is op hoofdlijnen hieronder in de 
tabel weergegeven.
De nieuwbouwwoningen voldoen minimaal aan 
het Bouwbesluit en de Amsterdamse Basiskwali-
teit Woningbouw. Tevens wordt gestreefd naar 
het politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Categorie plan Krier-Kohl gbo

Appartementen 47 (30%) 100-120 m2

Eengezinswoningen 103 (70%) 103–120 m2
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Verkeer en parkeren
Bewoners van het woongebied Noorderhof 
Noord en de Banaan parkeren momenteel deels 
op het oude parkeerterrein van het Sloterpark-
bad, het terrein voor de nieuwe woonwijk 
Noorderhof Zuid. Om te zorgen dat er voldoen-
de parkeerruimte blijft voor de gehele Noorder-
hof, heeft de stadsdeelraad vastgelegd dat er 
uiteindelijk voor de gehele Noorderhof één 
parkeerplaats per woning is. Dit betekent dat er 
naast nieuwe parkeerplaatsen voor de nieuw-
bouw er ook extra parkeerplaatsen moeten 
worden gemaakt voor de bestaande bebouwing. 
De gekozen parkeeroplossingen variëren van 
parkeren op maaiveld, half overdekt op eigen 
terrein tot stallingsgarages onder gebouwen. 
 

Parkeren bewoners 

Aantal woningen Noorderhofgebied

Noorderhof Noord 265 woningen (inclusief 31 appartementen)

Cordozo (“Banaan”) 137 woningen (inclusief 39 HAT-eenheden)

Nieuwbouw 150 woningen

Totaal 552 woningen

Aantal parkeerplaatsen in de 
bestaande situatie

Bestaand aantal parkeerplaatsen 235 plaatsen

Bestaand aantal parkeerplaatsen 235 – 9 = 226 plaatsen

Nieuwe plaatsen zuid tbv nieuwbouw 150 plaatsen

Compensatie in zuid 100 plaatsen

Optimalisatie Noord 55 – 59 plaatsen

- Kraaijvangerstraat + 14 plaatsen

- Dom. vd Laanstraat + 19 plaatsen

-“brug Noordzijde” + 6 plaatsen (maximaal)

- hoek Slotermeerlaan/Röellstraat + 15 - 20 plaatsen

- binnenterrein “banaan” + 20 plaatsen

Totaal aantal parkeerplaatsen 551 plaatsen



17

Inleiding

De extra parkeerplaatsen op het binnenterrein 
van de Banaan zijn in principe mogelijk, maar 
vanuit het oogpunt van veiligheid minder 
gewenst. Deze locatie zal alleen voor parkeer-
plaatsen worden gebruikt wanneer het strikt 
noodzakelijk is. Dit geldt ook voor het haakspar-
keren aan de Kraaijvangerstraat. Met boven-
staande aanpassingen wordt de norm van één 
parkeerplaats per woning vrijwel voor het hele 
gebied Noorderhof bereikt. 

Parkeren bezoekers haven en strandje
Op dit moment kunnen de bezoekers van het 
haventje en het strandje op het parkeerterrein 
van het voormalige zwembad terecht. Met de 
bouw van Noorderhof Zuid verdwijnt ook voor 
hen deze parkeermogelijkheid. Voor de bezoekers 
van het haventje zijn echter voldoende vervan-
gende parkeerplaatsen in de directe nabijheid 
beschikbaar (Noordzijde). De bezoekers van het 
strandje kunnen in de toekomst gebruikmaken 
van de volgende mogelijkheden:
a  dubbelgebruik parkeerplaatsen Noorderhof 

Zuid
b  parkeerplaatsen langs de Allendelaan
c  parkeerplaatsen langs Noordzijde. 
 
De verwachting is dat met deze mogelijkheden 
de parkeerdruk voldoende wordt opgevangen. 
Er wordt voorgesteld om de situatie te monitoren 
en indien dat nodig is, aanvullende maatregelen 
te nemen.

Bezoekers kerk 
Tijdens het participatietraject hebben bewoners 
aandacht gevraagd voor de parkeersituatie bij 
de kerk aan het Granpré Molièreplein. Tijdens 
de kerkdiensten is de parkeerdruk daar erg 
hoog. De kerk ligt echter midden in de bestaan-
de bebouwing Noorderhof Noord, waardoor het 
onmogelijk is om in de directe nabijheid nieuwe 
parkeerplaatsen aan te leggen. 
Met het voorstel om in en rond Noorderhof 
Noord extra plaatsen te creëren, krijgen kerk-
bezoekers meer mogelijkheden om parkeer-
ruimte nabij de kerk te vinden. In de wat verdere 
omgeving is er voldoende parkeerruimte.
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Het stedenbouwkundig plan  
van Krier-Kohl
Bureau Krier-Kohl zoekt voor het ontwerp van 
Noorderhof Zuid zo veel mogelijk aansluiting bij 
de kwaliteiten van de bestaande bebouwing van 
Noorderhof Noord. De nieuwe wijk krijgt wel 
eigen accenten die verschillen van Noorderhof 
Noord. Een belangrijk idee in het ontwerp is om 
het banaanvormige gebouw beter te integreren 
in de overige bebouwing. Met de nieuwe 
bebouwing erbij zal de gehele Noorderhof de 
sfeer van een ‘gegroeide’ wijk uitstralen.

Om aansluiting met de omgeving en een 
natuurlijke overgang te creëren, sluit de 
nieuwbouw in het noordelijke deel van Noorder-
hof Zuid direct aan bij de bestaande bouw. 
Bestaande straatjes worden voortgezet en er 
komen grondgebonden woningen. Aan de 
zuidkant van de wijk komen als overgang naar 
het Sloterpark appartementengebouwen met vijf 
en zes bouwlagen. Deze appartementen hebben 
geen tuin, maar dat gemis wordt gecompen-
seerd door de ligging aan de rand van het 
Sloterpark. De appartementen zijn zo gepland, 
dat de ‘zon’ en het uitzicht voor de bestaande 
bebouwing zo min mogelijk wordt beperkt.

Noorderhof Zuid wordt in het ontwerp van 
bureau Krier-Kohl een wijk met gesloten 
bouwblokken waartussen kleine straatjes lopen, 
net zoals in Noorderhof Noord.  
Op bijzondere punten is ruimte voor pleintjes, die 
passen bij de grootte en hoogte van de omrin-
gende gebouwen. Het worden geen lange 

anonieme blokken met rijtjeswoningen; bureau 
Krier-Kohl kiest voor afwisseling, individualiteit, 
identiteit en een kwalitatief goede leefomgeving, 
zoals die in oude Europese steden te vinden is. 
De huizen hebben een statige voorgevel aan de 
straat en een eigen tuin aan de achterzijde. 
Privé en openbaar worden zo in het plan Krier-
Kohl duidelijk gescheiden, wat goed is voor de 
veiligheid en het onderhoud van de wijk. Voor 
het hele gebied geldt dat door de kleinschalige 
opzet de straten hoofdzakelijk éénrichtingsver-
keer zullen zijn.

Uitwerking van de onderdelen
Aan de blinde muur van de Banaan wordt de 
straat Noordzijde een stukje verlengd met 
rijtjeshuizen. Vervolgens loopt de straat richting 
het oosten naar een nieuw, driehoekig plein. Dit 
plein wordt in het noorden begrensd door de 
bestaande gevels aan de Noordzijde en in het 
westen en oosten door nieuwe gevels in 
dezelfde schaal. 
 
Ten zuiden van dit pleintje ligt een splitsing 
waar je richting het oosten de weg naar de 
haven kunt nemen. Naar het zuiden toe volgt 
de straat de buiging van de Banaan en komt op 
een achthoekig pleintje uit. Deze achthoek, of 
octogoon, is omsloten door een bebouwing van 
drie bouwlagen en heeft in het midden bijvoor-
beeld een grasveld met beplanting. 
Richting het zuidwesten loopt de straat verder 
(parallel aan de Banaan) naar een poort en komt 

vervolgens uit op het bomenplein. De octogoon 
heeft ook een splitsing richting het zuidoosten. 
Vanuit het pleintje zijn er al doorkijkjes mogelijk 
naar het groen en het water. 
 
Aan de oostkant langs de haven en ten zuiden 
van de wijk loopt het Rondje Sloterplas met 
fiets- en voetpaden tussen twee rijen royale 
laanbomen. Deze vormen de rustige buitenzijde 
van de wijk met veel groen en recreatiegelegen-
heid. De bebouwing met rijtjeshuizen aan de 
randen geeft een gevoel van veiligheid en 
toezicht op de openbare ruimte langs de 
woonwijk. 
 
Het bomenplein blijft in zijn geheel gehand-
haafd, maar wordt opgeknapt. De vraag is of 
het personeelsverblijf bij de keerlus van het GVB 
kan worden vervangen door een paviljoen met 
een mooie bakstenen gevel. Dit vereist nader 
onderzoek.
De oostzijde van het bomenplein wordt geflan-
keerd door een rij grondgebonden woningen 
met een poortje in het midden. Zo ontstaat ook 
op deze locatie toezicht en een duidelijke 
openbare ruimte. Ten zuiden van de Sloterpark-
badlaan is plaats voor een of meer appartemen-
tengebouwen die uitkijken over de nieuw te 
graven waterverbinding. Dez waterverbinding 
verbindt de Sloterplas met de waterlopen in het 
westelijk deel van het Sloterpark.
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Woningbouw
Het plan voor Noorderhof Zuid omvat in totaal 
150 woningen, verdeeld over zo’n  100 eenge-
zinswoningen en zo’n 50 appartementen. De 
appartementengebouwen ten zuiden van het 
bomenplein bestaan uit vijf tot zes bouwlagen 
en een halfverdiepte stallinggarage daaronder. 
 
De grondgebonden woningen zijn twee of drie 
lagen hoog. Op bijzondere punten zijn aan de 
straatzijde drie bouwlagen gepland – bijvoor-
beeld op de hoeken. Ook komen de randen in 
het oosten en het zuiden tot drie bouwlagen. 
Een bouwblok bestaat uit een aantal rijtjeshui-
zen met standaardafmetingen en bijzondere 
hoekpanden. De hoekpanden zijn verschillend 
met bijvoorbeeld een dakterras een patio of een 
extra bouwlaag. De meeste woningtypes hebben 
een eigen tuin achter het huis en soms ook een 
kleine voortuin.  
 
De aansluitende bebouwing rond de Banaan 
maakt gebruik van de gesloten gevelwand in 
het noorden en heeft tot doel het grote apparte-
mentengebouw zo goed mogelijk in de klein-
schalige structuur van de gehele Noorderhof te 
integreren. Zo ontstaat  een binnenhof met 
voldoende afstand tot de bestaande bebouwing. 
In deze binnenhof komen halfverdiepte parkeer-
plaatsen, die gedeeltelijk overdekt zullen worden 
en waarop begroeiing mogelijk is. De dekken bij 
de woningen kunnen als een verhoogd terras 
worden gebruikt.

Architectuur
Architectonisch is het de bedoeling om goed 
aan te sluiten bij de stijl en de bouwvormen van 
de bestaande Noorderhof Noord. Dat wil zeggen: 
overal platte daken, statige voorgevels van 
gebakken klinkers met een hoogwaardige 
detaillering en een grote afwisseling en indivi-
dualiteit van de woningen . 

Openbare ruimte
Een goede verhouding tussen “stad” en “groen” 
is een van de belangrijke uitgangspunten 
geweest bij het ontwerp. Het bebouwingsvlak 
van Noorderhof Zuid wordt beschouwd als 
onderdeel van de gebouwde stad. De groene 
pleintjes horen direct bij deze wijk. Alle opper-
vlakten buitenom maken deel uit van het 
Sloterpark en horen dus bij de grotere omge-
ving. Het bomenplein is in deze visie onderdeel 
van de omsloten woonwijk. 
Op deze manier ontstaat een duidelijke omtrek, 
waar de wijk eindigt en het park begint. Langs 
de zuid- en oostkant van de wijk wordt deze 
beëindiging vormgegeven door gesloten bouw-
blokken met rijtjeshuizen van twee tot drie 
bouwlagen. De voorgevels van deze huizen zijn 
gericht op het park en geven de wijk een 
vriendelijk gezicht.
De inrichting van de openbare ruimte van 
Noorderhof Zuid zal een grote gelijkenis verto-
nen met de bestaande Noorderhof Noord. De 
kenmerken zijn verhoogde stoepen, traditionele 
parkeerhavens, toepassing van nieuw gebakken 
straatmateriaal voor rijwegen en hergebruik  

van gebakken klinkers voor parkeerplaatsen.  
De belangrijkste uitgangspunten bij de inrich-
ting van de openbare ruimte zijn een optimale 
bereikbaarheid van woningen en voorzieningen, 
het creëren van voldoende parkeergelegenheid 
en een veilige woonomgeving. Hiervoor zal in 
de volgende fase een uitgewerkt inrichtingsplan 
worden opgesteld. 
 
De zuidelijke grens van de wijk Noorderhof Zuid 
wordt gevormd door een nieuw te maken 
gracht van de Sloterplas naar het Sloterpark. 
Deze gracht zal de scheiding zijn tussen de 
gehele Noorderhof en het buitenterrein van het 
Sloterparkbad. De afstand tussen de gracht en 
de Sloterparkbadlaan varieert van ongeveer  
75 tot 100 meter (inclusief taluds). In een later 
stadium kan de gracht, overeenkomstig de  
plannen in het Masterplan Sloterplas, onder de 
Allendelaan worden doorgevoerd. Dan sluit deze 
aan op de toekomstige waterpartijen langs het 
Geuzenveldsepad. In dat geval zal de huidige 
smalle en zeer lage duiker onder de Allendelaan 
vervangen worden door een echte brug.

Welstandscriteria
Kenmerkend voor het noordelijk deel van 
Noorderhof is de traditionele stedenbouw met 
gesloten bouwblokken; een helder onderscheid 
tussen privé en openbaar en woonstraten, 
afgewisseld met bijzonder ingerichte openbare 
ruimten. De afzonderlijke eengezinswoningen 
worden gekenmerkt door individuele expressie. 
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In Noorderhof Zuid wordt zowel stedenbouw-
kundig als architectonisch opzicht op de 
principes van Noorderhof Noord voortgebor-
duurd, zodat er één geheel ontstaat. 

Ligging
· gebouwen (laagbouwmilieu; 2-3 lagen) maken 
onderdeel uit van de bebouwingsstructuur
· middelhoogbouw (5 lagen) alleen aan de rand 
of bij de entree van de buurt
· stedenbouwkundig belangrijke plekken vormen 
aanleiding voor verbijzondering
· eventuele aan- of uitbouwen en bijgebouwen 
zijn ondergeschikt 

Massa
· woningen en woongebouwen in laagbouw-

milieu hebben een massaopbouw die 
verwant is aan elkaar

· massa-opbouw wordt op kleine onderdelen 
zo nodig onderscheidend gemaakt

· op hoeken en andere plekken die daarvoor 
aanleiding geven wordt bebouwing verbij-
zonderd, zoals aangegeven op de bijgaande 
kaart

· het gebied wordt langs de oost- en zuidzijde 
alsmede langs het bomenplein omzoomd 
met een continue wand van drie lagen, 
welke op daartoe aangeven plaatsen wordt 
verbijzonderd.

· de aangegeven voorgevelrooilijn mag niet 
worden overschreden. Uitzondering vormen 
de voor accenten aangeven plaatsen. Daar is 

beperkte overschrijding ten behoeve van het 
accent mogelijk, al dan niet in de vorm van 
een overkraging of poort

· de achtergevelrooilijn; de overgang van 
woning naar privétuin kan flexibel worden 
ingevuld. De achtergevelrooilijn van de 
bebouwing die De Banaan omsluit mag 
echter niet worden overschreden. Reste-
rende ruimte van de binnenterreinen wordt 
ingevuld met privétuin, zo nodig aangevuld 
met achterontsluiting en collectief groen

· de bebouwing  die aansluit op De Banaan 
bestaat uit twee bouwlagen, met uitzonde-
ring van de bijzondere verharde ruimte, die 
uit drie lagen bestaat

· middelhoogbouw onderscheidt zich qua 
massa en typologie van het laagbouwmilieu, 
maar draagt bij aan het ontstaan van een 
evenwichtige totaalcompositie

· in de middelhoogbouw worden minimaal 30 
parkeerplaatsen inpandig gerealiseerd

· bebouwing aan de bijzondere verharde 
ruimte wordt als bijzonder stedenbouwkun-
dig element; als een samenhangende 
architectonische eenheid ontworpen

· in het binnenterrein ten zuiden van De 
Banaan bestaat de mogelijkheid voor de 
aanleg van parkeerplaatsen, gedeeltelijk in 
het maaiveld verdiept

· eventuele aan- of uitbouwen en bijgebouwen 
zijn ondergeschikt

Detaillering
· gevelcomposities met individueel karakter en 

met aandacht voor individuele verbijzonde-
ringen in de vorm van erkers, loggia’s, 
entreepartijen, balkons e.d.

· detailleringen zijn zorgvuldig en ondersteunen 
het individuele pand; met name verbijzonde-
ringen worden met extra zorg uitgewerkt

· aan- of uitbouwen en bijgebouwen in een 
architectuur die verwant is aan het hoofdge-
bouw

Materiaal en kleurgebruik
· gevels in baksteen
· de rode baksteen, zoals toegepast in 

Noorderhof Noord is leidend; andere kleuren 
en typen baksteen worden ingezet ter 
articulatie van het individuele pand

· verbijzonderingen in andere materialen die 
de compositie van het individuele pand 
benadrukken

· kleurgebruik per gebouw individueel en ter 
ondersteuning van de architectuur

Overige
· aanbeveling bij nieuwbouw:  

GSM –installaties en schotelantennes 
integreren in het ontwerp
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4 Planning en fasering

De activiteiten en werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Op hoofdlijnen ziet de 
planning er als volgt uit. Deze planning is onder voorbehoud; er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend. 

1ste helft 2007
· besluitvorming B&W en gemeenteraad
· start architectonische uitwerking
· start maaiveldontwerp

2de helft 2007
· afronding architectonisch ontwerp
· afronding maaiveldontwerp

1ste helft 2008
· start bouwrijp maken

2e helft 2008
· start bouw 

1ste helft 2009
· oplevering woningen
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5 Veiligheid, bereikbaarheid, 
leefbaarheid
Interim-beheer

In de Noorderhof gaat de komende jaren veel gebeuren. Om de leefbaarheid en de 
sociale samenhang in deze periode te waarborgen, zijn extra maatregelen noodzakelijk. 
Ook moet de toegankelijkheid tot het gebied en de veiligheid gegarandeerd blijven. En 
zelfs na de oplevering van de woningen blijft het nodig om te investeren in de (nieuwe) 
sociale samenhang. Die maatregelen en activiteiten vatten we samen onder het begrip 
interim-beheer. Interim-beheer bestaat uit een combinatie van fysieke maatregelen, 
zoals extra schoonmaakacties, en eventuele sociale activiteiten. De belangrijkste 
aandachtspunten bij interim-beheer zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, 
communicatie en handhaving. Deze aandachtspunten worden hieronder toegelicht.

Noorderhof Zuid maakt momenteel deel uit van 
de openbare ruimte. Er staan geen woningen 
die moeten worden gesloopt en er is dus geen 
sprake van ingrijpende herstructurering. 
Daarom zal het interim-beheer zich voorname-
lijk richten op het bereikbaar houden van het 
gebied en het beperken van overlast voor de 
bewoners van de Noorderhof Noord. Door het 
reguliere beheer worden straten en stoepen 
geveegd, wordt het gras gemaaid en de troep 
verwijderd. Eventuele extra maatregelen zullen 
apart worden beschreven in de uitvoeringsfase 
van het plan. Hiervoor wordt een zogenaamd 
BLVCH-rapport opgesteld. Daarin worden de 

maatregelen voor bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid, communicatie en handhaving meer in 
detail beschreven. Ofwel: wie is verantwoorde-
lijk voor wat op welk moment? 

Bereikbaarheid
De Noorderhof moet goed bereikbaar blijven. 
Bouwverkeer kan de bereikbaarheid verminde-
ren, waardoor bewoners en bezoekers hinder 
ondervinden van de bouwactiviteiten. Controle 
hierop is dus van groot belang. 
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Tijdelijke parkeervoorzieningen
Vanaf de start van de bouwwerkzaamheden 
komen de parkeerplaatsen op het parkeerter-
rein van het voormalige zwembad te vervallen. 
Vóór de start zullen daarom de extra parkeer-
plaatsen in de Noorderhof Noord worden 
gerealiseerd. Tevens zal de ruimte op de brug 
bij Noordzijde worden geoptimaliseerd. Totdat de 
parkeerplaatsen van het nieuwbouwplan zijn 
gerealiseerd, zal er echter ook tijdelijk vervan-
gende parkeerruimte moeten worden aangelegd. 

Leefbaarheid & Veiligheid
Heel, schoon en veilig. In die termen wordt de 
leefbaarheid van een buurt uitgedrukt. De 
Steunpunten Leefbaarheid & Veiligheid vervullen 
een belangrijke rol in het monitoren en op peil 
houden van de leefbaarheid. De steunpunten 
registreren signalen van bewoners, onderne-
mers en gebruikers op vastgestelde criteria. Als 
dat nodig is, wordt direct actie ondernomen. Er 
zijn specifieke maatregelen om de buurt heel, 
schoon en veilig te houden, zoals het aanstellen 
van huismeesters of het uitvoeren van extra 
veegbeurten. Tijdens de vernieuwingsoperatie 
wordt gewerkt aan zowel de objectieve als de 
subjectieve veiligheid. Want het moet niet alleen 
veilig zijn in een buurt, maar de bewoners 
moeten zich er ook veilig voelen. Onder 
leefbaarheid vallen ook activiteiten in het kader 
van sociaal interim beheer die er op gericht zijn 
om tijdens ingrijpende vernieuwing in een buurt 
met buurtgerichte activiteiten de sociale 
samenhang te ondersteunen. Ook worden 

bewoners betrokken bij de planontwikkeling, 
zodat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan 
een nieuwe buurt.

Communicatie
Communicatie over de werkzaamheden is een 
vereiste. Niet alleen de werkzaamheden zelf 
moeten tijdig worden aangekondigd, maar  
ook de eventuele vertragingen. Bewoners, 
ondernemers en bezoekers van de vernieu-
wingsgebieden hebben er recht op te weten 
waarom er vertraging is ontstaan. Goede 
communicatie rondom werkzaamheden  
versterkt het draagvlak.

Handhaving
Om de buurt tijdens de stedelijke vernieuwing 
leefbaar te houden, is gerichte handhaving 
noodzakelijk. Daarom moeten er naast de 
reguliere handhaving extra handhavingsactivi-
teiten plaatsvinden, rondom de bouwterreinen. 
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6 Participatie
De bewoners en omwonenden van de Noorderhof Noord zijn actief betrokken geweest 
bij het opstellen van het uitwerkingsplan. Bij de participatie is uitgegaan van een con-
sultatiemodel. In dit model kunnen bewoners meepraten over verschillende onderdelen 
van de planontwikkeling. De eerste helft van het participatietraject eindigde op 25 mei 
2005, toen een tussenproduct aan de raadscommissie Fysiek werd gepresenteerd. Op 
basis van deze bespreking heeft het stadsdeelbestuur de opdracht voor het uitwer-
kingsplan aangepast en besloten niet één maar twee ontwerpen te laten ontwikkelen. 
Vervolgens is ook het participatietraject op een aangepaste manier verdergegaan. Het 
plan Krier is in een coproductie-achtige vorm verder ontwikkeld, terwijl het plan VHP in 
de vorm van consultatie is opgesteld. 

Het participatietraject is gestart met een 
enquête onder de huidige bewoners van 
Noorderhof Noord. Centraal stonden vragen over 
de beleving en de waardering van het huidige 
Noorderhof en een meningspeiling over belang-
rijke punten voor het stedenbouwkundig plan 
van Noorderhof Zuid. De resultaten van de 
enquête werden als input gebruikt voor het 
stedenbouwkundig ontwerp. Ook in de volgende 
fase kunnen deze resultaten worden gebruikt 
voor het woningontwerp en de inrichting van 
de openbare ruimte. Speciale aandacht is 
besteed aan de (gewenste) identiteit van de 
gehele Noorderhof na voltooiing van de uitbrei-
ding met Noorderhof Zuid. Mede op basis van 
de wens van bewoners om ‘door te krieren’ is 

in eerste instantie opdracht gegeven aan het 
bureau Krier-Kohl om een ontwerp te maken 
voor Noorderhof Zuid. 

Fase 1 
Tot 25 mei 2005 hebben er twee klankbordbij-
eenkomsten plaatsgevonden waarin bewoners 
actief mee hebben gedacht over het plan voor 
Noorderhof Zuid. Daarnaast is op verzoek van 
bewoners een aparte bijeenkomst georgani-
seerd over parkeren en de verkeerssituatie. De 
bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht. In totaal 
hebben ongeveer 80 personen een bijdrage 
geleverd. Tijdens de tweede klankbordbijeen-
komst bleek de waardering voor het totaalont-
werp weliswaar groot te zijn, maar vond een 
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deel van de bewoners dat onder andere 
onvoldoende rekening was gehouden met het 
belang van de direct omwonenden van het 
plangebied. De wensen van deze bewoners  
hebben zij in een achtpuntenlijst vastgelegd  
en aangeboden aan de stadsdeelraad:
1. Niet bouwen tussen het banaanvormig 

gebouw en Noorderhof Noord
2. Het appartementengebouw “De piazza” zo 

ver mogelijk naar het zuiden verplaatsen of 
deze vervangen door een gebouw achter de 
tramkeerlus

3. Parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning 
behalen voor de bewoners van de Banaan, 
Noorderhof Noord en Noorderhof Zuid

4. Niet bouwen aan de Banaan of, in het 
verlengde daarvan, bij de woonwagenlocatie

5. Groene plekken creëren om lucht en ruimte 
in de wijk te brengen

6. Niet bouwen op de voormalige woonwagen-
locatie

7. Hogere bouw aan de randen bij Sloterpark-
badlaan en lage bouw (maximaal twee 
bouwlagen) aangrenzend aan de huidige 
bebouwing

8. Vergroten van de sociale veiligheid en 
verkeersveiligheid in de wijk.

Op 25 mei 2005 is een tussenstand in de 
planvorming gepresenteerd aan de raadscom-
missie Fysiek. De commissie had waardering 
voor de inbreng van bewoners, die goede 
aangrijpingspunten bood voor een eindplan.  
De commissie gaf echter ook aan behoefte te 
hebben aan een plan dat meer tegemoetkomt 

aan de door de raad geformuleerde uitgangs-
punten. Naar aanleiding van deze bespreking 
heeft het stadsdeelbestuur een aangepaste 
opdracht gegeven, waarbij niet één maar twee 
varianten worden ontwikkeld voor bebouwing. 

Fase 2
In deze tweede fase is gewerkt met een 
aangepaste participatieaanpak. Als start van 
deze tweede fase is een algemene bewoners-
avond georganiseerd waarin bewoners werden 
geïnformeerd over de stand van zaken. Ook is 
een voorstel gedaan voor het vervolg. Tijdens 
deze bijeenkomst is een werkteam gevormd van 
zo’n twintig bewoners. De twee varianten zijn 
vervolgens in nauw overleg met dit werkteam 
opgesteld. Het werkteam is in totaal vijf keer  
bij elkaar geweest: twee keer met bureau Krier-
Kohl en twee keer met bureau VHP. De bijeen-
komsten met Krier-Kohl stonden met name in 
het teken van het zoeken naar mogelijkheden 
om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan  
de acht knelpunten die door bewoners waren 
benoemd in hun achtpuntenlijst. Tijdens deze 
bijeenkomsten is het gelukt om voor de meeste 
punten een oplossing te vinden. Zo blijft het 
bomenplein behouden, is er meer openbare 
ruimte opgenomen in het plangebied en blijft 
een deel van het voormalige woonwagenterrein 
onbebouwd. De heldere scheiding privé-
openbaar leidt tot een goede sociale veiligheid. 
Over het al dan niet aanbouwen aan de Banaan 
bleek men in het werkteam niet eensgezind te 
zijn. Een deel van de bewoners vindt de blinde 
gevel op dit moment één van de slechtste 

plekken in de wijk en ziet er graag bebouwing 
komen. Met name de omwonenden hebben hier 
moeite mee, omdat hiermee hun uitzicht 
gedeeltelijk wordt weggenomen. In het werk-
team is in overleg met Krier-Kohl een compromis 
gevonden waardoor wel enige aanbouw plaats 
vindt, maar het uitzicht voor de omwonenden 
zo veel mogelijk blijft gehandhaafd. 

In tegenstelling tot Krier-Kohl moest VHP bij hun 
ontwerp helemaal vanaf nul beginnen. In de eerste 
bijeenkomst met VHP is dan ook vooral gespro-
ken over de goede en slechte plekken in het 
gebied en aan wat voor soort verkaveling men 
de voorkeur geeft. Dit is vervolgens door VHP 
uitgewerkt in een eerste modelverkaveling, die 
is besproken in de tweede bijeenkomst met het 
werkteam. De opmerkingen zijn door VHP zo 
veel mogelijk verwerkt in het definitieve model. 
Tijdens de vijfde en afsluitende bijeenkomst 
waren beide bureaus aanwezig en heeft het 
werkteam de dan voorliggende ontwerpen 
besproken. Bewoners hebben onder andere  
de volgende opmerkingen gemaakt: 

Algemeen:
- Het aantal woningen (150) vindt men te veel. 

Met minder woningen zou er een mooier 
plan mogelijk zijn en zouden er minder 
parkeerproblemen ontstaan.

- Men vreest dat de deelraad in beide plannen 
zelf gaat tekenen en vindt dat dat geen 
recht doet aan de intensieve bijdrage die 
bewoners in het planontwerp hebben 
geleverd.
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Krier-Kohl:
- Er wordt verschillend gedacht over de 

aanpassing in opzet en sfeer bij de bestaan-
de Noorderhof. Veel bewoners zien het 
intieme karakter, het creëren van een 
buurtgevoel en de vele eengezinswoningen 
als een kwaliteit; een aantal bewoners hecht 
daar minder waarde aan.

- Een aantal bewoners heeft nog moeite met 
de bebouwing aan de Banaan. Anderen 
vinden het juist een goede oplossing omdat 
de Banaan aan die zijde een blinde gevel 
heeft.

VHP:
- Bij een aantal bewoners is er de vrees of er 

met het aantal te bouwen woningen in 
werkelijkheid wel voldoende groen overblijft.

- Het VHP-plan vereist een kwalitatief hoog-
waardige inrichting en intensief beheer van 
de collectieve binnentuin. Hiervoor moeten 
voldoende financiën beschikbaar zijn. 

-  Een aantal bewoners vreest dat de open 
verkaveling en collectieve tuin zal leiden tot 
sociaal onveilige plekken.

- Er wordt verschillend gedacht over hoge 
bebouwing langs de Sloterplas. Een aantal 
bewoners vindt het afschuwelijk, anderen 
vinden het mooi.

- Een aantal bewoners vindt dat het VHP-plan 
te weinig voortborduurt op de bestaande 
bebouwing en dat het een te groot aantal 
bouwstijlen oplevert in een klein gebied.

- Bewoners zijn onderling verdeeld over de 
vraag of het reëel is eventueel te moeten 
betalen voor een parkeerplaats in de 
parkeergarage voor bewoners van Noorder-
hof Noord.

Inspraak
Het concept-uitwerkingsplan Noorderhof Zuid 
heeft in de periode van 24 november 2005 t/m 
5 januari 2006 gedurende zes weken ter 
inspraak gelegen. Bij de start van de inspraak  
is huis aan huis een informatiekrant verspreid 
waarin de twee varianten zijn gepresenteerd. 
Op 1 december hebben de ontwerpers van de 
twee varianten – bureau Krier-Kohl en bureau 
VHP - de plannen gepresenteerd en toegelicht 

tijdens een algemene informatie- en inspraak-
avond. Het concept-uitwerkingsplan en de 
maquettes van de twee varianten hebben 
tijdens de inspraakperiode ter inzage gelegen in 
het Tuinstadhuis. Via de website van het 
stadsdeel kon het concept-uitwerkingsplan, de 
informatiekrant en een inspraakformulier 
worden bekeken en gedownload.

Tijdens de inspraaktermijn zijn in totaal 240 
reacties binnengekomen. Hiervan zijn er 166 
middels een handtekeningenlijst ingezameld 
onder de bewoners van de Noordzijde. Van deze 
166 bewoners hebben 35 bewoners als aanvul-
ling een individuele reactie ingestuurd. Negen 
bewoners hebben via een gezamenlijke brief op 
de plannen gereageerd. De overige reacties zijn 
individuele reacties van mensen uit het plange-
bied. 

De Belangengroep “Noorderbelang” heeft 
middels een handtekeningenactie de mening 
gepeild onder bewoners van de Noordzijde.  
De vraagstelling hierbij was: 
Wat heeft uw voorkeur: 
1. niet bouwen; 
2. plan Krier of 
3. plan VHP. 

Tevens kon men aangeven wat de tweede 
voorkeur heeft, voor het geval de optie van 
‘niet bouwen’ vervalt. Het resultaat van de 
handtekeningenactie is dat 161 bewoners zich 
uitspreken voor “niet bouwen” en het open hou-
den van Noorderhof Zuid. 41 Bewoners kiezen 
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als eerste of tweede keuze voor plan Krier en 
43 bewoners kiezen als eerste of tweede keuze 
voor het plan VHP. De argumenten voor het niet 
bebouwen zijn, dat door de bebouwing het 
unieke karakter van de wijk zou worden 
aangetast, dat mensen het gevoel krijgen 
langzaam maar zeker te worden ingebouwd, 
dat er grote parkeerproblemen zullen ontstaan, 
dat de bouw ten koste zal gaan van speelruimte 
voor kinderen en dat het uitzicht onaanvaard-
baar zal worden belemmerd. Tenslotte geven 
veel mensen aan het jammer te vinden dat ze 
niet vóór de initiële besluitvorming tot bouw 
door het stadsdeel naar hun mening zijn 
gevraagd. 

De indieners van de handtekeningenlijst 
constateren terecht dat de discussie over het 
wel of niet bebouwen van Noorderhof Zuid 
reeds eerder in de deelraad is gevoerd. Na 
uitvoerige discussie heeft de deelraad toen 
besloten te kiezen voor bebouwing van het 
gebied en het dagelijks bestuur opdracht 
gegeven een uitwerkingsplan hiervoor op te 
stellen. De belangrijkste overwegingen hierbij 
waren, dat met de verplaatsing van het woon-
wagencentrum en het nieuwe zwembad het 
plangebied zijn oorspronkelijke functie goed-
deels heeft verloren en er dus ruimte is geko-
men voor een nieuwe invulling. De verplaatsing 
van de woonwagenlocatie is ook uitgevoerd in 
de wetenschap dat deze locatie bebouwd zou 
gaan worden. Tenslotte biedt Noorderhof Zuid 
een belangrijke bijdrage in de herhuisvestings-
opgave waar het stadsdeel voor staat. Het is 

een van de weinige locaties waar eerst ge-
bouwd kan worden, zonder woningen te 
hoeven slopen.

Het dagelijks bestuur is zich er van bewust dat 
bebouwing van Noorderhof Zuid een verande-
ring betekent van het gebied en voor een deel 
van de bewoners van met name de ‘Banaan’. 
Het plangebied is momenteel grotendeels in 
gebruik als parkeerterrein en dat kan moeilijk 
gezien worden als een ‘uniek stuk van de wijk’. 
De kracht van het gebied zit hem vooral in de 
ligging aan de Sloterplas en het Sloterpark en 
niet in de huidige functie en inrichting. Het 
opheffen van het parkeerterrein betekent 
vanzelfsprekend dat er vervangende ruimte 
geboden moet worden. Met de norm van 1 
parkeerplaats per woning voor het gehele 
gebied wordt hier een goede oplossing voor 
geboden. Het parkeerterrein is nu geen speel-
terrein voor kinderen en gaat met bebouwing 
dus ook niet verloren. De voormalige woonwa-
genlocatie is tijdelijk ingezaaid en wordt nu wél 
door een aantal kinderen gebruikt als speelplek. 
Bij de verplaatsing van de woonwagenlocatie en 
de inzaaiing van het terrein was duidelijk dat dit 
tijdelijk zou zijn. Het is een feit dat met de 
voorgestelde bouwplannen het gebouw ‘de 
Banaan’ voor een deel zijn vrije ligging. Dit 
geldt echter met name voor de bewoners van 
de lager gelegen verdiepingen (1ste en 2de 
verdieping) in het oostelijk deel van het ge-
bouw. De bewoners van de begane grond 
hebben zich grotendeels al afgeschermd van 
het uitzicht door beplanting aan de rand van 

hun tuinen om inkijk en inloop vanuit het 
parkeerterrein tegen te gaan. De bewoners van 
de hoger gelegen verdiepingen behouden het 
uitzicht op plas en park. Voor de overige 
bewoners geldt dat ook voor hen de pluspunten 
aanwezig zijn: het gebied wordt getransfor-
meerd van een rommelig, sociaal onveilig 
parkeerterrein naar een mooie woonwijk, nog 
steeds op loopafstand van park en plas.

Een belangrijk onderwerp van de inspraak is het 
aantal van 150 te bouwen woningen. Volgens 
bewoners leidt het tot een te zware belasting 
van het gebied, verhoogt het de parkeerdruk en 
kan met een minder aantal woningen een beter 
plan worden gerealiseerd.

Zoals gezegd, is Noorderhof Zuid een van de 
weinige gebieden in het stadsdeel waar eerst 
gebouwd kan worden zonder dat er woningen 
hoeven te worden gesloopt. Gezien de grote 
herhuisvestingsopgave en de kwaliteit van de 
locatie kiest het stadsdeel voor deze locatie 
voor het bouwen in grote dichtheid. Het aantal 
van 150 woningen betekent een dichtheid van 
ongeveer 75 woningen/hectare. Dit is vergelijk-
baar met de dichtheid van de bestaande 
bebouwing van Noorderhof Noord plus “Ba-
naan”. Gekozen wordt voor een compacte 
bebouwing in de wetenschap dat op deze 
manier zoveel mogelijk groen behouden blijft. 

Door de bebouwing van het parkeerterrein 
verdwijnt er parkeerruimte en door de nieuw-
bouw neemt de parkeervraag toe. Uitgangspunt 
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bij de twee ontwerpen is dat er in de eindsitu-
atie een parkeernorm is van 1 parkeerplaats per 
woning voor het gehele Noorderhofgebied. Een 
deel van de parkeerplaatsen wordt gerealiseerd 
in Noorderhof Zuid en een deel in Noorderhof 
Noord. Bij het Krierplan krijgt ongeveer 50% van 
de nieuwbouw een parkeerplaats op eigen 
terrein. De rest van de parkeerplaatsen wordt 
op maaiveld gerealiseerd en is hiermee optimaal 
toegankelijk voor bewoners en bezoekers van 
het gebied. 

Van de insprekers die zich uitspreken voor een 
van beide modellen, kiest een ruime meerder-
heid (70 %) voor het plan Krier omdat dit 
volgens hen beter aansluit bij de bestaande 
bebouwing van het gebied Noorderhof en 
omdat het zijn kwaliteiten al heeft bewezen in 
Noorderhof Noord. Het Krierplan stimuleert 
sociale cohesie, is sociaal veilig, kindvriendelijk 
en heeft een intieme sfeer die bewoners 
aanspreekt. 
Het concept dat VHP voorstelt van appartemen-
tengebouwen in een collectieve tuin zien velen 
als een te grote stijlbreuk met de bestaande 
bebouwing. Het zou leiden tot sociaal onveilige 
plekken, gevaar voor anonimiteit en men vindt 
het parkeren onvoldoende opgelost. Ook is men 
van mening dat de hoge bebouwing niet past 
bij deze plek aan de Sloterplas.

Na afloop van de inspraaktermijn heeft de 
belangengroep Noorderbelang een derde 
variant ingebracht onder de naam “Parkoever”. 
In deze variant wordt de nieuwbouw overwe-

gend aan de rand van het plangebied geplaatst. 
De deelraad heeft de variant onderdeel gemaakt 
van zijn besluitvorming. 

Alles afwegende heeft de deelraad in juni 2006 
uiteindelijk gekozen voor de variant Krier-Kohl. 
Volgens de deelraad past deze variant het beste 
in het gebied. De variant borduurt voort op het 
werk van Krier-Kohl in Noorderhof Noord. 
Noorderhof Noord  is een woonbuurt die zeer 
wordt gewaardeerd door de bewoners. 

Financiële paragraaf
Het uitwerkingsplan Noorderhof Zuid is financi-
eel haalbaar. Over de te betalen grondprijs 
hebben stadsdeel en Far West in december 
2005 overeenstemming bereikt onder voorbe-
houd van goedkeuring door de gemeenteraad.
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