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INO RM ATIEBLAD ٧٠٠٨ DE SPAARNDAMMER- E^ ZEEHELDENBUURT

STAND VAN ZAKEN U-AS WEST
Dit is het eerste deel van een serie artikelen die u in het vervolg in de buurtkrant kunt lezen over de 
ontwikkelingen aan de U-oevers in het deelgebied U-as West. Dit gebied strekt zieh uit van de 
Haparandaweg tot aan het Centraal Station (C.S.), het deel van de IJ-oevers waaraan de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt ligt.

In dit artikel worden eerst de gheurtènissen tot nu toe op een rij* gezet. Vervolgens wordt ingegaan 
op de inhoudel^ke kant van de plannen. Voor een uitgebreide besehr^ving van de plannen verwijs ik 
naar de rapportage aan de Werkgroep U-as West en naar de plannen zelf, die beide in het 
w^kopbouworgaan ter inzage liggen. Op deze plaats wil ik er nog eens nadru؛;keli.jk op wijzen dat de 
plannen zoals die er nu liggen een voorlopig karakter hebben. Er kan nog van alles gewijzigd 
worden. Dit artikel wordt beëindigd met een eerste commentaar van de Buurtwerkgroep U-as West 
op deze voorlopige plannen.

Overzicht van het gebied waarvoor de nieuwe plannen langs de IJ-oevers plaats vinden, foto: D RO

Verschillende sferen
H et gebruik van het IJ en haar oevers moet de 
nieuwe ontwikkelingen bepalen. De zuidelijke 
IJ-oever bestaat in wezen uit een reeks van 
kunstmatige eilanden die onder meer door een 
nieuwe wandelroute, de prom enade, met el- 
kaar worden verbonden.
Elk ,,eiland” moet z’n eigen sfeer krijgen. Dit 
kan door de ligging aan het water en de 
raakvlakken met de binnenstad en de negen- 
tiende eeuwse wijken. Sommige deelgebieden 
krijgen een uitgesproken binnenstadskarakter, 
met het accent op het werken en de voorzienin- 
gen. Elders ligt de nadruk meer op het wonen. 
In verband met de bezonning en de plek aan het 
water wordt geen aaneengesloten bebouwing 
voorgesteld. E r zal gebouwd worden in clusters 
(groepen van gebouwen), met slanke torens als 
herkenningspunten. De maximale hoogte van 
deze toren is 75 meter, de maximale bouwhoog- 
te rond het C.S. is 35 meter- 
Verbindingen vanuit de binnenstad monden uit 
op het IJ. Zij worden herkenbaar gemaakt door 
hoge gebouwen en/of gecombineerd met plei- 
nen of terrassen.

1/3 wonen 1/3 werken  

1/3 recreatie
De Stedebouwkundige Verkenning IJ-oevers is 
bedoeld om een samenhangend stedebouwkun- 
dig ontwikkelingsbeeld te schetsen voor het 
centrale deel van de IJ-oevers, waar ook het 
deelgebied IJ-as West toe behoort. De gemeen- 
te streeft naar een funktieverdeling van 1/3 
wonen. 3/ل werken en 3/ل recreatie.
De twee kilometer lange zone rond het C.S., 
van het W esterdok tot de Oostelijke Handels- 
kade, is gezien de bereikbaarheid de meest 
aangewezen locatie voor ekonomische topfunk- 

٠ ties. Hiermee wordt gedoeld op kantoren van 
internationale handelscentra e.a. zakelijke 
dienstverlening, bedrijven op het gebied van de 
informatica en telecommunicatie, vergader- en 
tentoonstellingsruimten, hoogwaardige winkel- 
en vermaakcentra en hotels in de vijf sterrenca- 
tegorie.
De verschillende soorten scheepvaart die het IJ 
aantrekkelijk maken moeten ook in de toe- 
komst een plaats krijgen. Dit geldt zowel voor 
verbindingen voor de (l^nen)scheepvaart en 
de rondvaartboten als voor ligplaatsen voor 
binnenvaartschepen, woonboten, botels en re- 
creatiehoten-
Recreatieve en publieksgerichte funkties vor- 
men een belangrijk onderdeel van de plannen.

A

Een Amerikaanse architekt, dhr. Thompson uit 
Boston, heeft de opdracht gekregen om de 
plannen in tekening te brengen. Deze architekt, 
die in de Verenigde Staten ervaring heeft 
opgedaan met de ontwikkeling van waterfron- 
ten, is afgelopen zomer in Amsterdam geweest 
om hier de situatie te onderzoeken. Zijn 
tekening is in augustus/september bij de ge- 
meente Amsterdam binnengekomen. Voor de 
planvorming voor de Houthavens is een apart 
architektenbureau aangesteld, H enk Klunder 
b.v. Ook dit bureau kwam in juli met een 
eerste, zeer voorlopige rapportage waarvan een 
nadere uitwerking in septem ber het licht zag. 
Op het eerste deelgebiedoverleg heeft de teke- 
ning van Thompson aan de m uur gehangen, een 
eerste kennismaking. Op de bijeenkomst van 
de werkgroep IJ-as West d.d. 5 oktober j.1. zijn 
de plannen van Mabon en Klunder uitgebreid 
besproken. De eerste voorlopige reactie van dé 
werkgroep moet op het volgende deelgebied- 
overleg worden besproken.

Gemeentelijke 
uitgangspunten
In de Struktuurschets IJ-as worden drie hoofd- 
doelstellingen voor het ruimtelijke ordenings- 
beleid genoemd:
1. betere afstemming van het aanbod van 

woningen en woonmilieus op de vraag van 
Amsterdammers en mensen die ekonomisch 
aan Amsterdam gebonden zijn

2. zeker stellen van het voortbestaan van Am- 
sterdam als ekonomisch en cultureel hoofd- 
verzorgingscentrum

3. betere afstemming van de verschillende 
funkties (wonen, werken en recreëren) op 
elkaar, o.a. door een verbetering van het 
verkeer- en vervoersbeleid.

De ontwikkeling van de IJ-as moet de binnen- 
stad als stadscentrum ondersteunen. Door de 
ontwikkelingen aan de zuidzijde van Amster- 
dam, in'de regio Schiphol, in Amstelveen en in 
Amsterdam Zuid-Oost, is het ekonomisch 
zwaartepunt van de stad in zuidelijke richting 
verschoven. De ontwikkeling van de IJ-as moet 
een tegenwicht bieden, zodat de binnenstad het 
werkelijke centrum blijft.
Een belangrijk element is de verbetering van de 
infrastruktuur. De aanleg van de IJ-boulevard 
als hoofdweg auto wordt genoemd. Tevens 
wordt de aandacht gevestigd op de mogelijke 
aanleg van een sneltram van station Sloterdijk 
naar C.S. als onderdeel van de ringspoorbaan 
rond Amsterdam met het C.S. als openbaar 
vervoersknooppunt.

In septem ber 1987 heeft het ABP (Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds) de wethouder ruim- 
telijke ordening Van der Vlis benaderd met het 
verzoek om één jaar studie te mogen verrichten 
naar de ontw ikelingsm ogelijkheden van de 
strook grond van Havengebouw tot en met 
Houthavens. De gemeente heeft besloten dat 
het ABP een jaar de tijd krijgt om plannen te 
ontwikkelen. D aarna moet de beslissing vallen 
of de gemeente definitief met het ABP in zee 
gaat. Volgens deze planning moet de politieke 
besluitvorming over dé plannen van het ABP in 
januari/februari 1989 rond zijn.
De gemeente heeft aan het ABP een aantal 
uitgangspunten voor de ontwikkeling van het 
plangebied meegegeven. Deze zijn neergelegd 
in de Sïruktuufschets TJ-as Am sterdam  (juli 
1987) en de Stedebouwkundige Verkenning 
Centrale IJ-oevers (1987/88). Deze plannen zijn 
in de gem eenteraad besproken maar nog niet 
vastgesteld. E r kunnen dus nog veranderingen 
in worden aangebracht. De gemeente werkt 
momenteel aan een nota van uitgangspunten 
voor het deelgebied U-as West. Deze nota 
moet tegelijk met de plannen van het ABP 
gereed zijn. W anneer de nota van uitgangspun- 
ten bestuurlijk is vastgesteld dient deze als 
leidraad voor de verdere planvorming.
H et ABP heeft de ^o j^ ton tw ikkelingsm aat- 
schappij Mabon aangetrokken om een plan te 
maken voor het deelgebied IJ-as West. Mabon 
kwam in juli 1988 met een eerste rapportage.

Wat is er س  nu 
toe gebeurd?
Per 1 septem ber heeft het wijkopbouworgaan 
Spaarndammer en Zeeheldenbuurt een extern 
deskundige aangenomen, in de persoon van 
ondergetekende. Mijn taak is in de eerste plaats 
het ondersteunen van de W erkğroep IJ-as 
W est, bestaande uit bewoners en organisaties in 
deze buurt die zich aktief met de planvorming 
willen bezighouden. Om op de hoogte te 
blijven van de vorderingen van de gemeente en 
de belegger en projektontwikkelaar die in het 
gebied aktief zijn woon ik de ambtelijke pro- 
jektgroepvergaderingen bij. H et overleg tussen 
buurt en gemeente vindt echter niet in de 
prSje1؛(gfëepvergade؛mgen pladts ntaar in 'het 
deelgebiedoverleg IJ West. De eerste bijeen- 
komst van dit overleg was op 14 septem ber j.1.

Naast het deelgebiedoverleg zal er ook een 

centraal overleg worden gestart, voor de IJ- 
oevers als geheel. De eerste bijeenkomst van 
dit overleg moet echter nog plaatsvinden. De 
verschillende buurten die betrokken zijn bij de 
ontwikkelingen aan het IJ hebben ook een 
onderling overleg, het Buurtenoverleg. H et is 
de bedoeling om hier een gemeenschappelijke 
visie te ontwikkelen op de IJ- 
oeverontwikkelingen en elkaar op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen in de verschil- 
lende deelgebieden.

٠ De Houthavens, bestemmingen
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Westerdok komen. De verb،nding via het Wes- 
terdok kan worden versterkt door voetgangers- 
bruggen over het W esterdok naar het Realenei- 
land en naar de W esterdokskade.

Verschillende sferen
H et plan van Mabon heeft twee in het oog 
springende kenmerken. Ten eerste wordt er 
langs de hele oever en in de Houthaven veel 
water gedempt. Ten tweede is het plangebied 
opgedeeld in versehillende deelgebieden, die 
een eigen karakter moeten krijgen. H et idee is 
dat men, wandelend langs het IJ, steeds in een 
andere sfeer terecht komt. Om een beeld te 
schetsen van de plannen van Mabon en Klunder 
zal ik deze wandeling, van het C.S. naar de 
Houthavens, beschrijven.

C.S. - Wester^ksd^k
H et gebied tegenover het Havengebouw, gren- 
zend aan het C.S. is een commercieel sterke 
locatie en komt het eerst in aanmerking voor 
ontwikkeling. Hier is een hoogwaardig kanto- 
renmilieu gepland rondom een bezoekersha- 
ven. De promenade loopt langs deze haven. De 
kantoorbebouwing is hoog, variërend van 10 tot 
22 lagen.
Na de oversteek over de W esterdoksdoorgang 
voert de promenade langs een ’Tropicana’ (luxe 
zwembad) aan het IJ en vervolgt haar weg langs 
de oever in westelijke richting, langs ligplaatsen 
voor schepen. Tussen de oever/prom enade en 
de vierbaans autoweg die hier bovengronds is 
ligt een park aan het IJ, de Esplanade. Langs de 
zuidzijde van de weg zijn kantoren gepland in 
zeven bouwlagen en op sommige punten, bij- 
voorbeeld bij de doorgang naar het IJ, in 
torentjes van 10 en 12 lagen. Ten zuiden van de 
kantoren loopt het spoor van de sneltram, 
eveneens bovengronds. D irekt achter dit 
tracé, waar zich nu het spoorwegemplacement 
van de N.S. bevindt, zijn woningen gesitueerd 
tot aan het W esterdok.
We vervolgen onze weg in westelijke richting 
langs de promenade aan het IJ. Aan het eind 
van de Esplanade is een café gepland, naast het 
nieuwe onderkomen van de havenpolitie. Van- 
af dit punt wordt het wat moeilijker wandelen, 
de strook grond is smal, de snelweg loopt vlak 
langs bestaande bebouwing die aan het water 
ligt. De sneltram verdwijnt hier in een tunnel 
en iets verderop, bij het Stenen Hoofd, gaat 
ook de autoweg onder de grond.

de huidige breedte van deze weg niet voldoende 
is voor de verwerking van het verkeer dat door 
de I^oeverontw ikkelingen zal worden aange- 
trokken. Ondanks het feit dat in het program- 
ma-akkoord 1986-1990 van het college van 
B&w is uitgegaan van een tweestrooks IJ- 
boulevard heeft het ABP als uitganspunt mee- 
gekregen een 2x2 strooks IJ-boulevard.

ting op de Prinsengracht en op het Singel. Hoe 
deze aansluitingen moeten worden vormgege- 
ven is echter nog onduidelijk.
Bij de aanleg van wegen en vooral van woon-, 
werk- en recreatiegebieden horen ook parkeer- 
plaatsen. Mabon hanteert een norm van 1:75 
(één parkeerplaats per 75 m^). De parkeer- 
plaatsen zijn voor een groot deel in onder- 
grondse parkeergarages gepland. Ter vergelij- 
king: de parkeernorm die de gemeente hanteert 
is 1:100/150-

Sneltram
Voor de ontsluiting van de IJ-oevers met het 
openbaar vervoer is de sneltram gepland. De 
route van de sneltram valt rond de Houthaven 
samen met die van de autoweg. D aarna, waar 
de tracés boven de grond komen, lopen ze 
uiteen. De sneltram moet aansluiten op de 
sporen van het C.S.
De haltes van de sneltram moeten 600 â 1000 
meter van elkaar liggen. Ze zijn gepland op 
commercieel interessante locaties. De drie hal- 
tes in het plangebied IJ-as West liggen aan de 
westzijde van de H outhavens, bij het Barentz- 
plein en bij de w ^ erd o k sd o o rg an g .

Promenade
Voor voetgangers is in de eerste plaats de 
wandelroute aan het IJ bedoeld, de promena- 
de. Publiekstrekkers langs deze route moeten 
de wandelaars aantrekken. Voorwaarden voor 
het funktioneren van de promenade zijn een 
goede aansluiting op het openbaar vervoer, 
parkeergelegenheid en een logische aansluiting 
op de wandelroutes in de binnenstad en de aan 
het IJ gelegen buurten.
De verbinding van de promenade met de 
binnenstad is in het deelgebied IJ-as West in de 
eerste plaats gedacht via de Westertoegang. 
Daarnaast moet er een wandelroute rond het

In de Stedebouwkundige Verkenning worden 
verschillende mogelijkheden gepresenteerd 
voor het tracé van de sneltram. Er zijn drie 
manieren om dit tracé aan te leggen, door de 
lucht (bruggen), op het maaiveld en onder- 
gronds.
De route van de IJ-boulevard West wordt 
geschetst over de spaarndam m erdijk - Tasman- 
straat - Van Diem enstraat. Men constateert dat

IJ-boulevard
H et grote knelpunt bij de ontwikkeling van de 
IJ-oevers is de I J -b o u le v a r d .  Aan de ene kant 
moeten de nieuwe projekten aan de IJ-as goed 
bereikbaar zijn en is het streven om de bereik- 
baarheid van de binnenstad te verbeteren. Aan 
de andere kant vormt een autoweg langs het IJ 
een barrière tussen de stad en het IJ, die juist 
met elkaar verbonden m oeten worden. Dit 
dilemma is ook af te lezen aan het plan van 
Mabon.
In het plan is uitgegaan van een 2x2strooks 
IJ-boulevard, die buiten de Houthavens om 
wordt geleid, ten noorden van de Houthavens 
door een tunnel loopt en bij het Stenen Hoofd 
weer bovengronds komt. Politiek is vastgesteld 
dat de weg achter het C.S. zal worden versmald 
tot 2x1 strook. Ook hier wordt aan een tunnel 
gedacht. D oor deze versmalling heeft de IJ- 
boulevard geen funktie als doorgaande weg 
tussen het westelijk en oostelijk deel van de 
ringweg rond Amsterdam.
Mabon maakt bezwaar tegen de versmalling 
achter het C.S., omdat hierdoor filevorming in 
het plangebied IJ-as West zal optreden. In de 
tekening van Thompson (in opdracht van Ma- 
bon) houdt de weg op bij de W estertoegang, er 
is nog geen verbinding getekend naar het C.S. 
Hoe deze verbinding moet worden gelegd •is 
blijkbaar nog onduidelijk.
Een ander probleem wordt gevormd door de 
afslagen van de IJ-boulevard naar de achterlig- 
gende buurten en de binnenstad. De enige 
afslag die in de plannen duidelijk is getekend 
ligt ten westen van de Houthavens en sluit aan 
op de Spaarndammerstraat. De afslagen naar 
de binnenstad vormen een probleem en zijn 
ook niet duidelijk aangegeven. De Westerdoks- 
doorgang en de W estertoegang liggen het meest 
voor de hand. Mabon spreekt van een aanslui-

Naast de IJ-oevers komen ook het Wester- en 
Oosterdok hiervoor in aanmerking. Het 
hoofdelement op het gebied van de recreatie is 
de wandelpromenade langs het IJ. Via aanslui- 
tende wandelroutes moet de hoofdpromenade 
worden verbonden met de binnenstad- 
De oevers m oeten blijven en an trek k e lijk 
worden ingericht. Op v e c h ille n d e plaatsen 
komen terrassen, banken en steigers, afgewis- 
seld met ̂b liekstrekkers . Er wordt gestreefd 
naar een verscheidenheid in het aanbod van 
publieksgerichte funkties, die goed combineren 
met de geplande ekonomische funkties en het 
winkelcentrum dat rond het C.S. is gepland. 
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan cafés en 
restaurants in verschillende prijsklassen, uit- 
gaansmogelijkheden (bioscoop, dansgelegen- 
heid), sport en fitness, dienstverlening (toeristi- 
sche winkels, informatiecentrum over Amster- 
dam ), een drijvend podium (voor concerten, 
films en lichtshows) en een zondagsmarkt. Het 
^o o rw e^m p lacem en t aan de W esterdoksdijk 
^om t in aanmerking voor een ̂b liek strek k e r 
van groter formaat.
Buiten de directe invloedssfeer van het C.S. ligt 
het accent meer op het wonen. De Houthavens, 
het Stenen Hoofd en het gebied tussen het 
Stenen Hoofd en de W esterdoksdijk zijn ge- 
schikt voor woningbouw. H et recreëren zal zo 
veel mogelijk worden gemengd met het wonen. 
Een deel van de woningen zal gericht zijn op de 
markt voor welgestelde één- én tweepersoons- 
huishoudens. Naast de vrije en de premiehuur- 
sektor zullen er ook woningwetwoningen wor- 
den gebouwd. In de tedebouw kundige verken- 
ning zijn geen cijfers te vinden ؛naar het ABP 
heeft de opdracht meegekregen om bij de 
planvorming de realiseerbaarheid van 1000 
woningwetwoningen in de Houthavens na te 
gaan.

Verkeer
Goede verbindingen voor wandelaars tussen de 
wandelpromenade aan het IJ en de wandelrou- 
tes in de binnenstad zijn zeer belangrijk. Deze 
v e r b in d in g e n  moeten worden gemaakt door 
een verbetering van de bestaande doorgangen, 
bij de aanwezige waterverbindingen. In het 
westelijk deelgebied zijn dat de Westerdokska- 
de/Korte Prinsen^acht-H aarlem m erdijk, een 
mogelijke verbinding over de Westerdoksdijk- 
Westelijke Eilanden en het Barentzplein.

DEPLANNENVANMABONEN KLUNDER
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Aan de prom enade bevindt zich een haventje 
٧٠٠٢ kleine rc re^ ie sch e p en . In de rest van de 
Oude Houthaven, aehter de Van Diem enstraat, 
zijn ligplaatsen voor binnenvaartschepen gesi- 
tueerd. Hier is ook het nieuwe onderkomen 
voor de schippersvoorziening De Bonte Zwaan 
gepland. De pakhuizen in de Van Diem enstraat 
blijven bestaan en behouden hun huidige (voor- 
namelijk bedrijfs)funktie.
Na de Strekdam houdt de wandelpromenade 
eigenlijk op. We kunnen natuurlijk onze wan- 
deling vervolgen over de Van Diem enstraat 
maar iedereen weet dat de verkeerssituatie hier 
dusdanig te wensen over laat dat een wandeling 
niet echt aangenaam kan worden genoemd. 
Toch maar doen want we moeten nog de 
nieuwe Houthavens gaan bekijken, die zijn 
omgevormd tot voornamelijk een woongebied.

Houthavens
Aangekomen bij de pontsteiger zien we het 
nieuwe gebied voor ons liggen. W aar vroeger 
de oever van het IJ liep ligt nu een gracht, die 
aan de westzijde van de pontsteiger een bocht 
maakt naar de Oude Houthaven. Op de hoek 
Tasmanstraat/Houtmankade bevindt zich een 
voetgangersbrug naar het gedempte gebied, 
maar we lopen nog even door, naar de hoek 
Tasm anstraat/Spaarndammerstraat. H ier is de 
hoofdontsluiting van het nieuwe gebied.
In het verlengde van de Spaarndammerstraat is 
de hoofdweg van het plangebied geprojekteerd. 
Deze centrale as loopt door tot aan het IJ, waar 
zij uitkomt op de buurthaven. Lopend vanaf de 
Spaarndammerstraat komen we eerst op een 
plein, de overgang van de oude naar de nieuwe 
buurt. We lopen langs woningen aan de oost- 
kant (in het gebied waar nu nog bedrijven 
zitten, aan de Stavanger en Gevle weg). Ver- 
volgens komen we bij de nieuwe gracht, de 
’Verlengde Houtm ankade’, waar hoogwaardige 
bedrijfsfunkties zijn gepland. Aan de overkant 
van de gracht vinden we langs beide zijden van 
de as woningen en dat zal zo blijven tot we bij 
het IJ zijn aangekomen. Halverwege wordt de 
as echter nog een keer onderbroken door een 
groen plateau, het hart van het nieuwe woonge- 
bied. Vanaf dit groen plateau loopt een groen- 
strook loodrecht op de hoofdas naar de aanleg- 
plaats van de pont over het IJ.
In het plangebied Houthavens zijn 1300 wonin- 
gen gepland, waarvan 00ل .in de sociale sektor ل

€

strekdam
We vervolgen onze weg over de prom enade, de 
strekdam op. Hier worden we langs de Oude 
Houthaven geleid. Er is veel veranderd. D oor 
aanplemping is de dam veel breder geworden. 
De graansilo is verbouwd tot 50 wooneenheden 
in de marktsektor. W aar de dam vroeger 
eindigde maakt zij nu in haar brede vorm een 
bocht, de Oude Houthaven in. Op de nieuwe 
dam staan woningen, over het algemeen in vier 
lagen, met drie torens van 15, 17 en 22 lagen.

tram. Aan de oostzijde van dit plein, bij de 
tunnelinrit van de autoweg, is voorzien in 
kantoorruim te met enige winkelruimte op de 
begane grond. Aan de zuidwestzijde bevindt 
zich eveneens een kantoorgebouw met winkels 
op de begane grond. Aan de noordwestzijde 
zijn woningen gesitueerd. De hoogte van de 
bebouwing varieert van 6 tot 12 lagen. De 
verbinding tussen het plein en de Zeehelden- 
buurt wordt gevormd door een park op de plek 
waar zich nu het Barentszplein bevindt.

stenen Hoofd
Rond het Stenen Hoofd is veel grond aange- 
plempt. H ierdoor is een nieuw gebied ontstaan, 
een soort kop op de Zeeheldenbuurt die de 
verbinding tussen deze buurt en het IJ moet 
vormen. Aan de (nieuwe) IJ-oever loopt de 
groene w ^delp rom enade, die op de kop v^n 
het nieuwe gebied onderbroken wordt door een 
uitzichtspunt over het IJ.
Centraal in het gebied ligt een plein, met 
bomen en ondergronds een halte van de snel

Het Stenen H oofd nu, straks de plaats voor dure koopwoningen? f oto: Rompa



tram , maar buigt bij de W esterdoksdoorgang af 
naar de bestaande b r u g .

Aan de noordzijde van de sneltram en autoweg 
bevinden zich de kantoren, die tevens dienen 
als geluidswering voor de aan het IJ gesitueerde 
woningen. Deze woningen hoeven niet op 
aangeplempte grond te worden gebouwd. Er 
kan ook gebouwd worden op steigers en pieren. 
Dit levert bovendien meer ruimte op voor 
woonboten.
In het plan van Mabon wordt de relatie tussen 
de IJ-öever en de binnenstad en de buurten aan 
het IJ niet duidelijk gelegd. De afslagen van de 
IJ-bouleva؛d naar de stad vormen een pro- 
b le e m .^ o o r de bebouwing langs de weg wordt 
de stad afgesloten van het IJ. De IJ-as wordt als 
een soort schil om de stad heen gelegd.

Wonen op het water
In de plannen van Mabon en Klunder wordt 
onvoldoende rekening gehouden met de relatie 
tussen het land en het water. Er wordt op grote 
schaal gedempt, groenvoorzieningen worden 
aangelegd maar het water wordt onvoldoende 
benut. Een groot deel van de woningen wordt 
bijvoorbeeld op aangeplempte grond gebouwd 
(in de Houthavens en rond de strekdam).
Er bestaat ook een alternatief: wonen op het 
water, op steigers en pieren. Op het moment 
wordt deze variant nog onderzocht. Het wonen 
op het water past goed in Amsterdam. In deze 
variant 7.011 er ook meer ruimte kunnen worden 
geboden aan w oonboten, die er in het huidige 
plan zeer bekaaid vanaf komen.

H et is leuk dat Mabon een Amerikaanse 
architekt heeft aangetrokken om het plan te 
tekenen. M aar de bedoeling is dat hier een 
Amsterdams waterfront wordt ontwikkeld, 
geen kopie van Amerikaanse voorbeelden! 
W oonboten, de binnenscheepvaart en het WO- 

nen op het water moeten hierin een belangrijke 
plaats innemen.

Judith de Jong

Sne!tram
De aanleg van de sneltram wordt door de 
buurtwerkgroep positief gewaardeerd. Deze 
kan een belangrijke funktie vervullen in de 
ontsluiting van het nieuwe woon- werk- en 
recreatiegebied aan het IJ. Als vervanging voor 
het bestaande openbaar vervoer in de spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt speelt de sneltram 
echter geen rol. Hiervoor liggen de haltes te ver 
uit elkaar. Een aansluiting van het bestaande 
openbaar vervoer op de sneltramhaltes is ge- 
wenst.

Het uiteen leggen van de routes van weg en 
sneltram waar zij boven de grond komen, bij 
het Stenen Hoofd, is ongunstig. Bij een 2x1 
strooks autoweg zouden de tracés in het gebied 
tussen het Stenen Hoofd en de Westerdoks- 
doorgang kunnen worden gecombineerd. Dit 
heeft voordelen voor de inrichtingsmogelijkhe- 
den van het gebied.

Een Amsterdamse 
waterkant
De Buurtwerkgroep IJ-as West stelt een andere 
inrichting van het deelgebied tussen Stenen 
Hoofd en W esterdoksdoorgang voor. De wan- 
delprom enade kan, komend vanaf het C.S., 
vanaf de W esterdoksdoorgang afbuigen naar 
het W esterdok. In plaats van de esplanade aan 
het IJ kan aan het W esterdok waar in het 
gepresenteerde plan woningen zijn geprojek- 
teerd, een park worden gesitueerd, aan het 
water. In het water is ruimte voor woonboten.

Door deze verandering wordt een duidelijker 
wisseling van milieus langs de wandelpromena- 
de bewerkstelligd. Bovendien worden de rela- 
ties met de bestaande stad duidelijker gelegd. 
Aan de noordzijde worden de (2x1 strooks) 
IJ-boulevard en de sneltram in één tracé ge- 
combineerd. Dit trajekt volgt in grote lijnen het 
in het plan gepresenteerde tracé van de snel

Aan de noordwestzijde van het plangebied 
worden weg en sneltram een tunnel ingeleid. 
Bij de tunnelingang moet een bijzonder, hoog 
gebouw komen. Gedacht wordt aan een hotel. 
Aan de noordzijde ligt het plangebied dus vrij 
aan het IJ, het wordt niet afgesloten door de 
weg of de sneltram. We vinden hier van west 
naar oost achtereenvolgens zes lagen hoge 
woonbebouwing met op de grond verhuurbare 
(bedrijfs)ruimte rond de buurthaven en twee 
woontorens aan het IJ. De rest van de woonbe- 
bouwing in het gebied bestaat uit drie- en 
vierkamerwoningen in drie a vier lagen, met 
aan de kant van de Oude H outhaven en de 
pontsteiger torentjes van zes lagen.

weg en bij de versmalling achter het C.S. 
Filevorming is onvermijdelijk met alle overlast 
voor omwonenden en ergernis voor automobi- 
listen die daar bij hoort. Een optimale bereik- 
baarheid van de binnenstad wordt hierdoor niet 
gerealiseerd.

Het is verstandiger om meer aandacht te 
besteden aan het alternatief van het openbaar 
vervoer. D oor de aanleg van parkeergarages 
(ondergronds) bij sneltramstations worden au- 
tomobilisten gestimuleerd om aan de rand van 
de stad hun auto om te ruilen voor de sneltram. 
Afgezien van de verkeerstechnische argumen- 
ten tegen een 2x2 strooksweg bestaat er ook 
een ruimtelijk aspekt. Een 2x2 strooksweg 
vormt, zodra deze bovengronds komt, ten 
oosten van het Barentszplein, een sterke barriè- 
re tussen stad en IJ. Zeker door de combinatie 
met de kantorenwand aan de zuidzijde van de 
weg, die nodig is als geluidswering, wordt de 
stad radikaal van het IJ afgesloten.

De IJ-boulevard (2x2strooks) en de sneltram 
worden gecombineerd in één tracé. Dit wordt 
buiten het gebied om geleid. Aan de westzijde 
zijn langs de weg en het spoor kantoren 
gesitueerd. Deze vormen een geluidswering om 
het woongebied af te schermen van zowel de 
overlast van de weg en sneltram als van het hier 
achter liggende bedrijvengebied. Aan de Ver- 
lengde H outm ankade, waar nu de grens tussen 
land en water ligt is een sneltramhalte gepland. 
Hier moet tevens een afslag van de IJ- 
boulevard komen. H et autoverkeer wordt langs 
de Verlengde H outm ankade en naar rechts de 
hoek om via de centrale as, naar de spaarndam - 
m erstraat geleid.

Zoals hierboven reeds is vermeld zijn de 
plannen van Mabon en Klunder besproken in 
de Buurtwerkgroep IJ-as West. De diskussie 
spitste zi^h toe op twee punten: de verkeerssi- 
tuatie en de ruimtelijke opbouw (de verdeling 
land/water en de verbindingen met de bestaan- 
de stad).

IJ-boulevard
De omlegging van de IJ-boulevard met snel- 
tram om de Houthavens heen, met een tunnel 
aan de noordzijde van dit gebied, wordt door 
de Buurtwerkgroep positief ontvangen. Een 
barrière tussen de oude en de nieuwe buurt 
wordt hierdoor voorkomen.
Men blijft echter op het standpunt staan dat een 
2x1 strooks IJ-boulevard te verkiezen is boven 
de 2x2 strooksweg die in het plan van Mabon is 
gepresenteerd. Een 2x2 strooksweg trekt ver- 
keer aan dat noch in het gebied zelf, noch in de 
binnenstad kan worden opgevangen. De pro- 
blemen doen zich voor bij de afslagen van de

BUURTWERKGROEP IJ-AS WEST


