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1. Inleiding 
 
 
 
Voor u ligt de Nota van Beantwoording naar aanleiding van de inspraakperiode op het concept 
Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt. Van 11 november t/m 22 december 2016 konden 
bewoners, ondernemers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden een inspraakreactie 
indienen bij de gemeente. Een samenvatting van de ingekomen reacties en de beantwoording 
daarvan zijn in deze nota gebundeld. 
 
Plan voor de Sluisbuurt 
In 2014 wees het gemeentelijk Actieplan Woningbouw 2014-2018 de Sluisbuurt aan als 
‘versnellingslocatie’. Dat betekent dat de gemeente plannen voor woningbouw op deze locatie 
versneld wil uitvoeren. Doel is om reeds in 2018 te starten met de bouw.  
 
Eind 2015 verscheen een Startvisie voor de Sluisbuurt met de uitgangspunten: een hoogstedelijk 
woonmilieu met minimaal 3.000 woningen, een eiland verbonden met de stad, de openbare ruimte 
als drager voor een hoogstedelijk milieu, versterking van het water georiënteerde karakter en een 
duurzaam ontwerp met de nadruk op ecologie en rainproof. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in 
het concept Stedenbouwkundig Plan dat nu het onderwerp is van deze Nota van Beantwoording. 
 
In 2016 werd de Sluisbuurt ook opgenomen in Koers 2025 - ruimte voor de stad, een gemeentelijk 
document waarin potentiële woningbouwlocaties met hernieuwde urgentie zijn aangewezen, om 
nog sneller het hoofd te bieden aan de verder oplopende woningbehoefte in Amsterdam. 
 
Inspraak en informatie 
Met het vrijgeven voor inspraak werd het concept Stedenbouwkundig Plan voor het eerst 
wereldkundig gemaakt. Tijdens de inspraakperiode heeft de gemeente drie informatieavonden 
georganiseerd: een informatiemarkt op het Zeeburgereiland, een informatiemarkt in Pakhuis de 
Zwijger en een informatieavond in Schellingwoude. Alle avonden waren druk bezocht. Daarnaast 
werd het publiek met schriftelijke en online media geïnformeerd, werd een peiling gehouden en kon 
op sociale media over het plan worden gediscussieerd. Tot slot heeft de gemeente twee 
debatavonden georganiseerd, één Stadsdebat in De Balie en één jongerendebat in de Tolhuistuin, 
die eveneens goed werden bezocht. Naast deze formele inspraakactiviteiten werden marktpartijen 
en woningcorporaties apart uitgenodigd om hun visie op de plannen kenbaar te maken. Een 
samenvatting van bovenstaande consultaties en het maatschappelijk debat is te vinden in bijlage 6.3 
Samenvatting consultaties en maatschappelijk debat.  
 
Aparte aandacht voor fietsverbinding 
Begin 2016 kwam de gemeente met de eerste schetsen van een mogelijke fietsbrug tussen het 
Oostelijk Havengebied en de Sluisbuurt. Die schetsen riepen bij bewoners van het Oostelijk 
Havengebied veel vragen op. Daarom werd in juni 2016 een informatieavond georganiseerd met 
voorlopige plannen voor een fietsbrug tussen de Sluisbuurt en Sporenburg. Daaropvolgend zijn in de 
zomer enkele keukentafelgesprekken gevoerd met bewoners van Sporenburg. In oktober 2016 is 
vervolgens ook voor bewoners van Borneo een informatieavond gehouden. 
 
Uit de gesprekken bleek dat bewoners mee wilden denken over de wijze waarop een fietsverbinding 
gestalte kon krijgen, met name vanwege de mogelijke impact op het Oostelijk Havengebied. Na de 
zomer van 2016 is daarom gestart met verschillende klankbordgroepen. Dat proces verliep niet naar 
tevredenheid. Daarom werd besloten om het planproces van de fietsverbinding per 1 januari 2017 los 
te koppelen van het proces van de Sluisbuurt zelf. Voor de fietsverbinding is toen een aparte 
projectmanager aangesteld, met een kleinere klankbordgroep waarin alle eilanden van het Oostelijk 
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Havengebied vertegenwoordigd waren. Doel van deze loskoppeling was om onafhankelijk van het 
Sluisbuurtproject te komen tot een afgewogen voorstel dat aan de gemeenteraad kan worden 
voorgelegd. Een variantenstudie voor de fietsverbinding (bijlagen 4 t/m 4.4) is inmiddels klaar.  
 
Volgende stap 
Het concept Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt wordt op onderdelen aangepast, niet alleen 
naar aanleiding van inspraakreacties die in deze Nota van Beantwoording worden besproken, maar 
ook als gevolg van inmiddels gereedgekomen onderzoeken en voortschrijdend inzicht. 
 
De volgende stap is het vaststellen van een Investeringsnota voor de Sluisbuurt die op 27 september 
2017 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Integraal onderdeel van die Investeringsnota 
zijn: 
 

 De nu voorliggende Nota van Beantwoording; 

 Het definitief (dus aangepast) concept Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt; 

 Een voorstel voor een fietsverbinding tussen de Sluisbuurt en de stad. 
 
Parallel aan deze werkzaamheden wordt een Milieueffectrapportage (MER) voor het hele 
Zeeburgereiland voorbereid. De uitkomsten van de MER en het Stedenbouwkundig Plan voor de 
Sluisbuurt worden straks vertaald in het ruimtelijk-juridisch instrument, het bestemmingsplan. 
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2. Leeswijzer 
 
 
 
In deze Nota van Beantwoording worden alle binnengekomen reacties beantwoord. Veel reacties 
gaan over eenzelfde thema, uiten eenzelfde zorg of stellen een soortgelijke vraag. Daarom was het 
mogelijk om de reacties en de beantwoording ervan te bundelen in thema’s, die in hoofdstuk 3 en 4 
worden behandeld. 
 
Hoofdstuk 3 
In dit hoofdstuk worden de inspraakreacties per thema behandeld. Per paragraaf is de behandeling 
van een thema is als volgt opgebouwd: 
 

 Het thema wordt ingeleid met een zeer beknopte toelichting; 

 De binnengekomen reacties worden kort samengevat; 

 Vervolgens geeft de gemeente antwoorden op de binnengekomen reacties; 

 De inspraakreacties leiden in bepaalde gevallen tot aanpassingen van het plan. 
 
Hoofdstuk 4 
Dit hoofdstuk is identiek aan hoofdstuk 3, maar in dit hoofdstuk wordt specifiek aandacht besteed 
aan de inspraakreacties van (vaste) overlegpartners van de gemeente, bedrijven en overige niet-
overheidsinstanties. 
 
Hoofdstuk 5 
Dit hoofdstuk geeft een totaaloverzicht van alle reacties per thema. Met in de linker kolom een 
samenvattende opsomming van alle binnengekomen vragen, opmerkingen en inspraakreacties. De 
rechter kolom verwijst met administratieve nummers en letters naar de volledige inspraakreactie. 
 
Hoofdstuk 6 
Dit hoofdstuk zet kort de belangrijkste aanpassingen van het concept Stedenbouwkundig Plan 
onder elkaar, die het gevolg zijn van de binnengekomen inspraakreacties. 
 
Hoofdstuk 7 
Dit hoofdstuk informeert over binnengekomen petities die zijn aangeboden aan het College van B 
en W. 
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3. Samenvatting per thema 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de inspraakreacties per thema besproken. De bespreking begint steeds met 
een beknopte samenvatting van het thema uit het concept Stedenbouwkundig Plan. Daarna volgt 
een samenvatting van de inspraakreacties, gevolgd door de reactie van de gemeente. In een aantal 
gevallen wordt het thema afgesloten met voorstellen om het plan aan te passen. De thema’s zijn:  
 

 Over het plan 

 Hoogbouw 

 Hinder tijdens de bouw 

 Woonprogramma en betaalbaarheid 

 Cultuurhistorie 

 Ecologie 

 Bereikbaarheid 

 Nieuwe fietsverbinding 
 
 

3.1 Over het plan 

Het concept stedenbouwkundig plan voor de Sluisbuurt is een logisch gevolg van de gemeentelijke 
beleidsnota’s Structuurvisie 2040, het Actieplan Woningbouw 2010-2018 en Koers 2025. Deze nota’s 
geven richting aan het ruimtelijk beleid en de woningbouwopgave. In deze nota’s wordt het 
Zeeburgereiland, en de Sluisbuurt in het bijzonder, genoemd als potentiële woningbouwlocatie. 
 
Met het aantrekken van de woningmarkt werd duidelijk dat er in Amsterdam sprake is van een 
enorme behoefte aan woningen. Zelfs tijdens de economische crisis ging de toestroom van nieuwe 
bewoners naar de stad onverminderd door. Daardoor heerst in alle segmenten van de woningmarkt 
grote krapte, die leidt tot lange wachtlijsten, hoge prijzen en verdringing. Om deze problemen het 
hoofd te bieden is het van groot belang om in Amsterdam veel woningen te bouwen. Binnen de ring 
A10 is de Sluisbuurt een van de weinige grote woningbouwlocaties die op korte termijn beschikbaar 
is.  
 
Om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen en om de schaarse ruimte in de stad optimaal te 
benutten, wordt in het concept Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt gestreefd naar een groot 
aantal woningen (circa 5.500) in een hoge bouwdichtheid. Daardoor ontstaat een stevig economisch 
draagvlak voor lokale voorzieningen zoals winkels, horeca, zorg en scholen. Het beoogde 
programma aan voorzieningen beslaat 100.000 m² (bruto vloeroppervlak). De exacte invulling van 
deze ruimte wordt nu nog niet definitief vastgelegd, juist om flexibiliteit mogelijk te maken. 

3.1.1 Samenvatting inspraakreacties (18) 1 

Enkele insprekers zijn van mening dat het concept Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt te 
laat bekend werd gemaakt en dat de reactietermijn te kort was. 
 
Daarnaast kwamen reacties binnen op het voorgestelde programma aan woningen en 
voorzieningen. Zo werd gevraagd om een haalbaarheids-/marktanalyse van het type te bouwen 
woningen, of deze woningen genoeg aftrek vinden, welke kenmerken deze bewoners hebben en tot 
wat voor buurt dat leidt in sociaal, demografisch en economisch opzicht. Indieners spreken 
                                                                    
1 ) Het getal tussen haakjes is het totaal aantal reacties dat betrekking heeft op dit thema. 
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daarnaast de vrees uit dat de bewoners extra druk zullen leggen op de maatschappelijke 
voorzieningen van (landelijk) Noord, die daarop niet berekend zijn. Daarom wordt gevraagd om uit 
te zoeken welke extra voorzieningen in de Sluisbuurt nodig zijn, ook op het gebied van sport en 
bedrijvigheid. 

3.1.2 Reactie gemeente 

Zowel de bekendmaking van het concept Stedenbouwkundig Plan als de gehanteerde 
inspraaktermijn (zes weken) waren conform de inspraakverordening van de gemeente Amsterdam. 
 
De gemeentelijke nota’s Actieplan Woningbouw 2010-2018, Koers 2025 en Woonvisie Amsterdam 
bevestigen de heersende krapte in alle woningmarktsegmenten. Koop en huur, klein en groot, 
goedkoop en duur, aan alle typen woningen is behoefte. Daarnaast heeft de gemeente twee 
marktconsultaties gedaan bij projectontwikkelaars. Daaruit bleek dat er goede marktvooruitzichten 
zijn voor woningen in de Sluisbuurt. 
 
Kenmerken bewoners 
De buurt is zeer geschikt voor stedelijke huishoudens die gericht zijn op de nabijheid van de 
binnenstad en een hoog voorzieningenniveau in de wijk. Qua werk, onderwijs en recreatie richten 
deze bewoners zich vooral op de vooroorlogse stad of gebruiken de grote treinstations. De wijk is, 
naast één- en tweepersoons huishoudens, daarmee ook aantrekkelijk voor stedelijke gezinnen. Voor 
deze huishoudens geldt dat voor alle inkomensgroepen gebouwd zal worden. In welke mate deze 
gezinnen kinderen krijgen is nu nog niet te overzien, maar voor alle zekerheid wordt rekening 
gehouden met tenminste drie à vier basisscholen van elk 17 klassen. Daarnaast bevat het plan een 
reservering voor een school voor Voorgezet Onderwijs met maximaal 1.000 leerlingen, waar ook 
kinderen uit Amsterdam Oost naartoe zullen komen en een reservering voor een grote instelling 
voor Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). 
 
Voorzieningen 
Met diverse vertegenwoordigers uit de sector zorg en welzijn wordt nu reeds gesproken over de 
toekomstige behoefte in de Sluisbuurt. Daarvoor wordt voldoende ruimte gereserveerd. De 
daadwerkelijke realisering van die voorzieningen wordt in lopende planningsprogramma’s 
opgenomen en in gang gezet nadat het stedenbouwkundig plan definitief is vastgesteld. In principe 
zal bij de oplevering van de eerste woningen ook de eerste basisschool opengaan. Dit alles moet 
ertoe leiden dat maatschappelijke voorzieningen in (Landelijk) Noord en andere delen van de stad 
niet overbelast worden. Overigens kunnen bewoners uit die andere delen van de stad omgekeerd 
ook profiteren van het voorzieningenprogramma in de Sluisbuurt. Dat geldt ook voor bewoners in 
het Oostelijk Havengebied, IJburg en de Indische Buurt. 
 
Bedrijvigheid en sport 
Zoals eerder aangegeven biedt het stedenbouwkundig plan ruimte aan 100.000 m² aan niet-
woonfuncties. Die ruimte is voldoende voor het vestigen van maatschappelijke voorzieningen (zorg, 
onderwijs, sport), maar ook een winkelcentrum voor het hele Zeeburgereiland, horeca en veel 
kleinschalige werkruimten.  
 
In de naastgelegen Sportheldenbuurt worden sportvelden en een grote sporthal gebouwd en een 
Urban Sport Zone met skatebaan. Scholen in de Sluisbuurt krijgen gymlokalen die buiten de 
schooluren eventueel verhuurd kunnen worden voor sportbeoefening. Daarnaast bevat de openbare 
ruimte in de Sluisbuurt diverse veldjes voor kleinschalige sport en ontspanning. 
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3.2 Hoogbouw 

De Sluisbuurt biedt een nieuw woonmilieu dat in Amsterdam nog niet bestaat. Het 
stedenbouwkundig plan realiseert bijna een derde (1.500) van de woningen in hoogbouw van 30 
meter en hoger. Deze hoogbouw wordt vooral in de vorm van slanke torens gerealiseerd.  
 
 

Hoogte van de torens Plan was: Plan nu: 

Laag (30-40 meter) 11 torens 8 torens 

Middelhoog (40-80 meter) 11 torens 12 torens 

Hoog (hoger dan 80 meter) 6 torens tot 143 meter 5 torens tot 125 meter 

 
Totaal 

 
28 torens van 30-143 meter 

 
25 torens van 30-125 meter 

 
 
De hoogste torens staan in het noordelijke deel van de buurt. Dat is gunstig voor de bezonning in de 
rest van het gebied. De andere torens staan verspreid over de buurt, met hoogstens vier torens per 
cluster. Direct langs de oevers begint de bouwhoogte bij maximaal 20 meter en loopt op naar het 
midden van de buurt. Daardoor heeft de buurt een optimaal uitzicht over het water. 
 
Het ontwerp creëert geen massieve gevelwanden, maar juist een transparant landschap van slanke 
torens die ver uit elkaar staan. De slanke torens werpen een smalle schaduw die niet lang op een 
plek blijft. De torens staan op een bredere ‘sokkel’ van middelhoogbouw. Dat biedt twee voordelen: 
de torens zijn vanaf de straat niet opdringerig aanwezig en de wandelaar ondervindt geen 
windhinder van de hoogbouw. In die sokkel of ‘plint’ bevinden zich woningen, winkels, sport, 
voorzieningen en andere werkfuncties. 

3.2.1 Samenvatting inspraakreacties (22) 

Sommige indieners maken zich zorgen over de massaliteit van het plan. Welke economische 
noodzakelijkheid ziet de gemeente om het plan binnen een jaar tijd te verzwaren van 3.000 
(Startvisie) naar 5.500 woningen? De daaraan gepaard gaande hoogbouw maakt de mensdichtheid 
per vierkante meter zo hoog dat de leefbaarheid in de buurt onder druk komt te staan. Het is beter 
om wat minder woningen te bouwen in een lagere versnelling. 
 
Er bestaan ook bezwaren tegen de gekozen bouwhoogte. Volgens het stedenbouwkundig plan zou 
een ontheffingsaanvraag tot 143 meter kansrijk zijn; op grond waarvan denkt de gemeente dat? De 
extreme hoogte van de torens veroorzaakt niet alleen vervreemding, maar ook de locatie ervan 
roept vragen op. Waarom deze geïsoleerde hoogbouw aan de noordoostelijke rand van Amsterdam? 
Het lijkt los van de rest van de stad bedacht te zijn. Zo ontstaat een versnipperde lappendeken van 
hoge gebouwen aan het IJ. Indieners vinden het in lijn met de nota Hoogbouw (2011) om in de 
Sluisbuurt hoogbouw van 30 tot 60 meter te realiseren. Daarnaast bestrijdt men de gemaakte keuze 
om met hoogbouw de gewenste doelen, waaronder woningdichtheid, te bereiken. Die dichtheid kan 
ook bereikt met lagere bebouwing, zoals bij Holland Park in Diemen of de bebouwing aan het 
Westerdok. 
 
Zeven reacties betwijfelen of er in de stad behoefte bestaat aan dit nieuwe type woonmilieu. Zulke 
hoogbouw is niet aantrekkelijk en komt vaak leeg te staan. Een van de kenmerken van Amsterdam is 
juist de relatief lage bebouwingshoogte. De Sluisbuurt zou die traditie moeten volgen, want dat 
geeft de stad een menselijke schaal en een prettige sfeer. Men maakt zich zorgen over die 
menselijke maat bij hoogbouw. Torens betekenen anonimiteit en weinig sociale cohesie in de wijk. 
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De vrees voor gentrificatie wordt in enkele andere reacties geuit. Gesteld wordt dat de hoogbouw 
straks kapitaalkrachtige bewoners van buiten aantrekt, waardoor de woningnood in Amsterdam niet 
wordt opgelost. Daarnaast zijn er zorgen over segregatie: de rijken in de torens met uitzicht, de 
minder rijken in de lagere gebouwen, in schaduw en wind. Hoe gaat de gemeente gentrificatie 
voorkomen en wat is de visie op gewenste volkshuisvesting? 
 
Twaalf indieners denken dat de Sluisbuurt wordt gekenmerkt door schaduw. Het bouwen van 
torens van 140 meter zou daarom moeten worden heroverwogen. Hoge gebouwen benadelen 
lichttoetreding van de lagere gebouwen en geven temperatuurdaling op de begane grond. Vooral in 
de winter zouden Schellingwoude en de oostelijke Schellingwouderdijk uren per dag in de 
slagschaduw van de hoogste torens staan. Sommige woonboten aan de Noorder IJdijk hebben 
zonnepanelen die ook nadeel van de schaduw ondervinden, hoe gaat de gemeente dat 
compenseren? Gevraagd wordt een detailkaart met de schaduweffecten in de winter, voor 
uiteenlopende tijdstippen op de dag.  
 
Daarnaast bestaat de vrees voor veel windhinder rondom de torens, met een onaangenaam verblijf 
op straat. Volgens de Hoogbouweffectrapportage (HER) zou vervolgonderzoek nodig zijn naar 
schaduw en wind. Zonder dat onderzoek is er geen verstandig woord te zeggen over de windhinder. 
Daarom wordt gevraagd naar een detailkaart met verwachtte windeffecten in de buurt. 
 
Acht inspraakreacties richten zich op het toekomstige uitzicht. Gevreesd wordt dat 
Sluisbuurtbewoners in de lagere gebouwen straks uitkijken op de garages van hoge gebouwen. 
Omgekeerd hebben bewoners vanaf de vierde verdieping en hoger geen zichtrelatie meer met de 
straat. Daarnaast is men van mening dat hoge woontorens voor horizonvervuiling zorgen: 
 

1. Bewoners op het KNSM-eiland vinden dat hun uitzicht verandert in een muur van steen; 
2. Het karakter en de cultuurhistorische waarde van Waterland en Schellingwoude wordt 

aangetast. Die impact kan niet door een welstandscommissie ongedaan worden gemaakt; 
3. De hoogbouw tast de ‘skyline’ aan, gezien vanuit de historische binnenstad. Men vraagt 

daarom het plan voor de Sluisbuurt aan te passen, met oog voor dit UNESCO erfgoed. 
 
Een paar inspraakreacties vragen naar het oordeel van gemeentelijke adviescommissies. Men vindt 
het belangrijk dat de adviezen van de Hoogbouwcommissie (over de HER), de Welstandscommissie 
en de dienst Monumenten & Archeologie duidelijk bij het plan moeten worden vermeld. 
 
Drie inspraakreacties maken een kritische vergelijking tussen de Sluisbuurt en andere locaties: 
 

 De Sluisbuurt wordt een soort ‘Manhattan aan het IJ’. Eerdere ervaringen met dergelijke 
woonmilieus stemmen niet optimistisch. Historische steden in Europa kregen een hoge 
bevolkingsdichtheid met vooral 4 of 5 etages, dus waarom niet doorgaan op die weg?; 

 Het Zeeburgereiland wordt een soort ‘Nieuw-West’, gelegen in de ‘Buitenstad’. Ontwikkelt 
die zich niet tot een hoogbouw getto voor kansarme mensen, zoals de Banlieue van Parijs?; 

 De Sluisbuurt gaat lijken op de Zuidas, dat ook geen aantrekkelijk woonmilieu biedt. Wil 
Amsterdam dat herhalen met een ‘Oostas’?; 

 De Bijlmermeer kende ook een grootschalige aanpak en kwam later in forse problemen. 
 
Volgens twee reacties wijkt het stedenbouwkundig plan af van de Structuurvisie en de Nota 
Hoogbouw. De Structuurvisie zou suggereren dat hoogbouw beperkt blijft tot een incident, vooral 
rond de westelijke punt van het Zeeburgereiland. In het plan is echter geen sprake van zorgvuldige 
inpassing of accenten, maar van massieve hoogbouw met dichtgezette zichtlijnen, nagestreefd om 
andere redenen dan dichtheid.  
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3.2.2 Reactie gemeente 

 
Massaliteit 
Het economische belang van Amsterdam neemt regionaal en nationaal toe. De stad binnen de ring 
A10 behoort tot de economisch belangrijkste vierkante kilometers van Nederland. De bevolking van 
Amsterdam neemt dan ook fors toe - de laatste jaren versneld met ruim 11.000 personen per jaar. 
De druk op de bestaande woningvoorraad is enorm en de noodzaak om in grote aantallen nieuwe 
woningen te bouwen is onbetwist. De nota Koers 2025, een uitwerking van de Structuurvisie, wijst 
locaties aan waar woningbouw versneld moet worden ontwikkeld, waaronder de Sluisbuurt. Koers 
2025 geeft ook aan dat de ontwikkelpotentie van de Sluisbuurt veel beter is dan andere locaties, 
omdat het een voortzetting is van het waterfront aan het IJ, vlakbij de binnenstad ligt en binnen de 
ring A10. De locatie leent zich dan ook optimaal voor hoogbouw en stedelijke dichtheden. De 
Sluisbuurt is zo groot dat het zal functioneren als een eigen stukje stad, met eigen voorzieningen, 
sportmogelijkheden, winkels, parken en horeca. 
 
Bouwhoogte 
De torens van de Sluisbuurt zijn geen geïsoleerd incident, maar een logische voortzetting van het 
zich ontwikkelende hoogstedelijke waterfront aan het IJ. Andere schakels van dat waterfront zijn het 
Oostelijk Havengebied, Overhoeks en het Westerdok. Er ontstaat een nieuw stadssilhouet aan het 
IJ, passend bij de schaalsprong die de stad nu maakt. In de Sluisbuurt mag volgens het Luchthaven 
Indelingsbesluit Schiphol tot een hoogte van 143 meter worden gebouwd. Volgens de Structuurvisie 
leent de kop van het Zeeburgereiland zich voor een hoogbouwensemble van gemiddeld circa 60 
meter hoog. In de Sluisbuurt hebben 22 van de 28 torens een hoogte tussen de 30 en 80 meter, dus 
deze hoogten sluiten aan bij de Structuurvisie. In de Structuurvisie wordt als maximale bouwhoogte 
in de stad 150 meter genoemd, wat ook de maximale hoogte vanuit Luchthaven Indelingsbesluit 
Schiphol (LIB). De zes hoogste torens zijn qua beleving vergelijkbaar met de Rembrandttoren. De 
rest van de gebouwen is op de meeste plekken in de stad niet zichtbaar. De keuze om zo sterk de 
hoogte in te gaan heeft niet alleen te maken met het realiseren van een woningaantal, maar komt 
ook voort uit drie andere belangrijke overwegingen:  
 

1) Het hoogbouwmilieu voegt iets toe aan de diversiteit van wonen in de Sluisbuurt en 
woonmilieus in Amsterdam;  

2) Torens maken optimaal gebruik van het unieke uitzicht over het IJ aan woonkwaliteit; 
3) Door een deel van de woningen in de ‘lucht’ te realiseren ontstaat ruimte voor een meer 

ontspannen bouwprogramma aan de grond. Daardoor is er meer plek voor groen. 
Woningen op de onderste lagen profiteren van betere bezonning omdat die woonlagen 
minder massief hoeven te worden ontworpen. 

 
Woonmilieu 
Het plan voor de Sluisbuurt speelt in op veranderende woonwensen. Steeds meer Amsterdammers 
willen werk, ontspanning, ontmoetingsplekken en voorzieningen op loopafstand kunnen vinden. 
Hoogbouw schept extra draagvlak voor allerlei gewone en bijzondere voorzieningen. In de 
Structuurvisie 2040 wordt dan ook actief ingezet op hoogbouw als middel om de stad te verdichten. 
 
De hoge woontorens van de Sluisbuurt doen misschien anders vermoeden, maar op straat zal de 
buurt vooral beleefd worden als een typische Amsterdamse buurt, gericht op fietser en voetganger. 
De straatwanden bestaan uit ‘gewone’ middelhoogbouw. Daartussen staan zorgvuldig 
gepositioneerde woontorens, die een stuk inspringen vanaf de straatwand, dus niet meteen 
zichtbaar zijn. Wonen (in alle prijsklassen) en niet-woonfuncties zitten gemengd door elkaar in de 
torens en vooral in de ‘plinten’ van de straatwanden. Waar de torens inspringen is bovenop de 
basisbebouwing ruimte voor collectieve ruimtes, zoals daktuinen en semiopenbare terrassen. Aan 
de Hoofdstraat (centrale winkelstraat) hebben de plinten een open uitstraling, met brede trottoirs 
die zich ook lenen voor terrassen. De dwarsstraten zijn rustige woonstraten met voordeuren aan de 
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straat en tal van kleinschalige plantsoenen voor sport, spel en ontspanning. Een margezone langs de 
gevels zorgt voor een gevarieerde aansluiting van woningen op de straat en versterkt de menselijke 
maat.  
Bovengenoemde planelementen bieden allerlei waarborgen voor een menselijke maat en sociale 
samenhang. De gemeente is ervan overtuigd dat er veel behoefte bestaat aan dit woonmilieu. 
 
Gentrificatie 
Gentrificatie voltrekt zich in bestaande buurten, waar een instroom van kapitaalkrachtiger 
huishoudens dan de zittende huishoudens, de bevolkingssamenstelling veranderen. In de Sluisbuurt 
is daarvan geen sprake. Het woonprogramma bestaat uit sociale huurwoningen, middeldure huur- 
en koopwoningen en vrije sectorwoningen. Die menging is ook aanwezig in de middelhoogbouw 
delen (twee derde van alle woningen) van de Sluisbuurt. Om te vermijden dat middeldure 
huurwoningen direct na oplevering ‘weglekken’ worden in de erfpachtvoorwaarden eisen gesteld 
over maximale huurprijzen en de periode waarna huurwoningen verkocht mogen worden 
(‘uitponden’). De verkaveling van de Sluisbuurt maakt een fijnmazige menging van woningtypen 
mogelijk, zodat verschillende doelgroepen bij elkaar worden gebracht, passend bij een gemengde 
wijk. 
 
Schaduw 
Het stedenbouwkundig plan kijkt zorgvuldig naar bezonning en lichttoetreding in woningen. De 
hoogste torens staan vooral in het noorden van de Sluisbuurt, zodat de bezonning (zon staat in het 
zuiden) van de buurt optimaal is. De trottoirs aan de zonzijde van de oost-west georiënteerde 
straten zijn bovendien breder. Hoge torens staan ver van elkaar af en door de slankheid van de 
torens zullen de (eveneens slanke) schaduwen lang zijn, maar niet lang op een plek blijven en snel 
voorbij schuiven. Ook in het voor- en najaar kan men een groot deel van de dag van de zon genieten. 
In de zomer heeft schaduw van de torens soms ook voordelen, omdat deze op hete dagen (‘urban 
heat effect’) voor verkoeling zorgen. 
De schaduwwerking van de hoogbouw is inmiddels in meer detail onderzocht (bijlage XII van het 
concept Stedenbouwkundig Plan). Samengevat zijn de uitkomsten: 
 

 De oostpunt van het Oostelijk Havengebied heeft kans op kortdurende schaduw vlak na 
zonsopgang;  

 In het westelijk deel van de Sportheldenbuurt is rond zonsondergang kans op schaduw;  

 Schellingwoude ondervindt 9 maanden van het jaar helemaal geen schaduweffect. In 
december (als de zon schijnt) valt er gemiddeld één uur per dag schaduw over het dorp. 
Door de slankheid van de torens zal die schaduw continu verplaatsen; 

 De hoogste toren werpt minder schaduw op de dijkwoningen van Schellingwoude dan een 
naastgelegen laagbouwwoning zou doen op 30 meter afstand. Dat komt omdat de meeste 
schaduw valt op het tussengelegen water van het IJ (ca. 500 meter afstand). 

 
Wind 
Het Zeeburgereiland is van nature een winderige locatie. De Sluisbuurt leidt echter niet tot meer 
windhinder, omdat het ontwerp van de gebouwen rekening houdt met wind: 
 

 De torens staan op afstand van elkaar verspreid in het gebied; 

 De torens staan op een bredere ‘sokkel’ van basisbebouwing. De wind kan gemakkelijk weg 
rond de slanke torens en eventuele valwinden bereiken de straat niet; 

 In het plan zijn eventuele luifels boven ingangen welkom, die ook wind kunnen wegvangen; 

 De geplande bomen in de straten hebben ook een gunstig effect op eventuele windhinder. 
 
Uit windonderzoek (bijlage XII van het SP) is gebleken dat met deze maatregelen in straten en op 
plantsoenen in de Sluisbuurt sprake is van een goed windklimaat, vooral in de situatie met 
volgroeide bomen in de straten. Alleen aan de oever van het IJ en Amsterdam-Rijnkanaal zijn enkele 
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plekken met een ‘matig tot slecht windklimaat’, maar dat staat los van het type bebouwing in de 
Sluisbuurt. 
 
Anonimiteit 
Anonimiteit en een gebrek aan interactie heeft meerdere oorzaken. Hoogbouw kan soms een 
oorzaak zijn. Bijvoorbeeld als bewoners ‘s ochtends de lift naar de parkeergarage nemen, met de 
auto vertrekken en ’s avonds de omgekeerde beweging maken, zonder betrokkenheid met de buurt. 
Daarnaast kan hoogbouw tot gevolg hebben dat bewoners op hogere verdiepingen geen contact 
met het straatniveau hebben, zodat er geen ‘ogen op straat’ zijn. Een derde factor is een te snelle 
doorstroming van kopers en huurders, waardoor bewoners hun buren niet kennen en zich niet 
(meer) met hun omgeving bemoeien. Het ontwerp voor de Sluisbuurt bevat daarom elementen die 
dat risico tegengaan en sociale interactie bevorderen: 
 

 Vooral wandelen en fietsen 
Naar verwachting zullen veel bewoners afkomstig zijn uit de vooroorlogse Amsterdamse 
buurten, met een levensstijl gebaseerd op voorzieningen in de buurt, het gebruik van fiets 
en OV en een ondergeschikte rol voor de auto. Dat is ook zo in de Sluisbuurt, waar het 
primaat ligt bij lopen en fietsen en een goed aanbod van voorzieningen. In het plan gelden 
lage parkeernormen, ook voor dure woningen. Veel parkeergarages liggen niet onderin de 
woontoren, maar op loopafstand van de woning, bijvoorbeeld langs de Zuiderzeeweg. 
Bewoners moeten vanaf hun auto de laatste ongeveer 100 meter naar huis lopen. 

 Veel wonen aan de straat 
In het algemeen geldt dat woningen met een voordeur aan de straat positief bijdragen aan 
het gevoel van toezicht en betrokkenheid. Twee derde van de woningen in de Sluisbuurt 
bevindt zich in middelhoogbouw. Dat maakt het mogelijk voldoende ‘ogen op straat’ te 
creëren. In de hoofdstraten bevinden zich op de begane grond vooral winkels, bedrijven en 
horeca. In de (zij)straten en aan pleintjes komen woningen met een voordeur aan de straat. 
Een derde van de woningen heeft een ver en open uitzicht, een woonkwaliteit die door 
velen als bijzonder en waardevol wordt ervaren. Direct visueel contact met de straat wordt 
vervangen door breed uitzicht en gevoel van horen bij de stad en het waterfront. 

 Buurtbinding 
De Sluisbuurt heeft kwaliteiten waardoor het onwaarschijnlijk is dat de buurt een 
‘doorgangsgebied’ wordt voor tijdelijke bewoners. Een deel van de woningen wordt 
verkocht en bewoners van koopwoningen zijn in het algemeen honkvaster dan huurders. 
Daarnaast zet de Sluisbuurt in op het ontwikkelen van aanpasbare woningen, waardoor een 
huishouden er langer kan blijven wonen, ook als de omstandigheden veranderen 
(samenwonen, gezin, empty-nest, mantelzorg). De derde factor is dat de Sluisbuurt wordt 
gekenmerkt door een hoog voorzieningenniveau, rustige woonstraten, openbaar groen van 
hoge kwaliteit, ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte en een goede bereikbaarheid 
van de stad. Ook deze kwaliteiten dragen bij aan de binding van bewoners.  

 
Uitzicht 
Het stedenbouwkundig plan gaat uit van slanke torens met onderling variërende hoogtes en op 
voldoende afstand van elkaar. Daardoor blijft het nieuwe silhouet transparant en los, dus geen 
dichte wand van bebouwing. De kracht van een transparant ensemble is dat circa 70% van de 
woningen uitzicht heeft op het IJ, dus niet alleen de woningen in de (hoge) torens. 
 
De historische grachtengordel heeft de status van UNESCO werelderfgoed, dus het landschappelijk 
effect van hoogbouw op de beleving van de grachtengordel is van belang. Uit een nadere analyse 
van het plan bleken twee hoge torens (te) goed zichtbaar vanuit het erfgoed. Naar aanleiding 
daarvan zullen de hoogte en plek van de twee torens worden aangepast (zie paragraaf 3.2.3). 
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Ook vanuit Waterland verandert hoogbouw de beleving van het landschap. Een aantal mensen zal 
dat ervaren als een negatieve verandering, anderen zullen het als neutraal of wellicht positief 
ervaren. Het stedenbouwkundig plan heeft in elk geval willen vermijden dat de Sluisbuurt vanuit de 
polder als een aaneengesloten wand van flats wordt ervaren. De hierboven genoemde voorgenomen 
aanpassing van twee torens zal ook in Waterland mogelijk als een verbetering worden gezien. 
 
Hoogbouwadviescommissie 

De hoogbouwcommissie (bestaand uit leden van de gemeentelijke directies Ruimte en 

Duurzaamheid en Monumenten en Archeologie) toetst de Hoogbouweffectrapportage (HER)aan de 

hand van de Structuurvisie 2040 (2011) en de beleidsnota Hoogbouw (2011). Ruimte en Duurzaamheid 

constateert dat de hoogbouw, hoewel de Sluisbuurt voor een deel in een gebied ligt waar hoogbouw 

wordt gestimuleerd, volgens de HER op een aantal punten afwijkt van het vigerende 

hoogbouwbeleid:  

- De omvang van de hoogbouwlocatie en de hoeveelheid torens is groter dan aangegeven in 

het hoogbouwbeleid en de bebouwingshoogte is gemiddeld groter dan 60 meter 

(Waterfront zoekgebied); 

- De torens zijn zichtbaar in de zichtas van de Herengracht en gaan niet op in de 

bebouwingswand van de grachtengordel (UNESCO kerngebied); 

- De omvang, concentratie en hoogtes beïnvloeden de beleving van het landschap op ruime 

afstand. Daarmee verstedelijken het Metropolitane landschap (Diemerscheg en Waterland) 

en het Buiten IJ; 

- De omvang, hoogtes en hoeveelheid torens beïnvloeden de beleving van de kleinschalige 

dorpen negatief (Beschermde stads- en dorpsgezichten). 

Monumenten en Archeologie concludeert dat het advies op het gebied van hoogbouw negatief is. 

De adviezen zijn grotendeels overgenomen en verwerkt in het definitief concept Stedenbouwkundig 

Plan, waarbij het hoogbouwensemble is aangepast:  

- De maximumhoogte voor torens in de Sluisbuurtis verlaagd naar 125 meter in plaats van 143 

meter; 

- De maximale hoogtes van de zoekgebieden van torens, zichtbaar vanuit het UNESCO 

kerngebied, zijn aangepast, zodat deze vanuit de grachtengordel niet/nauwelijks meer te 

zien zijn; 

- Er zijn drie zoekgebieden voor torens minder in het ensemble opgenomen, zodat er in totaal 

25 in plaats 28 torens mogelijk zijn; 

- De maximumhoogte van één zoekgebied is verlaagd zodat er in totaal vijf in plaats van zes 

torens boven de 80 meter mogelijk zijn en het hoogteaccent in het ensemble meer richting 

de kop van de buurt verplaatst. 
 
Vergelijkingen 
Op dit moment wordt er overal in de stad gebouwd. Om te voorkomen dat elke locatie hetzelfde 
biedt, kiest de Sluisbuurt voor een bijzonder en in Amsterdam tot dusver nieuw soort woonmilieu, 
een woonmilieu waarvan in het buitenland al veel geslaagde voorbeelden te vinden zijn. De 
Sluisbuurt laat zich inspireren door goede voorbeelden uit binnenland (o.a. Rotterdam, Utrecht) en 
buitenland (o.a. Vancouver): 
 

 De Sluisbuurt wordt geen Manhattan aan het IJ. Manhattan heeft een veel hogere 
dichtheid en bouwhoogte (nieuwe woontorens van ca, 400m hoog) dan de Sluisbuurt; 

 Bouwen zoals andere historische steden. Oude steden in Europa hebben inderdaad een 
traditie van bouwen in 4-5 verdiepingen, maar ook steden als Barcelona, Wenen en Milaan 
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kiezen regelmatig bewust voor hoogbouw (nieuwe wijken met torens hoger dan 100m) om 
een goed woonmilieu in hoge dichtheid te creëren; 

 Het Zeeburgereiland was inderdaad een stadsrand, maar met de komst van IJburg is het 
een schakel geworden tussen de binnenstad en Zeeburgereiland/IJburg met in de toekomst 
70.000 inwoners. De vergelijking met Nieuw-West is qua ligging niet juist, want die wijk 
bevindt zich buiten de ring A10, terwijl er vooral vraag is naar woningen binnen de ring;  

 De Sluisbuurt is geen kopie van de Zuidas. Wel is daarvan geleerd, met name de goede 
ervaringen met Zuidas deelgebied Gershwin, waar sprake is van een succesvolle integratie 
van torens met een gemengde stedelijke woonomgeving; 

 Uit het ontwerp en de uitvoering van de Bijlmermeer zijn waardevolle lessen geleerd. De 
hoogbouw in de Sluisbuurt is in veel opzichten wezenlijk anders en leidt tot een compleet 
andere beleving, relatie met de straat, woonkwaliteit, diversiteit en duurzaamheid. 

 
Structuurvisie 
De Structuurvisie Amsterdam 2040 biedt nadrukkelijk ruimte voor meer hoogbouw in de stad. Voor 
de Sluisbuurt wijst de Structuurvisie op de positieve kansen van hoogbouw: intensivering van de 
stad, het accentueren van het waterfront en het scheppen van ruimtelijke relaties tussen stad en 
land. Dit zijn precies de kansen die het stedenbouwkundig plan benut: 
  

 Op de Structuurvisiekaart staat een rode ster op de Kop van het Zeeburgereiland. Die ster 
staat voor een gewenste ‘metropolitane plek’ en stelt geen beperkingen aan hoogbouw op 
die plek. Een hoogbouwensemble op die plek is gewenst; 

 De Structuurvisie geeft inderdaad zoekgebieden voor hoogbouw, maar die zijn indicatief. 
Ook de ‘gemiddelde bouwhoogte van 60 meter’ is indicatief. Die hoogte was voor de 
Sluisbuurt het vertrekpunt, waarbij in de planuitwerking is gekozen voor een verruiming van 
het zoekgebied met een spreiding van torens over het gebied en op een paar plekken hoge 
torens; 

 De Sluisbuurt ligt niet aan een groene scheg en is geen onderdeel van de 
Hoofdgroenstructuur. Alleen langs de westelijke oever van de Sluisbuurt loopt een 
zogenaamde ‘corridor’ die twee groene scheggen verbindt.  

3.2.3 Aanpassing plan 

Naar aanleiding van de inspraakreacties en voortschrijdend inzicht wordt voorgesteld om in het 
definitief stedenbouwkundig plan de volgende aanpassingen te doen: 
 

 Het totaal aantal torens te verlagen van 28 naar 25 en de maximale bouwhoogte te verlagen 
van 143 naar 125 meter; 

 De maximale hoogte van twee van de hoogste torens zodanig verlaagd, zodat deze 
minder/niet zichtbaar zijn vanuit de grachtengordel (UNESCO Werelderfgoed); 

 In het plan ook zichtpunten vanaf Waterland en de Vechtstreek toe te voegen; 

 Een Beeldkwaliteitsplan/Welstandskader uit te werken voor de torens; 

 Een hoogbouwmatrix toe te voegen. 
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3.3 Hinder tijdens de bouw 

De bouw van een nieuw stuk stad veroorzaakt hinder voor zittende en nieuwe bewoners, in de vorm 
van geluid, trillingen, beperkte bereikbaarheid, stof, modder en zand.  

3.3.1 Samenvatting inspraakreacties (2) 

Er zijn zorgen over hinder en overlast tijdens de lange periode van bouw. Hoe lang is er sprake van 
geluidsoverlast van het heien voor zoveel torens? Worden de woningen op de kop van het KNSM 
eiland door de gemeente vooraf geïsoleerd tegen geluidsoverlast? 

3.3.2 Reactie gemeente 

Bij elke nieuwe bouwlocatie treedt hinder op, onder meer als gevolg van heien. Gezien de omvang 
van het bouwprogramma zal de aanleg van de Sluisbuurt een aantal jaren duren. Gestreefd wordt 
naar het minimaliseren van hinder. Daarbij kan onder meer worden geput uit de eerdere publicatie 
van de gemeente Voorschriften voor werken op IJburg eerste fase en Zeeburgereiland. Geluidsisolatie 
van bestaande woningen in de omgeving valt daar echter niet onder.  
 
Hinder en overlast worden ook onderzocht in de Milieueffectrapportage (MER) voor het 
Zeeburgereiland, die nu wordt voorbereid. Overigens leert de recente praktijk van diverse 
bouwprojecten in Amsterdam dat omgevingsmanagement, zoals dat ook in de naastgelegen 
Sportheldenbuurt gebeurt, veel problemen tijdens de werkzaamheden kan verhelpen of verzachten. 
Daarbij is een goede communicatie van groot belang.  
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3.4 Woonprogramma en betaalbaarheid 

De betaalbaarheid van de woningen in de Sluisbuurt kwam zijdelings ook al ter sprake bij de 
inspraakreacties over het stedenbouwkundig plan in het algemeen (paragraaf 3.1). Gezien het 
belang van dit thema wordt in deze paragraaf 3.4 de betaalbaarheid ook nog eens apart behandeld. 
Conform huidig gemeentelijk beleid is in het concept Stedenbouwkundig Plan het volgende 
woonprogramma opgenomen: 
 

 40% sociale huur (waaronder ook studentenwoningen); 

 40% middensegment (koop tot € 250.000, huur tussen € 710 - 971 per maand); 

 20% vrije sector koop en huur. 

3.4.1 Samenvatting inspraakreacties (18) 

Insprekers vrezen dat de woningen te duur worden voor mensen met een modaal inkomen. Het plan 
voorziet in onvoldoende mate in woningen voor de middeninkomens. In de Sportheldenbuurt 
worden de goedkopere woningen opgekocht door speculanten met hoge huren verhuurd waardoor 
deze ook niet meer beschikbaar zijn voor de middeninkomens. 

3.4.2 Reactie gemeente 

De gemeente deelt de zorgen van de insprekers. De druk op de woningmarkt is erg hoog, waardoor 
kopen en huren voor veel mensen onbereikbaar wordt. Bovendien kunnen woningcorporaties – 
partijen waar we als gemeente goede afspraken mee kunnen maken - nog maar beperkt investeren 
in woningen met een huur boven de liberalisatiegrens. Daarom geldt sinds kort het gemeentelijk 
beleid dat nieuwbouwprojecten de volgende verdeling moeten realiseren: 40% sociaal, 40% 
middensegment en 20% vrije sector. De gemeente stelt bij de gronduitgifte eisen aan de 
ontwikkelaar over de hoogte van de huur. Zo kan de gemeente garanderen dat bij aanvang 
daadwerkelijk een groot aantal woningen in het middensegment wordt gerealiseerd. Om ervoor te 
zorgen dat deze woningen niet uit het middensegment weglekken maakt de gemeente 
erfpachtafspraken waarin onder meer huurniveaus en de termijn voor uitponden worden vastgelegd, 
al dan niet voor een beperkte termijn. 

3.4.3 Aanpassing plan 

In het stedenbouwkundig plan zal dieper worden ingegaan op het nieuwe 40/40/20 beleid en op de 
wijze waarop (instrumenten) de gemeente middensegment huurwoningen kan realiseren en na 
oplevering behouden. 
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3.5 Cultuurhistorie 

Het Zeeburgereiland is ooit ontstaan door de aanleg van de Oranjesluizen en het Amsterdam-
Rijnkanaal. De dijklichamen en de dijkhuisjes op de westelijke dijk worden beschouwd als 
stedenbouwkundig en cultuurhistorisch waardevolle elementen. De Zuider-IJdijk is daarnaast ook 
onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De nieuwe Sluisbuurt zal bovendien goed zichtbaar zijn 
vanuit de dorpskernen in Waterland.  

3.5.1 Samenvatting inspraakreactie (1) 

De zorg bestaat dat het verhogen van het maaiveld (zand opspuiten voor de bouw van de Sluisbuurt) 
een aantasting betekent van de authenticiteit van de Zuider IJdijk, als onderdeel van de voormalige 
Zuiderzee en Grande Randonnée. Het plan benadrukt niet de eigenheid en cultuurhistorische 
waarden van de locatie. 

3.5.2 Reactie gemeente 

De maaiveldverhoging is noodzakelijk om de Sluisbuurt ‘rainproof’ te maken. Daardoor oogt de dijk 
straks wat lager ten opzichte van het maaiveld, maar aan het profiel van de dijk zelf wordt niets 
veranderd. De dijk wordt groen ingericht als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en de 
Hoofd Groen Structuur. De functie van de dijk zal na 2022, als de zuidelijke dijk van het 
Zeeburgereiland verhoogd is, veranderen van een primaire in een secundaire waterkering.  
Door de bebouwing van het Zeeburgereiland zal de directe omgeving van de dijk inderdaad sterk 
veranderen, maar de dijk zelf blijft intact en de dijkhuisjes blijven in hun huidige vorm behouden. 
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3.6 Ecologie 

De westelijke rand van het Zeeburgereiland is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
en de Hoofdgroenstructuur. In het concept stedenbouwkundig plan voor de Sluisbuurt is een 
ecologische verbindingszone opgenomen die rekening houdt met doelsoorten, waaronder de 
ringslang. Ook binnen de woonbuurt bestaat aandacht voor ecologie in een deel van de waterlopen 
en pocketparkjes.  

3.6.1 Samenvatting inspraakreacties (4) 

Indieners geven aan dat er in het concept stedenbouwkundig plan geen kwalitatieve eisen staan 
voor de ecologische verbindingszone, als onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. Men maakt zich 
zorgen over de inrichting van deze zone voor de ringslang, omdat de binnendijkse sloot – die nog 
wel in een ouder schetsontwerp zat – uit het concept stedenbouwkundig plan is verdwenen. Blijven 
de paddenpoelen wel bestaan? Er zijn ook zorgen over hoe paddenpopulaties en watervogels zullen 
reageren op de nieuwe woonwijk. Men vreest de recreatiedruk op de ecologische zone, met name 
het effect van de geplande boardwalks en steigers. 

3.6.2 Reactie gemeente 

De ringslang is een doelsoort in de Hoofdgroenstructuur van het Zeeburgereiland. Daarnaast wordt 
bij de inrichting ook rekening gehouden met doelsoorten als de waterspitsmuis en meervleermuis. In 
het concept stedenbouwkundig plan staan de eisen voor een ecologische zone in bijlage XI 
opgenomen.  
 
De totale ecologische ruimte in het concept stedenbouwkundig plan is voldoende. De Sluisbuurt 
heeft straks geen negatief effect op de padden(poelen). De poelen blijven bestaan of worden deels 
vervangen door de genoemde watergang. Overigens is voor de ringslang een binnendijkse sloot niet 
noodzakelijk. Uit onderzoek bleek dat ook een ondiepe buitendijkse watergang kansrijk is, die niet 
alleen de ringslang goed bedient maar ook de andere doelsoorten. Deze watergang kan vanaf 2022 
worden aangelegd, zodra de westelijke dijk van het Zeeburgereiland de status van een secundaire 
waterkering heeft gekregen. Alleen de kruin van de dijk wordt toegankelijk voor recreanten, dus er 
zijn ook delen van de ecologische zone waar de natuur wordt ontzien, die voor recreanten 
grotendeels ontoegankelijk zijn. Bewoners en bezoekers hebben diverse mogelijkheden om elders in 
de Sluisbuurt in het groen te recreëren, waaronder in de vele pocketparkjes.  
 
Natuurwaarden in en rond de Sluisbuurt komen tevens aan de orde in de Milieueffectrapportage 
voor het Zeeburgereiland. Hoewel niet noodzakelijk, wordt daarin onderzocht of er ook aan de 
oostzijde van het eiland een aanvullende ecologische verbindingszone kan worden gerealiseerd. 

3.6.3 Aanpassing plan 

In het stedenbouwkundig plan was oorspronkelijk sprake van het creëren van luwten in het water 
van het Amsterdam-Rijnkanaal. Naar aanleiding van inspraak wordt nu een ondiepe binnendijkse 
watergang ontworpen aan de westkant van het gebied. Daarnaast wordt voorgesteld om de 
boardwalks boven het water langs de vaargeul uit het ontwerp te schrappen. 
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3.7 Bereikbaarheid 

Er lopen twee autoverbindingen over het Zeeburgereiland: via de Piet Heijntunnel naar de ring A10 
en via de Schellingwouder-/Amsterdamsebrug (ook fiets) naar Amsterdam Oost en Amsterdam 
Noord. Het openbaar vervoer bestaat uit tramlijn 26 en buslijnen 37 en 245. Op dit moment is dat 
voldoende, maar als de Sluisbuurt wordt ontwikkeld is het verbeteren van de bereikbaarheid een 
belangrijk aandachtspunt. In het concept Stedenbouwkundig Plan zijn daartoe de volgende 
maatregelen opgenomen: 

 Het plan omvat een uitgebreid pakket maatregelen om de capaciteit van met name het 
openbaar vervoer en de auto ontsluiting op het Zeeburgereiland te vergroten; 

 De Sluisbuurt wordt een hoogstedelijke woonwijk met alle dagelijkse voorzieningen op 
loopafstand. Daardoor verdwijnt voor veel mensen de noodzaak om een auto te bezitten en 
kan de parkeernorm omlaag; 

 Veel parkeerplaatsen worden in gebouwen aan de rand van de wijk gerealiseerd. Daardoor 
is er in de Sluisbuurt weinig autoverkeer en wordt autogebruik voor korte ritjes ontmoedigd; 

 Het gebruik van (elektrische) deelauto’s in de Sluisbuurt wordt optimaal gefaciliteerd; 

 Een nieuwe fietsverbinding tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied schept een 
goede fietsroute van en naar de binnenstad. 

 

Let op: reacties op de voorgenomen fietsverbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk 

Havengebied worden in paragraaf 3.8 behandeld. 

3.7.1 Samenvatting inspraakreacties (7) 

Indieners denken dat het huidige wegennet (auto, fiets en OV) onvoldoende is om de ontwikkeling 
van de Sluisbuurt te kunnen verwerken. Met vreest daarom dat 5.500 nieuwe woningen in de 
Sluisbuurt leiden tot extra files in de spits. Kan een dergelijke hoogstedelijke woonwijk dan niet 
beter buiten de ring A10 worden ontwikkeld, of worden de wegen op het Zeeburgereiland 
aangepast? Met deze zorgen in het achterhoofd vragen indieners om een analyse van logistieke 
verkeersstromen, de risico’s en een inventarisatie van maatregelen.  
 
Openbaar vervoer 
Enkele reacties wijzen erop dat de IJtram nu al vaak vol zit. Is daarom niet overwogen om een 
metro/treinverbinding te realiseren, of een extra tramlus over het Zeeburgereiland? 
 
Autoverkeer 
Enkele reacties komen met concrete suggesties voor het verbeteren van de autobereikbaarheid, 
zoals het aanpassen van verkeerslichten, verbreding van de afritten bij de S114, verlenging van de 
Piet Heintunnel (onder de Zuiderzeeweg door), een doortastende uitvoering van de geplande 
aansluiting op de ring A10 bij Sciencepark en verbreding van de Zuiderzeeweg en de S115. 
 
Parkeren 
Indieners betwijfelen of de lage parkeernorm in de Sluisbuurt leidt tot minder autobezit. Gevreesd 
wordt dat bewoners gaan parkeren in nabijgelegen buurten. Daarom wordt gevraagd rekening te 
houden met een toekomstige verhoging van de dat de parkeernorm. 

3.7.2 Reactie gemeente 

De groei van Amsterdam, in dit geval op het Zeeburgereiland en de wijze waarop Amsterdammers 
zich verplaatsen maakt aanpassing van de stedelijke infrastructuur noodzakelijk. In het concept 
Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt staan maatregelen genoemd om de automobiliteit te 
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beperken en fiets/OV gebruik te verbeteren. Daarnaast werkt de gemeente aan een Mobiliteitsplan 
voor IJburg en het Zeeburgereiland, met aanvullende maatregelen voor alle verkeerssoorten. 
Hieronder worden enkele van deze maatregelen toegelicht.  
 
Openbaar vervoer 
De volgende verbeteringen van het openbaar vervoer worden voorbereid: 

 Het koppelen van tramstellen bij tram 26 (verdubbelen capaciteit IJtram); 

 Opwaarderen van buslijn 37 tot een ‘oost-tangent’ lijn; 

 Onderzoek naar het doortrekken van de tramlijnen vanuit de Indische buurt naar het 
Zeeburgereiland (over een aangepaste Amsterdamse brug);  

 Voor de lange termijn wordt gestudeerd op een nieuwe oost/west metroverbinding, die ook 
het Zeeburgereiland aandoet. 

 
Autoverkeer 
Op dit moment wordt een bereikbaarheidsstudie gedaan naar de beste verkeersmaatregelen voor 
de toekomst. Naast een aantal kleine en grotere optimalisaties van de infrastructuur op het 
Zeeburgereiland wordt vooralsnog gewerkt aan: 

 De kruising Eef Kamerbeekstraat-Zuiderzeeweg wordt heringericht met verkeerslichten; 

 Er komt een 2e aantakking van de Sluisbuurt op de Zuiderzeeweg, met verkeerslichten; 

 Er is overleg met Rijkswaterstaat over meer capaciteit van de ring A10 en de S114; 

 De aansluiting van Science Park op de S113 in de Watergraafsmeer loopt via een ander 
project. 

  
Parkeren 
Om het autoverkeer in te dammen geldt in de Sluisbuurt een parkeernorm van gemiddeld 0,5 per 
woning. Niet alle huishoudens hebben de beschikking over een eigen parkeerplek, maar de 
verwachting is dat veel huishoudens daar ook geen behoefte aan hebben. In totaal komen er 
maximaal 400 parkeerplekken op straat en maximaal 3.200 gebouwde parkeerplekken (onder of 
bovengronds). Een aanzienlijk deel van de parkeergebouwen komt aan de rand van de Sluisbuurt. 
Daardoor verbetert de verblijfskwaliteit in de buurt. Mocht overlast ontstaan omdat bewoners hun 
auto in omliggende gebieden parkeren, dan zullen maatregelen worden genomen betaald parkeren 
in het gebied met overlast.  
 
Fietsverkeer 
In de bouwplannen voor de Sluisbuurt is aandacht voor goed toegankelijke fietsparkeerplaatsen 
voor bewoners en bezoekers. Ook bij de tramhalte komen extra fietsparkeerplekken. Daarnaast is 
een fietsverbinding tussen de Sluisbuurt en Sporenburg een belangrijke schakel in het verbeteren 
van de fietsbereikbaarheid. Zie daarvoor paragraaf 3.8. 
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3.8 Fietsverbinding 

Het doel is om de Sluisbuurt tot een echte fietsbuurt te maken. Op dit moment moeten fietsers 
omrijden om vanaf het Zeeburgereiland de binnenstad te bereiken. Om de binnenstad fysiek en 
mentaal dichterbij te brengen is een directe fietsverbinding van groot belang. De meest effectieve 
en kansrijke oplossing is een brug over het water tussen het centrum van de Sluisbuurt en het 
Oostelijk Havengebied. Een aanlanding op Sporenburg en de J.F. Hengelstraat heeft de voorkeur 
omdat daarmee een rechte route wordt gecreëerd, maar er zijn ook andere opties denkbaar (zie 
bijlage IV van het concept Stedenbouwkundig Plan). Uit een vergelijking blijken veel opties toch niet 
goed te scoren. Daarom blijven twee varianten over die verder worden onderzocht: een fietsbrug 
naar Sporenburg en het verbeteren van de Amsterdamse brug. 

3.8.1 Samenvatting inspraakreacties (318) 

Veel insprekers (262) uiten hun zorgen over de voorgenomen fietsverbinding, niet alleen vanwege 
de verbinding zelf, maar ook omdat veel mensen het gevoel hebben dat de fietsbrug als voldongen 
feit werd gepresenteerd, waarbij vragen en bezwaren onvoldoende werden beantwoord: 
  

 Alternatieven. Alternatieven voor een fietsbrug naar Sporenburg zijn onvoldoende 
onderzocht zoals de nuloptie (verbeteren Amsterdamse brug), aanlanden op Cruquius 
(minder overlast), een tunnel, een veerpont (die staat in de Structuurvisie), omrijden via de 
Nesciobrug of een fietsvoorziening in de IJtram. 

 Gevolgen. De gevolgen van een fietsbrug voor het Oostelijk Havengebied zijn onvoldoende 
in beeld gebracht. Waar landt de fietsbrug precies aan en hoe wordt een veilige route naar 
de stad gemaakt? Welke nieuwe verkeersstromen belasten het bestaande fietsnetwerk in 
het Oostelijke Havengebied? Het is er nu al druk, met gevaarlijke kruispunten. Hoe wordt 
dat als er nog veel meer fietsers worden toegevoegd? Hoe wordt voorkomen dat scooters 
gebruik maken van de brug en wat zijn de gevolgen van steeds meer (snelle) e-bikes? 

 Planschade. Een drukke fietsroute door het Oostelijk Havengebied vermindert de waarde 
van de huizen door afname van woongenot. De gemeente zou die planschade moeten 
compenseren. 

 Nut en noodzaak van de fietsverbinding wordt betwijfeld. Wat is er mis met omrijden via de 
Amsterdamse brug en de Nesciobrug? De nieuwe fietsbrug zou slechts weinig tijdwinst 
opleveren en dat rechtvaardigt niet een dergelijk grote investering en bijkomende overlast. 
Indieners hebben ook vraagtekens bij het cijfermatige onderzoek van Goudappel Coffeng: 
cijfers kloppen niet en de aannames zijn ongeloofwaardig, zoals de 10.000 fietsbewegingen 
over de brug. Daarnaast bestaat de vrees dat het groeiende IJburg en de geplande 
hogeschool op het Zeeburgereiland tot meer fietsers leiden.  

  
Gevolgen Sporenburg en Borneo 
Een aantal indieners vindt dat de belangen van Sporenburg en Borneo (naast Sporenburg is ook 
Borneo onderzocht als een mogelijke locatie voor aanlanding van de fietsbrug) onvoldoende worden 
meegewogen. Er is geen stedenbouwkundig onderzoek aan de kant van beide schiereilanden 
gedaan, waardoor men voorbij gaat aan de impact van de fietsbrug. De twee schiereilanden zijn 
volgens insprekers niet geschikt om de brug aan te landen. De argumenten spitsen zich toe op 
veiligheid en leefbaarheid:  
 

 Verkeersveiligheid. De buurt is niet ontworpen op zoveel fietsverkeer. Fietsers komen met 
grote snelheid van de steile brug de wijk in rijden. Dat leidt tot gevaarlijke situaties, met 
name bij carports, uitritten, zijstraten en voor spelende kinderen. Kruispunten zijn nu al druk 
en onveilig, en de nieuwe fietsverbinding zal dat verergeren. Indieners vinden dat voor hun 
buurt dezelfde regel moet gelden als de gemeente in de Sluisbuurt hanteert: ‘Met het 
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oogpunt van kwaliteit en veiligheid zijn in de plint van de Hoofdstaat geen bergingen of 
inritten van garages mogelijk.’ (concept SP, blz. 57). Waarom zou dat in de J.F. van 
Hengelstraat of op Borneo dan wel mogelijk zijn? 

 Leefbaarheid. In het Oostelijk Havengebied is ‘blauw het groen’: open water hoort bij de 
architectuur van de buurt en een fietsbrug zou dat aantasten. Het is een rustige, 
verkeersluwe en kindvriendelijke wijk met een rijk sociaal leven op straat. Mensen gingen 
hier wonen omdat het een schiereiland is. Een fietsroute tast dat karakter aan. Daarnaast 
vermindert de woonkwaliteit omdat veel huizen slaapkamers aan de straatzijde hebben 
(nachtelijk fiets en bromverkeer). Er komt meer criminaliteit omdat de fietsbrug een extra 
vluchtroute biedt.  

  
Optie van een pontonbrug 
Een drijvende pontonbrug is nooit een voorstel van de gemeente geweest, maar werd door 
verschillende bewoners in het Oostelijk Havengebied geopperd als alternatief voor een vaste brug. 
Veel indieners maken echter ook bezwaar tegen een pontonbrug. De bezwaren zij identiek aan de 
genoemde reacties voor Borneo en Sporenburg. Specifieke bezwaren tegen een pontonbrug zijn: 
 

 In het water van de Ertshaven of het Spoorwegbassin passen geen bruggen en al helemaal 
geen fietsponton. Wonen aan deze stukken water heeft nu een prachtig en vrij uitzicht; 

 Een pontonbrug is onveilig en slecht bereikbaar voor hulpdiensten. Aanleg boven de Piet 
Hein tunnel (deze ligt in het Spoorwegbassin) is verboden; 

 Het Spoorwegbassin is smal en er is een haven voor kleine bootjes. Door het gebrek aan 
ruimte zal die dan moeten sluiten. Woonboten zouden niet of nauwelijks meer verplaatst 
kunnen worden. Ook worden ligplaatsen voor boten haast ontoegankelijk;  

 In de zomer is er een kano club en spelen kinderen met bootjes in het bassin.  
  
Voorstanders van een fietsbrug 
Naast bovengenoemde indieners met bezwaren waren 56 indieners voorstander van een nieuwe 
fietsbrug tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied. Hun argumenten waren: 

 De fietsbrug vergroot de bereikbaarheid van het Zeeburgereiland en IJburg; 

 Het is een snelle en goede verbinding met het centrum; 

 De brug maakt een bezoek aan de Sluisbuurt laagdrempelig en verbetert de bereikbaarheid 
voor toeristen;  

 Tram 26 kan de groei van het aantal inwoners niet alleen opvangen; 

 De huidige omfietsroute richting stad is een afgelegen route, een directe verbinding zou een 
verbetering zijn; 

 Hoe meer veilige fietsroutes naar de stad, hoe meer mensen de fiets pakken; 

 De nieuwe brug is sneller dan de huidige route via de Amsterdamse brug.  

3.8.2 Reactie gemeente 

De inspraakreacties zijn deels te classificeren als een principieel bezwaar tegen een fietsbrug, maar 
de grootste gemene deler van de reacties vraagt om beter onderzoek naar de bereikbaarheid van de 
Sluisbuurt in het algemeen en een grondiger onderbouwing van de noodzaak, plek en gevolgen van 
een fietsbrug. De gemeentelijke reactie gaat daarom vooral in op de roep om nader onderzoek. 
  
Variantenstudie 
Zoals in het concept Stedenbouwkundig Plan werd aangekondigd, heeft de gemeente in de eerste 
helft van 2017 een studie gedaan naar varianten voor een fietsverbinding tussen het Oostelijk 
Havengebied en het Zeeburgereiland. In de studie worden diverse brugvarianten vergeleken op hun 
gevolgen voor de scheepvaart en voor het Oostelijk Havengebied (zie bijlagen 4 t/m 4.4). Op basis 
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van deze variantenstudie kan echter nog geen besluit worden genomen. Daarvoor zijn er nog teveel 
vragen over de voordelen van een nieuwe fietsverbinding tegenover de maatschappelijke effecten 
op het Oostelijk Havengebied, de kosten en de gevolgen voor de scheepvaart op het Amsterdam-
Rijnkanaal. Wel beveelt de variantenstudie aan om de Sporenburgbrug en de opwaardering van de 
Amsterdamse brug in vervolgonderzoek mee te nemen en andere varianten af te laten vallen in 
verband met de geringe vervoerswaarde.  
 
Integraal onderzoek 
Om tot een besluit te komen zal de gemeente eerst een nieuw integraal onderzoek doen naar de 
bereikbaarheid van het Zeeburgereiland en IJburg. Daarbij wordt ook gekeken hoe verschillende 
maatregelen op het gebied van auto-ontsluiting, fietsroutes, infrastructuur en betere OV 
verbindingen elkaar kunnen versterken. Het onderzoek zal zoveel mogelijk effecten meewegen: 
 

 Investeringen in verschillende brugvarianten; 

 Kosten van ruimtelijke aanpassingen bij de aanlandpunten; 

 Kosten van betere kruisingen voor en na de Sporenburgbrug (kruising 
Ertskade/Verbindingsdam) en de Amsterdamse brug (kruising Insulindeweg/Zeeburgerdijk);  

 Effecten op de scheepvaart in het Amsterdam-Rijnkanaal; 

 Effecten op de leefbaarheid en veiligheid in het Oostelijk Havengebied. Vooralsnog gaat het 
onderzoek uit van 10.000 fietsers over de brug en het uitsluiten van brom/snorfietsen. 
Mocht dat uitgangspunt onjuist blijken, dan wordt opnieuw bekeken of de J.F. van 
Hengelstraat deze nieuwe verkeersstroom aankan.  

 
Goudappel Coffeng 
Veel indieners betwijfelden de juistheid en volledigheid van het fietsonderzoek van Goudappel 
Coffeng. Tijdens de bovengenoemde variantenstudie werd besloten om nieuw gemeentelijk 
onderzoek te doen naar het fietsnetwerk en inpassing van de fietsbrugroute in het stedelijk weefsel. 
Veel vragen en opmerkingen van insprekers worden in dit onderzoek beantwoord, zoals de 
cijfermatige onderbouwing van het nut van een fietsbrug, berekening van verschillende 
verkeersstromen, de verkeersveiligheid, e-bikes en scooters en meer (zie bijlage 4).  
  
Inpassing Oostelijk havengebied 
Ook in de bovengenoemde variantenstudie wordt benadrukt dat een zorgvuldige inpassing van de 
fietsbrug en –route in Sporenburg of Borneo van groot belang is. Met name de verkeersveiligheid is 
een belangrijk thema. Een nieuwe fietsbrug naar Sporenburg zal inderdaad tot een knelpunt leiden 
bij de aansluiting Ertskade/Verbindingsdam. Dat geldt ook voor de fietsroute via de Amsterdamse 
brug, waar de kruising Insulindeweg/Zeeburgerdijk een knelpunt is. Naar beide knelpunten zal in 
vervolgonderzoek naar oplossingen worden gezocht. 
 
Fietsroute in strijd met passage in SP Sluisbuurt? 
Voor de hoofdfietsroute door de Sluisbuurt bevat het stedenbouwkundig plan deze passage: ‘Met 
het oogpunt van kwaliteit en veiligheid zijn in de plint van de Hoogstraat geen bergingen of inritten 
van garages mogelijk’ (concept SP, blz. 57). Die passage was mogelijk omdat de Sluisbuurt nieuw 
wordt aangelegd en nog de ruimte biedt om het fietscomfort te maximaliseren. Dat betekent echter 
niet dat inritten, carports of bergingen aan een fietsroute inherent onveilig zijn. In vrijwel de hele 
bestaande stad is sprake van zulke situaties, ook in het Oostelijk Havengebied. Toch is het mogelijk 
ook in zulke situaties een goede fietsroute aan te leggen. Wel zal er onderzoek worden gedaan naar 
een goede inpassing van de route in Sporenburg. 
 
Pontonbrug 
Een pontonbrug was nooit een voorstel van de gemeente, maar werd in reactie op haar plannen 
geopperd door bewoners van het Oostelijk Havengebied. Voor de gemeente is dit geen reële optie 
en deze variant wordt dan ook niet verder meegenomen in het onderzoek. 
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3.8.3 Aanpassing plan 

Het variantenonderzoek van de gemeente heeft ertoe geleid dat er alleen een ruimtelijke en 
financiële reservering zal worden opgenomen voor een fietsbrug tussen het Zeeburgereiland en het 
Oostelijk Havengebied. De keuze voor een fietsbrug zal nog niet worden gemaakt in het 
Investeringsbesluit voor de Sluisbuurt. Om tot een besluit te komen zal de gemeente eerst een 
integraal onderzoek doen naar de bereikbaarheid van het Zeeburgereiland en IJburg. Daarbij wordt 
ook gekeken hoe verschillende maatregelen op het gebied van auto-ontsluiting, fietsroutes, 
infrastructuur en betere OV-verbindingen elkaar kunnen versterken. Een nieuwe fietsverbinding (zo 
mogelijk een brug) is wel onderdeel van dit onderzoek, omdat ook de capaciteit van het openbaar 
vervoer en het autonetwerk beperkt is. 
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4. Reacties overheden, bedrijven en instanties 
 
 
 
Dit hoofdstuk behandelt de inspraakreacties van overlegpartners van de gemeente, bedrijven en 
niet-overheidsorganisaties, omdat deze vaak specialistisch van aard zijn. 
 
 

4.1 Overheden en bedrijven 

 

Colt Technology Services 

Inspraakreactie 

Er wordt aandacht gevraagd voor de ligging van kabels en leidingen in het gebied. 

Reactie gemeente 

De huidige ligging van alle kabels en leidingen in het plangebied is bekend. Zoals in het concept SP 
Sluisbuurt aangegeven, is de bestaande leidinginfrastructuur zoveel mogelijk als uitgangspunt 
genomen. Als de plannen een verlegging van kabels en leidingen noodzakelijk maakt, treedt de 
gemeente met de eigenaar en/of beheerder in overleg.  
 
 

Provincie Noord-Holland 

Inspraakreactie 

De gebiedsontwikkeling vindt weliswaar plaats binnen stedelijk gebied, maar het realiseren van 
hoogbouw kan effect hebben op Waterland en het IJmeer. Enerzijds kan de ruimtebeleving worden 
verstoord. Anderzijds wordt het contrast tussen stad en buitengebied versterkt. Meer aandacht 
wordt gevraagd voor de zichtbaarheid vanuit het buitengebied (Waterland, IJmeer en wellicht ook 
de Vechtstreek). Op termijn is behandeling in de ARO denkbaar. 

Reactie gemeente 

De Hoogbouweffectrapportage van mei 2016 besteedt aandacht aan de verweving van het 
metropolitane landschap met de stad. In de rapportage is de zichtbaarheid van de hoogbouw vanuit 
verschillende relevante standpunten in beeld gebracht, ook vanuit het buitengebied. In het kader 
van de planologische procedure wordt ook een MER opgesteld. De zichtbaarheid van de hoogbouw 
vanuit de stad en het buitengebied wordt ook daar beschouwd en gewaardeerd.  

Aanpassing plan 

De inspraak heeft geleid tot aanpassing van de positionering en hoogte van de hoogbouw. Het 
effect vanuit onder andere Waterland is daarbij opnieuw in beeld gebracht. Zie bijlage I (pagina 114) 
van het concept definitieve SP Sluisbuurt. Het zicht vanuit de Vechtstreek is in beeld gebracht op 
pagina 112. 
 
 
 



26 
 

 

Waternet 

Inspraakreactie 

Waternet vraag aandacht voor drie technische zaken: 
 

 Primaire waterkering: overleg is gewenst over de beschikbare ontwikkelruimte. In de 
besluitvorming kunnen gemeente en AGV zoveel mogelijk gelijk optrekken; 

 Open waterverbinding: Waternet gaat ervan uit dat de gemeente zich committeert aan de 
voorwaarden van Rijkswaterstaat. Na de technische uitwerking en het doorlopen van de 
benodigde procedures kan de verbinding worden gerealiseerd; 

 Waterverbinding Sluisbuurt-Baaibuurt: voor het definitief SP Sluisbuurt kan met AGV 
nadere afspraken worden gemaakt over een goede inrichting van deze waterverbinding. De 
uitgangspunten uit de Keur zijn daarbij leidend. 

Reactie gemeente 

Het lopende overleg met Waternet over de ontwikkelruimte bij de primaire waterkering wordt 
vanzelfsprekend voortgezet, zodat gemeente en AGV zoveel mogelijk gelijk kunnen optrekken. De 
randvoorwaarden van Rijkswaterstaat voor de open verbinding zijn bij de gemeente bekend. De 
gemeente blijft daarover in gesprek en committeert zich aan de uiteindelijke voorwaarden. Dat 
geldt ook voor de waterverbinding Sluisbuurt – Baaibuurt. 
 
 

Centraal Nautisch Beheer (CNB) 

Inspraakreactie 

De fietsbrug moet aan voorwaarden voldoen voor een vlotte en veilige doorvaart van de 
scheepvaart. Verzocht wordt ook om rekening te houden met mogelijke verstoring van de radar 
door de hoogbouw. CNB vraagt zich af hoe de eerdere afbeeldingen van de fietsbrug in het concept 
SP Sluisbuurt zich verhouden tot het nu lopende onderzoek naar de fietsbrug. Tenslotte gaat de 
CNB ervan uit dat het BARRO en de Richtlijn Vaarwegen worden toegepast. CNB verzoekt om een 
gesprek in het vervolgtraject. 

Reactie gemeente 

In het concept SP Sluisbuurt is de voorkeursvariant voor de fietsbrug opgenomen. In de bijlage van 
het plan wordt ook inzicht gegeven in het onderzoek naar verschillende varianten. Inmiddels is een 
separaat proces doorlopen dat heeft geleid tot een variantenstudie voor de fietsverbinding. De 
conclusie is dat de fietsbrug naar Sporenburg en de opwaardering van de Amsterdamse brug als 
beste varianten naar voren komen. Aan het college van B en W en de gemeenteraad wordt 
voorgesteld om deze varianten nader te onderzoeken. Dat onderzoek staat niet op zichzelf, maar 
omvat het complete kader van bereikbaarheid van het Zeeburgereiland en IJburg.  
 
Het waarborgen van een vlotte en veilige doorvaart is een belangrijk uitgangspunt van het 
onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat de hoogbouw in de Sluisbuurt geen verstoring van de 
radar geeft. Dat aspect zal ook in de Milieueffectrapportage (MER Zeeburgereiland) aan de orde 
komen, maar gelet op de plekken van de radarposten is een negatieve invloed onwaarschijnlijk. Wet 
en regelgeving wordt bij de uitwerking van het plan in acht genomen. Waar knelpunten ontstaan, zal 
de gemeente in overleg treden met het desbetreffende bevoegd gezag. Inmiddels is er regelmatig 
overleg met het CNB. 
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Rijkwaterstaat 

Inspraakreactie 

Volgens Rijkswaterstaat afdeling West-Nederland Noord (RWS) noopt een grootschalige 
stadsontwikkeling, op een knooppunt van belangrijke rijksvaarwegen en een sluizencomplex, tot 
een zeer evenwichtige afstemming met rijksbelangen. RWS vindt die afstemming onvoldoende 
doorklinken in het concept SP Sluisbuurt. RWS wijst daarbij op de volgende aspecten: 
 

 De huidige nautische functie van de oever en het water ter hoogte van het geplande 
Sluispark staat geen openbaar toegankelijke invulling toe. Daarom wordt verzocht om het 
park op een andere wijze vorm te geven; 

 De vaarweg, zichtlijnen en nautische voorzieningen rondom de Sluisbuurt dienen hun 
functionaliteit te behouden. Geplande hoogbouw mag geen slechter radarbeeld opleveren; 

 De Legger (aan het noordwesten van de Sluisbuurt) en de beperkte nautische ruimte laten 
daar geen ontwikkeling van een ecologische zone (luwten met riet) toe. Die mogelijkheden 
zijn er volgens RWS wel bij het Buiten-IJ; 

 Het behoud van de twee bunkerstations, en de bevoorrading ervan vanaf het land, is van 
groot belang voor bezoekende klanten. Verzocht wordt om de bunkerstations mee te 
nemen in de planvorming voor de Sluisbuurt; 

 RWS verzoekt tijdig in overleg te treden over het afstemmen van de woningbouwproductie 
in de Sluisbuurt met het creëren van nieuwe robuuste verkeersoplossingen; 

 De beoogde open waterverbinding tussen de Sluisbuurt en het Amsterdam-Rijnkanaal dient 
afsluitbaar te zijn. Dit om problemen met waterkwaliteit en waterkwantiteit te voorkomen.  

Reactie gemeente 

Inmiddels is er regulier overleg met RWS over de nautische aspecten, mobiliteitsaspecten en de 
waterkwaliteit/kwantiteit. Ook in de aankomende Milieueffectrapportage (MER) krijgen deze 
thema’s de nodige aandacht. De thema’s en het rijksbelang ervan zullen in het SP Sluisbuurt 
expliciet worden verwoord. In antwoord op specifieke opmerkingen van RWS: 
 

 De gemeente voert op dit moment verkennend overleg met RWS en de provincie Noord-
Holland over een mogelijke inpassing van de ecologische zone. In het SP Sluisbuurt zullen 
de resultaten van die gesprekken worden opgenomen. 

 Uit onderzoek is gebleken dat de hoogbouw in de Sluisbuurt geen verstoring van de radar 
geeft. Dit aspect komt ook aan de orde in de MER, maar gelet op de plekken van de 
radarposten is een negatieve invloed onwaarschijnlijk. Inmiddels is de gemeente met RWS 
in gesprek over de invulling van het Sluisplein. 

 

 In het concept SP Sluisbuurt is de voorkeursvariant voor de fietsbrug opgenomen. In de 
bijlage van het plan wordt ook inzicht gegeven in het onderzoek naar verschillende 
varianten. Inmiddels is een separaat proces doorlopen dat heeft geleid tot een 
variantenstudie voor de fietsverbinding. De conclusie is dat de fietsbrug naar Sporenburg en 
de opwaardering van de Amsterdamse brug als beste varianten naar voren komen. Aan het 
college van B en W en de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze varianten nader te 
onderzoeken. Dat onderzoek staat niet op zichzelf, maar omvat het complete kader van 
bereikbaarheid van het Zeeburgereiland en IJburg.  



28 
 

 Het belang van de bunkerstations is bij de gemeente bekend en zij worden dan ook in de 
kaarten van het SP Sluisbuurt opgenomen. De bereikbaarheid van het station ter hoogte 
van de Sluisbuurt wordt in de verdere planvorming meegenomen. Waar nodig gaat de 
gemeente in overleg met de exploitanten van de stations. 

Aanpassing plan 

 Rijksbelangen (vaarwegen en wegen) worden expliciet verwoord in het SP Sluisbuurt. 
Daarnaast geeft het plan de resultaten weer van afstemmingsoverleg met RWS nautiek, 
veiligheid, verkeer en ecologie); 

 De bunkerstations worden duidelijker in het plan opgenomen, ook in de kaarten; 

 Teksten in het plan over ecologie worden aangepast, met name over de ecologische 
verbindingszone, waarvan het ontwerp is aangepast; 

 Teksten over mobiliteit worden in het plan verbeterd en aangevuld, onder meer verwijzend 
naar een Mobiliteitsplan en andere verkeersmaatregelen.  
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4.2 Bedrijven en instanties 

 

ProWest 

Inspraakreactie 

De vereniging ProWest houdt zich bezig met promotie van de Westelijke Tuinsteden en verdedigt de 
uitgangspunten van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1935, dat naar mening van de indiener 
ook voor oostelijke uitbreidingen van de stad gelden. Volgens ProWest worden die uitgangspunten - 
licht, lucht, ruimte en een geleidelijke overgang van stad naar platteland - bij de Sluisbuurt 
genegeerd, waardoor de beleving van de ruimte buiten de stad verloren gaat. Men meent dat hier te 
snel en te grootschalig wordt ontwikkeld, zonder visie op volkshuisvesting. Daarbij maakt de 
indiener een vergelijking met de Zuidas, de Bijlmermeer en de problemen van de Parijse banlieues 
(geïsoleerd, anoniem, weinig voorzieningen, gebrekkige verbindingen met de stad). Men vraagt om 
slimmere oplossingen voor woningbouw, met een meer Amsterdams karakter. 

Reactie gemeente 

Het AUP uit 1935 geldt niet voor het Zeeburgereiland. De ontwikkeling van de Sluisbuurt is geen 
stadsuitbreiding maar stedelijke verdichting. Het gebied is onderdeel van de herontwikkeling van de 
IJ-oevers (Structuurvisie: ‘Herontdekking van het Waterfront’) en sluit meer aan op de 
uitgangspunten van de Compacte Stad. De vergelijkingen met de Zuidas, Bijlmermeer en de Parijse 
banlieue gaan niet op: 
 

 In de Bijlmermeer was sprake van grootschalige, eenvormige gebouwen (CIAM-structuur) in 
het groen, los van de stad. De Parijse banlieues bestaan uit monofunctionele, eenvormige 
wooncomplexen, ver buiten de binnenstad; 

 De Sluisbuurt ligt op minder dan een kwartier fietsen van de binnenstad (net als veel andere 
buurten aan de ring A10 West) en is beter bereikbaar dan grote delen van de Westelijke 
Tuinsteden. De Sluisbuurt wordt een multifunctionele stadswijk met Amsterdamse, 
gemengde straten, een grote variatie aan gebouwen en woningtypen (appartementen, 
grond-ontsloten woningen, studio’s, woningen voor gezinnen en senioren), en menging van 
functies (onderwijs, winkels, horeca en bedrijvigheid) waarbij elk bouwveld/kavel zorgvuldig 
wordt ontworpen. 

 
De grote vraag naar woningen en de beperkte ruimte in de stad maakt bouwen in hoge dichtheid 
noodzakelijk. Daarvoor zijn tegenwoordig tal van (steden)bouwkundige oplossingen die waarborgen 
dat de nieuwe wijk een hoge mate van variatie, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid biedt. 

 
 

FIWADO 

Inspraakreactie 

FIWADO handelt in brandstoffen en andere hulpmiddelen voor de binnenvaart. Het bedrijf ligt aan 
de Zuider IJdijk in één van de twee bunkerschepen in het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de 
Baaibuurten. In het bunkerschip zitten ook drie bedrijfswoningen. Indiener merkt op dat: 
 

 Zijn bunkerschip niet wordt genoemd in het concept SP Sluisbuurt; 

 Geen rekening is gehouden met aanvoerroutes voor de twee bunkerschepen; 

 De beoogde wandel- en fietsroute langs de twee bunkerschepen loopt en de 
bevoorradingsroutes van de bunkerschepen kruist.  
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Toen het bunkerschip van de indiener in 2013 door Rijkswaterstaat werd verplaatst, zijn met de 
gemeente plannen gemaakt voor aan- en afvoerroutes voor beide bunkerschepen. Ook zijn recent 
de toegangswegen voor beide schepen aangepast om te voorkomen dat bedrijfsverkeer zich zou 
moeten mengen met het lokale verkeer voor de woongebieden. Indiener verzoekt om de twee 
bunkerschepen en de bestaande toegangswegen op te nemen in het SP Sluisbuurt en het 
bestemmingsplan. Daarnaast wordt gevraagd om de aansluiting van het bunkerschip op de aan te 
leggen stadsverwarming te onderzoeken. 

Reactie gemeente 

In het concept SP Sluisbuurt zijn de bunkerschepen op alle relevante kaarten en afbeeldingen 
opgenomen, inclusief de huidige en toekomstige toegangswegen. De gemeente zal de 
bunkerschepen te zijner tijd ook opnemen in het bestemmingsplan, met de huidige 
functie/bestemming. De aanwezigheid van drie bedrijfswoningen was bij de gemeente niet bekend. 
 

 

HBB groep 

Inspraakreactie 

De HBB groep is eigenaar van Port Entrepot, een jachthaven met 200 ligplaatsen voor sloepen en 
zeiljachten in de Entrepothaven. Indiener maakt bezwaar tegen de bouw van een fietsbrug tussen de 
Sluisbuurt en Borneo of Sporenburg, omdat de doorvaarthoogte te laag is voor zeilschepen met 
staande mast, waarmee de bereikbaarheid van de jachthaven in het geding komt. Deze beperking 
heeft volgens de exploitant een zeer negatief effect op de waarde van de ligplaatsen en zou een 
aantasting van de exploitatie van de jachthaven betekenen. 

Reactie gemeente 

De gemeente is zich bewust van de jachthaven, het aantal ligplaatsen en de aanwezigheid van 
zeilschepen met staande mast. In het geval van een te realiseren fietsbrug wordt daarom rekening 
gehouden met een te openen klep voor schepen die niet onder het vaste deel van de brug kunnen 
doorvaren. Bij de verdere uitwerking van een eventuele fietsbrug zal in contact worden getreden 
met de jachthaven om nadere afspraken te maken.  
 
 

Genootschap Amstelodamum 

Inspraakreactie 

Genootschap Amstelodamum beoogt kennis van het Amsterdamse heden-en-verleden te 
bevorderen. De vereniging is aangesloten bij het Amsterdam Erfgoed Overleg en zet zich onder 
meer in voor de bescherming van Amsterdamse monumenten, historische stadsgezichten en de 
UNESCO werelderfgoedstatus van de grachtengordel. Het genootschap heeft de volgende vragen 
en bezwaren: 
 

 De hoge torens van de Sluisbuurt verstoren de zichtlijnen vanuit de oostelijke binnenstad. 
Voorbeeld is de Rembrandttoren, die zichtbaar is vanaf de Prinsengracht; 

 Delen van Amsterdam Noord zijn beschermd stadsgezicht. Er is vooral vrees voor de 
confrontatie tussen het dorpse Schellingwoude en de hoogbouw van de tegenover gelegen 
Sluisbuurt. Dit zou een grote aantasting van het historisch stadsgezicht van de dijkdorpen 
betekenen; 
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 In het concept SP Sluisbuurt, zoals dat ter inzage lag, heeft indiener het advies van de 
gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie gemist; 

 De indiener vraagt zich af of dit plan goed doordacht is. Amsterdam zou niet de lucht in 
moeten worden gebouwd. Verdichting is belangrijk, maar moet rekening houden met 
cultuurhistorische elementen. Leidt hoogbouw niet tot grote mobiliteit, anonimiteit en 
weinig sociale samenhang?  

 
Om deze redenen verzoekt de indiener om het plan aan te passen, zodat rekening wordt gehouden 
met de status van de beschermde stads- en dorpsgezichten. 

Reactie gemeente 

Het Zeeburgereiland en de Sluisbuurt liggen in de omgeving van diverse beschermde 
stadsgezichten:  
 

 Amsterdamse binnenstad: in 1999 aangewezen als beschermd stadsgezicht (binnen de 
Singelgracht). De stedenbouwkundige structuur, bebouwing en publieke ruimten vormen 
een van de mooiste, grootste en best bewaarde historische binnensteden van Europa. 

 Grachtengordel: in 2010 toegevoegd aan de UNESCO lijst van werelderfgoed. Deze status 
bevordert niet alleen internationale bekendheid voor de stad, maar stimuleert ook het 
behoud van de grachtengordel voor de komende generaties. UNESCO heeft de 
grachtengordel verdeeld in een kern en een bufferzone. De kern bestaat uit het 
daadwerkelijke erfgoed, terwijl de bufferzone dient ter bescherming van de kern. Het 
Zeeburgereiland ligt overigens buiten de bufferzone en circa 3,5 kilometer buiten de 
kernzone.  

 Amsterdam Noord: delen ervan zijn in 2015 aangewezen beschermd stadsgezicht, 
waaronder de dijkdorpen Schellingwoude, Nieuwendam en Buiksloot en de lintbebouwing 
van de Oostzanerdijk. Daarnaast behoren de Volewijck en delen van de 
Nieuwendammerpolder en Buiksloterhampolder met het Noordhollandsch Kanaal ook tot 
het beschermd stadsgezicht. Tenslotte maakt de reeks tuindorpen uit de ‘20-40 gordel’ van 
Noord er ook deel van uit. 

 Durgerdam: in 1976 aangewezen als beschermd dorpsgezicht, met zijn karakteristieke 
dijkbebouwing van vrijstaande houten vissershuisjes, het kerkje en de oude haven. 

 
De aanwijzing als beschermd stadsgezicht is van zwaarwegend belang. Met name om kritisch, 
zorgvuldig en conserverend te kijken naar ontwikkelingen binnen het beschermd gebied. De letter 
en geest van de wet was echter nooit bedoeld om ontwikkelingen buiten het beschermd gebied aan 
banden te leggen. De ontwikkeling van de Sluisbuurt ligt buiten de bovengenoemde beschermde 
gebieden en er is geen sprake van fysieke aantasting van deze stads- en dorpsgezichten. Ook de 
relatie tussen de dorpsgezichten en het IJ blijft intact. 
 
De nieuwe skyline van de Sluisbuurt zal wel duidelijk zichtbaar zijn vanuit de beschermde 
stadsgezichten van Amsterdam Noord en Durgerdam. De afstand tot het UNESCO grachtengordel 
gebied is groot en de torens zijn vanuit de historische binnenstad niet of nauwelijks te zien. Zie 
daarvoor ook de fotomontage beelden in bijlage I (pagina 112-114) van het definitieve concept SP 
Sluisbuurt.  

Aanpassing plan 

Om tegemoet te komen aan bezwaren van diverse indieners (zie ook de hoogbouw paragraaf 3.2) 
wordt het aantal, de hoogte en positionering van torens en zoekgebieden voor torens aangepast: 
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 Het totaal aantal torens verandert van 28 naar 25;  

 De maximale bouwhoogte wordt verlaagd van 143 naar 125 meter; 

 De maximale hoogte van twee van de hoogste torens wordt herzien, zodat deze niet of 
nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de grachtengordel. 

 

 

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad 

Inspraakreactie 

De vereniging maakt zich sterk voor het behoud van historische bebouwing, de oude binnenstad en 
de stedenbouwkundige structuur van Amsterdam. Indiener is van mening dat de hoogbouw in de 
Sluisbuurt onvoldoende rekening houdt met het traditionele karakter van Amsterdam en de 
cultuurhistorische waarden van Waterland. Men stelt daarnaast dat het plan in strijd is met de 
Structuurvisie 2040 en het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB), en dat de beoogde hoogbouw een 
groot aantal problemen en nadelen heeft (zie onder). Op grond daarvan vraagt de vereniging om het 
plan aan te passen. De indiener wijst in haar reactie op de volgende specifieke bezwaren:  
 

 Structuurvisie. Indiener stelt dat de Sluisbuurt middenin de Hoofdgroenstructuur ligt. 
Daarnaast wijst de Structuurvisie alleen in een hoek van de Sluisbuurt hoogbouw aan, terwijl 
nu hoogbouw in het hele plangebied wordt voorgesteld. 

 Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Indiener stelt dat de hoogbouw niet past in het LIB, 
omdat daarin een maximale bouwhoogte van 80 meter wordt genoemd. Hoger bouwen 
brengt de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar en daarom pleit de indiener tegen een 
ontheffing op het Luchthaven Indelingsbesluit. 

 Hoogbouweffectrapportage (HER). Indiener stelt dat de HER slecht en incompleet is 
uitgevoerd, met name op de aspecten windhinder en bezonning. 

 UNESCO. Indiener stelt dat de hoogbouw buiten de bufferzone van het werelderfgoed (de 
grachtengordel) ligt – en dus formeel is toegestaan – maar dat hoogbouw alleen als accent 
moet worden uitgevoerd. De indiener vindt dat de gemeente het plan voor de Sluisbuurt 
moet melden bij UNESCO, vanwege de visuele gevolgen van grootschalige hoogbouw. 

 Welstand. Heeft de welstandscommissie al een oordeel heeft geveld over de plannen? 
Indiener stelt dat de passage in het concept SP Sluisbuurt, waarin aangekondigd wordt dat 
er een welstandskader komt, geen oplossing biedt voor het probleem van hoogbouw. 

 Alternatieven. Indiener stelt dat er betere manieren zijn om dezelfde woondichtheid te 
bereiken. Verwezen wordt naar Holland Park in Diemen, waar volgens de indiener een 
zelfde dichtheid wordt gerealiseerd met lagere bebouwing en incidentele torens tot 50 
meter. Men wijst erop dat de ‘meterprijzen’ in dat plan ook gunstig zijn. Als tweede goede 
voorbeeld noemt men het Westerdokseiland, waar ook geen torens zijn gerealiseerd. 

 Schaduw en wind. Indiener stelt dat woontorens de lichttoetreding van lagere gebouwen 
belemmeren en op het maaiveld voor een temperatuurdaling zorgen. Daarnaast geven hoge 
gebouwen windhinder, waardoor verblijf op het maaiveld onaangenaam wordt. 

 Kosten. Indiener stelt dat de bouwkosten van woontorens 1,5 keer zo hoog zijn (per m2) als 
gebouwen tot 7 lagen en na oplevering hogere servicekosten hebben. Daardoor zijn 
dergelijke woningen alleen bereikbaar voor hoge inkomens. De woontorens veroorzaken 
aldus segregatie in de stad: de rijken in de torens, de rest in de schaduw en de windhinder. 

 Zicht. Indiener vreest dat bewoners van de torens geen contact met de buurt hebben (met 
auto parkeergarage in, lift naar boven) en dat er vanaf de 4e etage geen zichtrelatie is met 
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de openbare ruimte. Daarnaast bestaat de vrees dat bewoners op de lagere etages uitkijken 
op de parkeergarages van de torens. 

 Bewegende Stad. Indieners stelt dat woontorens het gebruik van de trap ontmoedigen en 
dus in strijd zijn met het Bewegende Stad beleid. 

Reactie gemeente 

De vragen en opmerkingen van de indiener komen grotendeels overeen met een aantal van de 
inspraakreacties zoals besproken in paragraaf 3.2, die geheel is gewijd aan de geplande hoogbouw. 
De gemeente verwijst de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad dan ook naar die 
paragraaf, waarin uitgebreid op de ingediende punten wordt ingegaan. Ter aanvulling worden 
hieronder nog enkele specifieke bezwaren van de indiener behandeld: 
 

 Kosten: over de daadwerkelijke kosten voor de Sluisbuurt is nog niks bekend. Hoogbouw 
maakt het mogelijk om relatief veel meer openbare ruimte te creëren, met een goede 
bezonning voor groen en recreatie; een belangrijke ontwerpkeuze.  

 Sociale cohesie: in paragraaf 3.2 wordt beargumenteerd waarom de Sluisbuurt goede 
voorwaarden schept voor sociale cohesie, en wat er op dat punt van het verleden is geleerd. 
Daarnaast wordt in de Sluisbuurt een sociaal gemengd en divers programma gerealiseerd 
van 40% sociale huur, 40% middensegment huur (en koop) en 20% dure koop of huur. 

 Zicht: de woontorens staan op de bredere voet van middelhoogbouw blokken als onderdeel 
van het stedelijk weefsel (geen losse torens in de open ruimte), dus het zicht vanuit de 
torens is niet wezenlijk anders dan in gewone Amsterdamse straten. Het ontwerp is zo 
gekozen dat schaduwen vooral parallel aan de dwarsstraten vallen, dus die straten liggen 
goed op de zon. De vrees voor uitzicht op parkeergarages is ongegrond. Er gelden lage 
parkeernormen, met 3.200 plaatsen onder de grond en ook parkeren in gebouwen 
bovengronds (o.a. langs de Zuiderzeeweg), zorgvuldig ingepast in de bouwblokken. In de 
plinten van de gebouwen komen dus vooral (ingangen van) woningen, bedrijven, horeca, 
voorzieningen en winkels. 

 Schaduw en wind: in het ontwerp van de Sluisbuurt wordt al het mogelijke gedaan om 
windhinder en hinder van schaduw te voorkomen, zoals plaatsing van bomen, 
terugspringende gevels op hoogte en geen lange gevelwanden (tunneleffect). Met succes, 
zo blijkt uit nader onderzoek (zie paragraaf 3.2). Door de wereldwijde klimaatverandering 
worden steden in de zomer steeds vaker getroffen door het ‘urban heat effect’ (warmte 
door bebouwing in hoge dichtheid). Schaduw op straat, van bomen en gebouwen, kan in dat 
geval juist wenselijk zijn. 

 Bewegende Stad: bewoners van woontorens (1/3 van het woningaantal) gebruiken 
inderdaad de lift. De inrichting van de openbare ruimte en de plekken van voorzieningen 
legt echter het primaat bij lopen, fietsen en sporten. Autogebruik wordt ontmoedigd. 

 Luchthaven Indelingsbesluit: volgens het LIB geldt voor de Sluisbuurt alleen een 
hoogtebeperking (80 meter) in verband met radar. Uit het onderzoek van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) bleek op deze locatie echter geen gevaar op het verstoren 
van de radar. In de Sluisbuurt kan daarom zonder beperking worden gebouwd tot een 
hoogte van 145 meter. 

 Hoogbouweffectrapportage: De HER dient een toelichting op het hoogbouwplan en kan 
een onderzoek naar de aspecten zoals effecten van windhinder en schaduwwerking in de 
directe omgeving bevatten, maar dient in ieder geval een rapportage met betrekking tot de 
landschappelijke inpassing te bevatten. Aan deze verplichting voldoet de HER voor de 
Sluisbuurt. In de definitieve conceptversie van het SP Sluisbuurt is nieuw onderzoek naar 
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bezonning en windhinder opgenomen (zie bijlage XII van het SP). Voor het 
bestemmingsplan van de Sluisbuurt wordt een actuele HER opgesteld. 

 Alternatieven Holland Park en Westerdokseiland: Holland Park heeft een lagere dichtheid 
dan de Sluisbuurt. Westerdokseiland een vergelijkbare dichtheid, maar nauwelijks openbare 
ruimte. 

Aanpassing plan 

Zie onder paragraaf 3.2 de aanpassingen voor hoogbouw. 
 
 

Landmarkt 

Inspraakreactie 

Landmarkt is de uitbater van een supermarkt in Schellingwoude. De indiener is enthousiast over het 
concept SP Sluisbuurt en denkt dat het plan een positieve impuls kan zijn voor de winkel van de 
indiener en voor Amsterdam als geheel. 
 
Landmarkt wijst op de hoge kwaliteit van zijn regionaal geproduceerde assortiment en denkt dat de 
winkel een goede voorziening kan zijn voor de bewoners van de Sluisbuurt. Indiener vreest echter 
dat de marktvraag niet groot genoeg is voor twee supermarkten in de Sluisbuurt. Men wijst op de 
trend van internet winkelen, thuisbezorging en de opkomst van discounters. Landmarkt vraagt 
daarom de hoeveelheid vierkante meters detailhandel te beperken tot één supermarkt van 
maximaal 1.500 m². 

Reactie gemeente 

De gemeente hecht aan een breed en veelzijdig winkelaanbod en daaraan zou Landmarkt wellicht 
een waardevolle bijdrage kunnen leveren. De gemeente heeft onderzoek laten doen door de 
Regionale Adviescommissie Detailhandel naar het winkeldraagvlak voor het hele Zeeburgereiland. 
De gebruikte onderzoeksmethode wordt voor alle ontwikkelingen in Nederland gebruikt, meestal 
voor sub urbane wijken. De uitkomsten zijn daarom aan de voorzichtige kant, omdat de Sluisbuurt 
geen sub urbane wijk is. Volgens de raming is er draagvlak voor minimaal 3.000 – 4.500 m² WVO 
detailhandel in de Sluisbuurt. Om de genoemde veelzijdigheid van het aanbod te waarborgen is het 
daarom gewenst om niet aan één, maar aan twee supermarkten ruimte te geven. De winkelruimte 
zal in de plinten van de woongebouwen worden gerealiseerd. Het aantal winkels/supermarkten 
groeit mee met de gefaseerde ontwikkeling van de wijk. 

 

 

Koninklijke BLN-Schuttevaer 

Inspraakreactie 

BLN-Schuttevaer is een belangenorganisatie voor de binnenvaart. Indiener maakt bezwaar tegen 
een vaste fietsbrug naar de Sluisbuurt en wijst op een nieuwe richtlijn voor de doorvaarthoogte van 
bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Volgens de indiener wordt de minimale doorvaarthoogte 
mogelijk aangepast naar 11.35 meter, zodat ook schepen met vier lagen (lege) containers 
onbelemmerd door kunnen varen. Volgens BLN-Schuttevaer leidt de combinatie van de nieuwe brug 
en de twee aanwezige bunkerschepen tot gevaarlijke situaties met aanmerende en vertrekkende 
schepen. Tenslotte ziet men een recreatiehaven ingetekend en vreest dat recreatieschepen het 
Amsterdam-Rijnkanaal zullen oversteken op weg naar de binnenstad, wat op deze locatie tot zeer 
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gevaarlijke scheepverkeerssituaties zal leiden. Men denkt graag mee over een robuuste verbinding 
tussen de stad en Sluisbuurt. 

Reactie gemeente 

De gemeente is bekend met het onderzoek dat het Rijk op dit moment laat verrichten naar het 
aanpassen van de doorvaarthoogte van bruggen tussen Amsterdam en de Duitse grens. De 
gemeente is in overleg met Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf en Centraal Nautisch Beheer over de 
nautische inpassing van een fietsverbinding naar de Sluisbuurt. Voor het SP Sluisbuurt wordt aan het 
gemeentebestuur voorgesteld om alleen een ruimtelijke en financiële reservering op te nemen voor 
een mogelijke nieuwe fietsbrug en voor de verbetering van de Amsterdamse brug (zie ook paragraaf 
3.8). Een beslissing over de aanleg van de fietsbrug wordt nog niet genomen, in afwachting van 
nader onderzoek. In dat nadere onderzoek spelen nautische aspecten een belangrijke rol, waaronder 
een veilige situatie rondom de bunkerschepen. 
 
Het ingetekende waterbassin in de Sluisbuurt is niet bedoeld als recreatiehaven. Dat was 
aanvankelijk wel de bedoeling, maar is als optie reeds voor publicatie van het concept SP Sluisbuurt 
geschrapt, onder meer vanwege de nautische veiligheid op het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan het 
waterbassin komt een spuisluis die alleen voor onderhoudsschepen van het Hoogheemraadschap te 
openen is. 

 

Basisschool De Achthoek  

Inspraakreactie 

De directie en medezeggenschapsraad van basisschool De Achthoek (ASKO-scholen) maken ernstig 
bezwaar tegen een fietsbrug tussen het Oostelijk Havengebied en de Sluisbuurt. De school heeft 800 
leerlingen, verspreid over twee locaties in het Oostelijk Havengebied, met de hoofdvestiging op 
Sporenburg. Verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik is een belangrijk punt voor de 
school. Indiener stelt dat bij de keuze voor een fietsbrug geen rekening wordt gehouden met de 
belangen van de ouders en kinderen van de Achthoek. Bij het aanlanden van de fietsbrug op de J.F. 
van Hengelstraat kruist de beoogde route drie locaties die volgens de indiener problematisch zijn: 
 

 Bij de school aan het Baron Tindalplein (kruising voornaamste fietsroute naar school); 

 Bij de gymzaal aan de J.F. van Hengelstraat;  

 Bij de school aan de Oostelijke Handelskade.  
 
Indiener stelt dat zij door de gemeente niet werd betrokken bij de planvorming voor de fietsbrug. 
Ook in de tot dusver uitgevoerde onderzoeken is geen rekening gehouden met de schoollocaties. De 
school merkt op dat uit gegevens van de gemeente blijkt dat de beoogde fietsroute vooral tussen 
8.00 en 9.00 uur in de ochtend druk wordt gebruikt, juist als de leerlingen bij school aankomen. 
Indiener vreest een gevaarlijke en onverantwoorde situatie als zoveel fietsers langs de schoollocaties 
worden geleid. Door de toegenomen verkeersonveiligheid zouden meer ouders hun kinderen met de 
auto naar school brengen. 
 
De indiener benadrukt het belang van een rustige en veilige schoolomgeving. Om die reden werkt de 
school samen met het stadsdeel en andere lokale overheden aan de verbetering van de 
verkeersveiligheid en het stimuleren van een veilige verkeersdeelname van kinderen. De beoogde 
fietsroute is volgens de indiener in strijd met deze inspanningen. Men vraagt daarom de belangen 
van 800 leerlingen zeer serieus te nemen. De school vindt drie á vier minuten tijdwinst met de 
nieuwe fietsroute niet opwegen tegen een slechtere verkeersveiligheid. Men pleit daarom voor een 
alternatieve fietsroute via Cruquius. 
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Reactie gemeente 

De gemeente neemt de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen zeer serieus. De ingediende 
vragen en bezwaren over verkeersveiligheid hebben er daarom aan bijgedragen om op dit moment 
nog geen beslissing te nemen over het aanleggen van de nieuwe fietsbrug, maar nader onderzoek af 
te wachten. Overigens ligt de hoofdvestiging van de school niet aan de beoogde fietsroute, maar op 
circa 50 meter er vandaag. 
Inhoudelijk gezien is er een grote overlap van deze inspraakreactie met reacties van bewoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden, zoals eerder besproken in paragraaf 3.8. Voor een 
uitgebreidere reactie van de gemeente wordt daarom naar die paragraaf verwezen. 

Aanpassing plan 

Zie onder paragraaf 3.8 de aanpassingen voor de fietsverbinding. 
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5. Overzicht alle reacties per thema 
 
 

 

Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 

 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

Plan Algemeen   

Het plan is te laat bekend gemaakt en/of de reactietermijn is te kort. 160A, 140A, 171, 140a 

Het plan is in strijd met de Structuurvisie waarin een pont wordt 
genoemd in plaats van de voorgestelde brug. 

93 A 

Bereikbaarheid   

De lage parkeernorm zal waarschijnlijk niet leiden tot minder autobezit, 
maar heeft als gevolgd dat men gaat parkeren in nabijgelegen buurten 
(Schellingwoude e.a.) 

160a, 279, 78, 60, 81 

De uitvalswegen (richting A10 en stad in) zijn nu al druk en het is de vraag 
in hoeverre die de extra verkeersdruk aankunnen. Worden deze 
aangepast? 

3, 5, 62, 78,60, 81, 101a,  

Houd rekening met het scenario dat de parkeernorm naar boven wordt 
bijgesteld. Zorg bestaat dat door lage parkeernorm massaal aan de 
noordkant van de Schellingwouderbrug geparkeerd gaat worden. 

Centrale Dorpenraad Landelijk 
Amsterdam-Noord, 13, 21, 29, 45, 58, 59 

Er wordt aangedrongen op een risicoanalyse en inventarisatie van 
haalbare maatregelen om de ontsluiting van het Sluiseiland 
daadwerkelijk mogelijk te maken. Er is op dit moment geen 
verkeersnetwerk (fiets, ov) aanwezig zoals op andere hoogbouwlocaties 
wel het geval is. 

Centrale Dorpenraad Landelijk 
Amsterdam-Noord, 13, 21, 29, 45, 58, 59 

Maak inzichtelijk welke logistieke stromen (bewoners, bedrijven, 
winkels) verwacht worden en hoe die worden afgewikkeld. 

Centrale Dorpenraad Landelijk 
Amsterdam-Noord, 13, 21, 29, 45, 58, 59 

Is in het kader van de bereikbaarheid een metro in overweging 
genomen? 

44, 62 

Programma wonen, werken, maatschappelijk   

Maak een goede haalbaarheidsanalyse en een gedegen marktanalyse 
wie de woningen in de Sluisbuurt zullen kopen, welke specifieke 
kenmerken deze kopers hebben en wat de gevolgen zullen zijn voor de 
sociale, economische en demografische karakteristieken van deze buurt. 

Centrale Dorpenraad Landelijk 
Amsterdam-Noord, 13, 21, 29, 45, 58, 59 

Onderzoek de te verwachten druk op maatschappelijke voorzieningen in 
Landelijk Noord, een inschatting van risico's die dat met zich meebrengt 
en passende maatregelen waar nodig. 

Centrale Dorpenraad Landelijk 
Amsterdam-Noord, 13, 21, 29, 45, 58, 59 
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Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 

 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

Waar is ruimte voor bedrijvigheid en sporten in het plan? 85 

Ecologie, natuur, groen   

Indiener maakt zich zorgen over de impact van het plan/recreatie op de 
ecozone. 

101A, 44 

 

 

 

Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 
 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

Hoogbouw: massaliteit  

Wat is de economische onderbouwing voor de noodzakelijkheid van 
3.000 naar ca. 5.500 woningen in een jaar tijd? Voorgesteld wordt om in 
een lagere versnelling wat minder woningen te realiseren. Geadviseerd 
wordt geen (massale) bouw van hoge gebouwen aan de noordoostelijke 
stadsrand van Amsterdam. 

36
¡ , 338

, ProWest
iii 

 

Hoogbouw maakt de mensdichtheid per vierkante meter zo hoog dat de 
leefbaarheid onder druk komt te staan. Ook de druk op 
maatschappelijke voorzieningen in Noord is onderbelicht. 

5, Centrale Dorpenraad Landelijk 
Amsterdam-Noord (13, 21

¡¡
, 29, 45, 58

¡¡
, 

59) 

Hoogbouw: bouwhoogte  

De geplande gebouwen kunnen door hun extreme hoogte vervreemding 
in de omgeving veroorzaken. De nieuwe hoogbouwwijk lijkt los van de 
rest van de stad bedacht te zijn. Er bestaan zorgen over het ontstaan van 
een versnipperde lappendeken van hoge gebouwen langs de oevers van 
het IJ.  

21, ProWest
iii

 
 
 

Wat is de onderbouwing van de keuze voor deze bouwhoogte, als één 
van de vele mogelijkheden om in de Sluisbuurt de gewenste 
woningdichtheid te realiseren? Indiener vindt het in de lijn van de nota 
Hoogbouw 2011 om in dit gebied hoogbouw van de eerste categorie (30-
60m) te realiseren. Volgens het stedenbouwkundig plan is uit 
vooroverleg gebleken dat een ontheffingsaanvraag tot 143 meter 
kansrijk is. Er wordt gevraagd naar de argumentatie. 

36
¡
, 60, 81, Vereniging Vrienden van de 

Amsterdamse Binnenstad 

Hoogbouw: woonmilieu  

Is er wel behoefte aan dit ‘nieuwe’ type woonmilieu in de stad? Indiener 
stelt dat Amsterdam zowel een waterstad als een landstad is en dat 
verdichting van de stad ook in die traditie verder moet worden 
ontwikkeld. 

5, Genootschap Amstelodamum 
 
 

De indiener is van mening dat woontorens van meer dan 140 meter voor 
horizonvervuiling zorgen, dat dergelijke hoogbouw niet aantrekkelijk is 
en vaak leeg zal staan.  

3, 5, Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad 

Wordt met dit plan wel voldoende rekening gehouden met het eigen 
karakter van Amsterdam? Indiener vindt dat een relatief lage 
bebouwingshoogte één van de kenmerken van de stad is, waardoor de 
stad een menselijke schaal heeft en daardoor een prettige sfeer. 
Geadviseerd wordt om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. 
Zorgen worden geuit over de anonimiteit en gebrek aan sociale 

3, 5, 10, 388, ProWest
iii

, Genootschap 
Amstelodamum, Vereniging Vrienden van 
de Amsterdamse Binnenstad 
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Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 
 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

samenhang van de wijk. 

Hoogbouw: gentrificatie  

Indiener stelt dat de hoogbouw kapitaalkrachtige nieuwe bewoners zal 
aantrekken die niet bijdragen aan het lenigen van de woningnood of aan 
de leefbaarheid van Amsterdam. Er wordt gevraagd hoe de gemeente 
gentrificatie gaat voorkomen en of er een visie is op gewenste 
woningbouw/volkshuisvesting. Er zijn zorgen over de segregatie als 
gevolg van hoge gebouwen: de rijken in de torens met uitzicht, de 
minder rijken in lagere gebouwen rondom, in de schaduw en wind.  

3, ProWest
iii

, Genootschap 
Amstelodamum, Vereniging Vrienden van 
de Amsterdamse Binnenstad 

Hoogbouw: schaduw  

De buurt zal worden gekenmerkt door schaduw, met een slechte 
lichttoetreding in de lagere gebouwen, en een aantal graden 
temperatuurdaling op het maaiveld.  

3, Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad 
 

Schellingwoude en de huizen van de oostelijke Schellingwouderdijk 
(beschermd dorpsgezicht) zullen enkele uren per dag (met name in de 
winter) in de slagschaduw van de hoogste torens staan. Gevraagd wordt 
om de hoogte van 140 meter te heroverwegen. 

3, 5, 60, Centrale Dorpenraad Landelijk 
Amsterdam-Noord (13, 21

¡¡
, 29, 45, 58

¡¡
, 

59) 
 

Voor de schaduwwerking wordt een uitgebreidere kaart gevraagd, die 
het effect op de nabije omgeving toont, met gegevens van de winter op 
tijdstippen met een lage zon.  

10 

Hoogbouw: wind  

De indiener is van mening dat de buurt als gevolg van de hoogbouw 
gekenmerkt wordt door wind, waardoor het verblijf op het maaiveld 
onaangenaam wordt. 

5, Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad 
 

Voor de windwerking wordt een uitgebreidere kaart gevraagd, die het 
effect op de nabije omgeving toont. 

10 

In de HER staat dat schaduwwerking en windhinder in een 
vervolgonderzoek nader onderzocht zullen worden. Het woord ‘nader’ 
suggereert dat het slechts om details zou gaan. 

Genootschap Amstelodamum, Vereniging 
Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

Hoogbouw: uitzicht  

De vrees bestaat dat bewoners van hoge gebouwen uit hun 
appartementen in de garage verdwijnen, de buurt uit. Bewoners van 
lagere gebouwen kijken uit op garages van hoge gebouwen. Vanaf de 5

e
 

etage is er geen zichtrelatie met de openbare ruimte. 

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

Bewoners van de kop van het KNSM eiland zijn bang dat hun uitzicht 
verandert in een muur van gebouwen. Er wordt gevraagd of er rekening 
wordt gehouden met de huidige bewoners. De indiener stelt dat het 
landelijk karakter van Schellingwoude en Landelijk Noord (Beschermd 
stadsgezicht Amsterdam-Noord) wordt aangetast. Wordt er wel 
voldoende rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden van 
zuidelijk Waterland?  

3, 5, 10, 60, 81, 338, Genootschap 
Amstelodamum, Vereniging Vrienden van 
de Amsterdamse Binnenstad 
 
 

De indiener is van mening dat de negatieve impact op Waterland niet 
door een welstandscommissie ongedaan kan worden gemaakt.  

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

De vrees bestaat dat de hoogbouw de skyline van de oostelijke 
historische binnenstad zal aantasten. Indiener verzoekt het plan te 
veranderen met aandacht voor het Unesco Werelderfgoed. 

Genootschap Amstelodamum 

Hoogbouw: commissies  Zie bijlage I, definitief concept 
Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt  
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Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 
 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

Is er een Hoogbouw Effect Rapportage gedaan (aspecten bouwhoogtes 
en bouwmassa’s) en bestaat er een advies van de Hoogbouwcommissie? 

36
¡ 

Het advies van de gemeentelijke dienst Monumenten & Archeologie 
wordt gemist.  

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

De indiener vraagt zich af of de welstandcommissie al een oordeel heeft 
gevormd over de plannen. 

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

Hoogbouw: vergelijkingen  

Wat is de noodzaak voor een ‘Manhattan aan het IJ’? Amsterdam heeft 
immers, zoals vele andere historische steden, een hoge 
bevolkingsdichtheid bereikt met bebouwing van voornamelijk vier of vijf 
verdiepingen. 

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

De indiener stelt dat eerdere ervaringen niet optimistisch stemmen en 
de vraag rechtvaardigen of de opzet van dit plan goed is doordacht. 

Genootschap Amstelodamum 

Indiener vergelijkt het Zeeburgereiland met Nieuw-West, gelegen in de 
‘Buitenstad’, aan de rand van de stad. Gevreesd wordt dat een 
hoogbouwwijk aan de rand zich ontwikkelt tot een getto, zoals de 
Banlieue van Parijs. Mensen komen hier uit nood wonen die niet elders 
terecht kunnen, met weinig voorzieningen en gebrekkige verbindingen 
met de stad.  

ProWest
iii

 

De Sluisbuurt wordt vergeleken met de Zuidas, dat volgens de indiener 
geen aantrekkelijk woonmilieu biedt. Er wordt gevraagd of Amsterdam 
dit aan de oostkant wil herhalen. 

ProWest
iii

 

Indiener maakt een vergelijking met de Bijlmermeer, dat ook met hoge 
verwachtingen is gebouwd maar in grote problemen kwam, mede door 
de te grote schaal waarop gebouwd werd.  

ProWest
iii 

Gesteld wordt dat de dichtheid ook te bereiken is met lagere bebouwing 
en hier en daar torentjes lager dan 50 meter, zoals het project Holland 
Park te Diemen. Indiener denkt dat een dergelijke opzet ook goed 
denkbaar is in de Sluisbuurt.  

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

De indiener geeft aan dat de hoge dichtheid ook zonder hoogbouw te 
bereiken is, zoals bij het Westerdok. 

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

Hoogbouw: structuurvisie   

Uit de Structuurvisie wordt opgemaakt dat het hier om incidentele 
accenten gaat. Het sterretje op de kop van het Zeeburgereiland zou een 
hoogbouwaccent betekenen. 

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad 

Hoogbouw langs de A10 in Noord is niet gewenst (ligging t.o.v. 
Waterland). De Sluisbuurt ligt middenin de hoofdgroenstructuur. In het 
plan is geen sprake van accenten of zorgvuldige inpassing, maar van 
massieve hoogbouw, nagestreefd om andere redenen dan dichtheid.  

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad

 

In de Structuurvisie is alleen de westelijke punt van de Sluisbuurt 
aangewezen voor hoogbouw. In de HER wordt gesuggereerd dat de 
torens gewettigd zijn doordat de Sluisbuurt aansluit op het zoekgebied 
voor hoogbouwaccenten. Zichtlijnen worden dichtgezet met een muur 
van hoogbouw. Het plan wijkt af van de Structuurvisie en de Nota 
Hoogbouw. 

36
¡
, Vereniging Vrienden van de 

Amsterdamse Binnenstad 

¡ Vereniging van burgers uit Schellingwoude 
¡¡ Naast ondersteuning van Centrale Dorpenraad Landelijk Amsterdam-Noord tevens individuele reactie 
iii Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest) 
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Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 

 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

Fietsverbinding: algemeen  

Een fietsverbinding over Borneo of Sporenburg tast het karakter van een 
rustige, kindvriendelijke wijk aan. 

38, 299 

De cijfers van Goudappel Coffeng zijn onvolledig en kloppen niet; IJburg 
en de te bouwen Hogeschool zijn niet meegenomen in de berekeningen. 
Criteria en wegingsfactoren die gelden voor het Oostelijk Havengebied 
lijken niet meegenomen. 

7b, 17b, 38 

De stedenbouwkundig opzet van de wijk wordt aangetast. 299 

Er is niet gekeken naar het effect dat een verbinding heeft op de 
leefbaarheid. De verbinding zal de leefbaarheid aantasten. 

7b, 17b, 171. 318 

De fietsverbinding geeft minimale tijdswinst. 237 

Fietsverbinding is niet in lijn met de Bewegende Stad. Wat is er mis met 
een stukje omrijden? 

7b 

De plannen zijn te laat bekend gemaakt. 171 

Projectteam committeert zich aan het bouwen van een brug. 7b, 17b 

Verbeter de bestaande infrastructuur in plaats van in te zetten op een 
nieuwe verbinding. 

249 

Bewoners Oostelijk Havengebied (OHG) zijn onvoldoende gehoord. 299 

Een fietsverbinding over OHG tast de verkeersveiligheid aan. 299, 17a, 38 

De fietsverbinding belast OHG extreem.  57 

De fietsverbinding tast de veiligheid en sociale cohesie op OHG aan. 171, 234 

De fietsverbinding is duur. Er zijn andere goedkopere alternatieven. 57, 237 

Fietsverbinding: Sporenburg   

De werkelijke tijdswinst staat in schril contrast met de investering in deze 
verbinding. 

2, 12, 41, 56, 178, 216, 65a 

Het fietsnetwerk in het OHG is nu al druk. De kruispunten op de route 
zijn nu reeds onveilig. De aanwezigheid van carports, uitritten, zijstraten 
en de school vergroten de onveiligheid. 

2, 23, 26, 35, 39, 40, 41, 47, 52, 53b, 56, 71, 
72, 82, 83, 93b, 99, 106, 108, 130, 131, 143, 
178, 193, 201, 205, 219, 240, 258, 260, 
263, 268, 276, 277, 283, 335, 347 
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Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 

 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

Een fietsverbinding voor een dergelijke grote stroom fietsers past niet in 
de opzet van Sporenbrug als een rustige, kindvriendelijke en 
verkeersluwe wijk. 

23, 26, 44, 53b, 54b, 71, 72, 108, 112, 131, 
134, 143, 147b, 193, 201, 205, 216, 217, 
219, 258, 260, 266, 268, 269, 276, 284, 
335 

De voorgestelde fietsverbinding strookt niet met wat de gemeente op 
blz. 57 van het SP Sluisbuurt stelt: ‘In het kader van de veiligheid zijn in 
de plint van de Hoogstraat geen bergingen of inritten van garages 
mogelijk.’ 

2, 99, 130, 193, 268, 335, 347 

Het werkelijke aantal fietsers is meer dan 10.000 omdat de te bouwen 
Hogeschool en de aanzuigende werking van IJburg tot een grotere 
stroom fietsers zal leiden. 

47, 71, 201, 205, 268 

De leefbaarheid zal worden aangetast. De buurt kent een rijk sociaal 
leven op straat (spelende kinderen etc.). Dat is niet meer mogelijk met 
een grote stroom fietsers. 

2, 23, 26, 31,39, 47, 53b, 54b, 71, 72, 73, 82, 
93b, 99, 108, 130, 134, 143, 193, 201, 205, 
273, 277, 283, 335, 347 

De woonkwaliteit wordt aangetast. Veel huizen hebben slaapkamers aan 
de straatzijde. Een drukke verkeersverbinding heeft effect op de 
nachtrust. 

2, 4, 23, 26, 47, 143, 201, 205, 268, 284 

De J. F. Hengelstraat wordt de drukste fietsstraat van Nederland. De 
waarde van de aanliggende woningen zal verminderen. Wordt men 
hiervoor gecompenseerd? 

12, 14, 35, 41, 83, 216 

De belangen van de buurt worden onvoldoende meegewogen. 2, 34b, 47, 53b, 93b, 201, 205, 208, 268, 
284 

Het rapport van Goudappel Coffeng is incompleet en gaat uit van 
verkeerde aannames. 

2, 9, 35, 47, 53A, 54A, 93A, 277 

Hoe wordt voorkomen dat scooters en/of brommers gebruik maken van 
deze verbinding? 

2, 12, 34b, 35, 41, 145,  

Het plan is strijdig met het provinciaal natuurbeheerplan. 4, 42, 44 

De helling van de brug is zo steil dat fietsers met grote snelheid de wijk 
inrijden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. 

277 

Fietsverbinding: Borneo   

De werkelijke tijdswinst staat in schril contrast met de investering in deze 
verbinding en het (negatieve) effect op de wijk. 

49b, 270, 312 

De fietsverbinding is onvoldoende onderzocht en de onderbouwing 
ontbreekt. Het onderzoek van Goudappel is onvoldoende en onvolledig. 
De fietsverbinding mag daardoor niet worden opgenomen in het SP. 

18b, 74b, 80b, 140b, 346b 

De fietsverbinding is niet in lijn met de Bewegende Stad. Waarom een 
verbinding als er al een goede verbinding is via de Amsterdamse Brug en 
de Nesciobrug? 

18b 



43 
 

Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 

 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

De verbinding tast het stedenbouwkundig karakter van Borneo aan als 
rustige, leefbare en kindvriendelijke wijk. 

18b, 74b 80b, 140b, 179, 348 

De verbinding leidt tot een verkeersonveilige situatie. De smalle straten 
zijn niet ingericht op een grote stroom fietsers, er is een slechte 
aansluiting op het hoofdnet fiets en het is nu al (gevaarlijk) druk op een 
aantal punten in de wijk. 

8, 49b, 74b, 79, 95, 102, 140b, 179, 194, 
270, 271, 312, 348 

De verbinding verbreekt de sociale cohesie in de buurt. Er wordt nu veel 
door kinderen op straat gespeeld en bewoners gebruiken de straat als 
hun buitenruimte (door het ontbreken van tuinen). 

74b, 80b, 95, 102, 140b, 348 

Fietsverbinding: pontonbrug  

Indieners maken bezwaar tegen de verbinding zonder verdere 
argumentatie. Soms met de opmerking om naar een andere verbinding 
te zoeken (bijvoorbeeld via Cruquius of fietstunnel naast Piet Hein 
Tunnel). 

51, 75, 86, 148, 156,184, 186, 190, 191, 
195, 197, 198, 200, 203, 204, 209, 210, 
211, 218, 220, 231, 233, 255, 144, 146, 135, 
122, 118, 117 

De verbinding is een aantasting van de schaarse openbare ruimte/groen 
in het OHG en betekent een aantasting van het Rietlandterras. 

6, 37, 46, 76, 77, 88, 94, 96, 100, 109, 110, 
114, 115, 125, 126, 127, 129, 147, 158, 164, 
172, 173, 180, 188, 192, 207, 221, 222, 223, 
226, 227, 228, 229, 238, 245, 252 

De verbinding tast de leefbaarheid aan. 4, 22, 37, 88, 98, 116, 169, 199, 212, 224, 
239, 247, 257 

Recreatief gebruik van het bassin wordt aangetast doordat de 
pontonbrug het water in tweeën splitst. 

87, 91, 104, 124, 125, 128, 136, 147, 153, 
169, 223, 236, 243, 246, 252, 253, 257 

Door de verbinding zal de geluidsoverlast toenemen in de buurt, met 
name omdat ook scooters en bromfietsen gebruik zullen maken van de 
verbinding. 

22, 46, 76, 87, 114, 123, 124, 125, 129, 180, 
181, 182, 199, 206, 22, 223, 226, 227, 239, 
244, 245, 254 

De luchtvervuiling neemt toe omdat ook scooters en bromfietsen 
gebruik maken van de verbinding. 

87, 199, 206, 215, 227 

Door de afname van de woonkwaliteit zal de waarde van de huizen 
verminderen. Wordt hiervoor gecompenseerd? 

162, 180, 223, 226 

Door de pontonbrug kunnen varende woonschepen in het bassin niet of 
nauwelijks meer manoeuvreren. 

69, 76, 94, 100, 111, 114, 115, 207 

De pontonbrug wordt geplaatst in de buurt van een gevaarlijke 
vaarroute, is dit wel mogelijk? 

226 

De pontonbrug is gesitueerd boven de Piet Hein tunnel. Hier mag in 
verband met veiligheid niets boven liggen. 

76, 100, 111, 114, 115, 163, 222, 225, 252 
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Inspraakreacties per thema 
Met korte weergave inhoud 

 

Indiener 
Aangeduid met naam en nummers 

De tweede 'rode brug' is te laag, hier kan geen fietsverkeer onder door. 95, 223, 225, 252 

Hoe wordt voorkomen dat weerselementen de veiligheid op de brug 
beïnvloeden? 

76, 100, 111, 114, 115 

Men maakt zich zorgen over de bereikbaarheid voor nood -en 
hulpdiensten als zich op de pontonbrug een incident voordoet. 

76, 100, 111, 114 

Het uitzicht vanuit de woningen wordt aangetast. 37, 90, 91, 104, 107, 115, 124, 125, 153, 
169, 180, 181, 182, 187, 199, 223, 226, 227, 
228, 236, 238, 243, 245, 246, 252, 253, 
254, 257 

De brug landt aan bij de wekelijkse bio markt. Wat gebeurt hier dan 
mee? 

147, 169, 180, 232, 242 

De toename van fietsverkeer leidt tot nog verkeersonveiliger situaties op 
de route (o.a. Van Eesterenlaan, Rietlandterras). 

37, 69, 87, 88, 90, 104, 105, 110, 120, 127, 
128, 133, 136, 138, 153, 169, 180, 187, 192, 
202, 214, 224, 225, 230, 247, 253, 254, 257  
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6. Aanpassingen stedenbouwkundig plan 
 

 
 
Naar aanleiding van de inspraakreacties, gereed gekomen onderzoeken en voortschrijdend inzicht 
zijn inmiddels de volgende onderdelen in het Stedenbouwkundig Plan aangepast: 
 

 Voor de keuze van een fietsverbinding tussen de Sluisbuurt en de stad is een 
variantenonderzoek gedaan en was er intensief overleg met een klankbordgroep van 
bewoners in het Oostelijk Havengebied. Op basis daarvan is ervoor gekozen om aan het 
bestuur van de gemeente voor te leggen om twee varianten verder te onderzoeken als 
onderdeel van een breder Mobiliteitsplan IJburg/Zeeburgereiland: een fietsbrug naar 
Sporenburg en het opwaarderen van de Amsterdamsebrug. Tevens wordt met 
Rijkswaterstaat overlegd om ook een tunnel op te nemen in dat onderzoek. Er zijn een 
ruimtelijke en financiële reservering opgenomen; 

 Inmiddels hebben ontwerpers een tweede verkeersontsluiting van de Sluisbuurt op de 
Zuiderzeeweg ingepast; 

 De maximale bouwhoogte van twee torens is verlaagd om het zicht vanuit de 
grachtengordel, zijnde UNESCO werelderfgoed, niet te verstoren; 

 De gevolgen van hoge woontorens zijn beter in beeld gebracht met betrekking tot 
schaduwwerking en zonuren in de omliggende buurten; 

 Er is een ‘plintstrategie’ uitgewerkt, om te bevorderen dat werken in de Sluisbuurt voor 
uiteenlopende doelgroepen betaalbaar is;  

 In de woonmilieustudie is de relatie tussen dichtheden en de parkeerstrategie beter 
uitgewerkt; 

 In plaats van luwten in het Amsterdam-Rijnkanaal wordt voor ringslangen een ondiepe 
binnendijkse watergang toegevoegd aan de westzijde van de dijk als onderdeel van het 
Natuur Netwerk Nederland en de Hoofdgroenstructuur; 

 Potentiële locaties voor onderwijs zijn uitgebreid, waaronder een locatie voor de 
Hogeschool InHolland; 

 Plantsoenen in de openbare ruimte hebben een betere plek in het stedenbouwkundig plan 
gekregen, met meer aandacht voor sociale interactie; 

 De mogelijkheid van een flexibele invulling van de kavels in het plan is sterker benadrukt, 
ook in de fasering van het plan; 

 

 Ter hoogte van de kruising Zuiderzeeweg/eerste dwarsstraat Sluisbuurt, wordt het vrij 
liggend fietspad geschrapt in verband met de verkeersveiligheid; 
 

 De nieuwe 40/40/20 beleidsregel (40% sociaal, 40% middelduur en 20% dure woningen) 
wordt verwerkt in het woonprogramma; 

 

 De maatregelen om het openbaar vervoer van en naar de Sluisbuurt te verbeteren worden 
in meer detail uitgewerkt; 

 

 Verkeerskundig onderzoek naar alle soorten verkeer en vervoer moet leiden tot een 
integraal mobiliteitsplan voor het hele Zeeburgereiland, met een pakket aan maatregelen; 
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 Rijksbelangen (vaarwegen en wegen) worden gerespecteerd in de verschillende ontwerpen 
en voorstellen in het concept SP Sluisbuurt. Daarnaast heeft het projectteam van de 
Sluisbuurt het afstemmingsoverleg met Rijkswaterstaat geïntensiveerd (nautiek, veiligheid, 
verkeer en ecologie); 

 

 De bunkerstations voor de scheepvaart worden duidelijker in het plan opgenomen, ook in 
de kaarten. 
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7. Petities fietsbrug Oostelijk Havengebied 

 

 

 

Er zijn twee petities ingediend gericht aan het College van B en W. Een petitie is tijdens de officiële 

inspraakperiode tussen 8 november en 22 december 2016 ingediend en de andere petitie is 

ingediend tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Bestuurscommissie Oost op 31 

januari 2017. 

 

 

7.1 Inspraakreactie 74 – petitie tegen fietsbrug 
In de tabel in hoofdstuk zes, is onder het kopje ‘Fietsbrug Borneo’ inspraakreactie nummer 74 te 

vinden. Met deze inspraakreactie is een petitie meegestuurd tegen een brug van de Sluisbuurt naar 

het Oostelijk Havengebied. Omdat de petitie onderdeel is van de ingediende inspraakreacties op het 

concept Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt, is deze tevens als bijlage 6.1 van de college- en 

raadsstukken toegevoegd. 

 

 

7.2 Petitie besluitvormend AB bestuurscommissie Oost 
Tijdens de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur van bestuurscommissie Oost, op 

31 januari 2017, is een petitie ingediend tegen een fietsbrug van de Sluisbuurt naar het Oostelijk 

Havengebied. De petitie is als bijlage 6.2 van de college- en raadsstukken toegevoegd. 


