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Wat doen wij, wie zijn wij 
 

 
 

 

De organisatie van bijeenkomsten en activiteiten van Door de Buurt is in handen van de volgende 

personen: Annabel Aardenburg, Peter Dortwegt, Leo Goetstouwers, Famke Grootswagers, John 

Zondag.  

 

De inzet van Door de Buurt wordt niet gefinancierd, noch betaald. 

 

De organisatie en uitwerking van de ideeën, plannen en initiatieven in dit document, wordt gedaan 

door de buurt, ofwel de initiatiefnemers: bewoners en bedrijven in de Buiksloterham. De uitkomsten 

die u in dit rapport vindt, zijn door de aandragers zelf uitgewerkt en opgeschreven. Wij hebben de 

bijdragen alleen georganiseerd op thema en een voorwoord geschreven. 

 

Contactgegevens: 

E: buurtvisiebsh@gmail.com 

F: www.facebook.com/buiksloterhambuurt  

M: @buiksloterhambuurt 

Daarnaast publiceren we uitnodiging en opbrengst van de buurtbijeenkomsten en de initiatieven die 

daar uit voortvloeien op www.buiksloterham.nl. 

  

mailto:buurtvisiebsh@gmail.com
http://www.facebook.com/buiksloterhambuurt
http://www.buiksloterham.nl/
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Waarom Door de Buurt? 
 

Door de Buurt is in het leven gekomen vanuit de behoefte om als buurtbewoners en bedrijven meer 
invloed en zeggenschap te hebben op de ontwikkelingen in Buiksloterham in de aanloop naar de 
gebiedsvisie en herziening bestemmingsplan.  

Dit, vanuit de overtuiging  dat gezamenlijke planontwikkeling van gemeente met direct 
belanghebbenden ons verder brengt.  

En: 

 
Bij een open planproces horen ook openingen en kansen voor de al aanwezige bewoners en 

bedrijven 

 

Participatie staat hoog in het vaandel van de gemeente. Bij woorden horen daden:  

 

Practice what you preach! 

 

Bij het maken van een gebiedsvisie komen tal van onderwerpen aan de orde die directe invloed 

hebben op de leefomgeving en dus ook kwaliteit van leven in Buiksloterham. Thema’s als groen in de 

wijk, mobiliteit en infrastructuur, inrichting van de openbare ruimte, afvalinzameling e.d. raken 

bewoners en bedrijven direct. En juist daarom geldt:  

 

“If it’s about them, don’t do it without them.”1 

We zien Door de Buurt als een waardevolle toevoeging aan de al bestaande initiatieven in de 

Buiksloterham. We zoeken actief naar afstemming en samenwerking met verschillende 

belangengroepen, zoals Circulair Buiksloterham, de gebiedsmakelaar, VEBAN, corporaties.  Een stem 

geven aan de bewoners, bedrijven en gebruikers van het gebied geeft voor allen een extra bottom-

up dimensie aan de vorming van Buiksloterham. 

De bewoners en bedrijven: De Buurt! 
 

De bewoners en bedrijven zijn de kern van de buurt. Waar Door de Buurt faciliteert, leveren de 

bewoners en bedrijven de concrete ideeën, plannen en initiatieven.  

De ideeën variëren van direct realiseerbaar  tot complex en allemaal ingegeven vanuit de behoefte 

die gevoeld wordt om van ons Buiksloterham een mooie, leefbare en circulaire buurt te maken voor 

alle bewoners en bedrijven in dit gebied. 

 

In dit document de opbrengst van alle bijeenkomsten die Door de Buurt georganiseerd heeft vanaf 

oktober 2017 tot en met medio april 2018. Deze opbrengsten zijn georganiseerd per thema, niet per 

bijeenkomst, om het zo voor beleidsmakers makkelijker te maken input voor hun onderwerp te 

vinden.  
                                                           
1 Mary Alice Arthur, Story Activist: http://www.getsoaring.com/stories-go-to-work/what-is-a-story-activist/ 
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Activiteitenkalender 2017-2018 Door de Buurt 
 

Oktober 2017 Kick off bijeenkomst Buurtvisie Buiksloterham 

Follow-up bijeenkomst 

November 2017 Week van de buurt Buiksloterham: 

Initiatieven van en georganiseerd door buurtbewoners, gericht op ontmoeting 

en verbinding van mensen uit de buurt. 

• zwerfvuilsafari 

• bijeenkomst tiny forests 

• zelfbeheer groen 

• kookworkshop 

• kennismaken met locaties in de buurt: buurtborrel bij Dish aan de Kade 

• de kaart van Buiksloterham,  

welke ontwikkelingen en plannen zijn er in de buurt? 

December 2017 Brief aan gemeente over betrekken van de buurt bij de ontwikkeling van de 

Gebiedsvisie. 

Januari 2018 Zwerfvuilsafari 

 

Kennismaken met locaties in de buurt: buurtborrel bij CASCO 

Februari 2018 Gesprek met de gemeente nav de brief 

Maart 2018 Buurtbijeenkomst:  Hoe maken we samen de Buiksloterham groen 

April 2018 Aanbieden opbrengst Bijeenkomsten Door de Buurt ‘work in progress’  
aan buren, bedrijven, initiatiefnemers en gemeente 
 
Buurtbijeenkomst voor bedrijven 
 
Vervolggesprek met de gemeente 

Mei 2018 Participatiebijeenkomsten van de gemeente Amsterdam waarbij wij 
participeren en uitkomsten presenteren. 
 
Kennismaken met locaties in de buurt: Buurtborrel 

Juni 2018 …. 
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Aanpak Door de Buurt 
 

Wij hebben een aantal verschillende bijeenkomsten georganiseerd. In dit verslag vindt u de 

uitkomsten van deze bijeenkomsten per thema. Dit om de leesbaarheid van het verslag te vergroten 

en de toepassing van de input voor de gemeente per thema te vergemakkelijken.  

Buurtbijeenkomsten 

Door de Buurt organiseert buurtbijeenkomsten over verschillende thema’s. Tijdens deze 
bijeenkomsten delen bewoners en bedrijven hun ideeën, plannen en initiatieven. Het doel van de 
bijeenkomsten is om de aanwezigen de vrijheid te geven de agenda te bepalen en zo op te halen wat 
er leeft onder degenen die zijn komen opdagen. 

De agenda wordt bepaald door de deelnemers aan de hand van vragen als: 

 

 (de term buurtvisie is inmiddels verlaten. Door de Buurt is er niet om een overkoepelende buurtvisie te 
schrijven, Door de Buurt is er om initiatiefnemers te helpen bij het over het voetlicht brengen van hun ideeën.)    

  



8 
 

Dit is een voorbeeld van een open agenda: 

 
 

Kick off bijeenkomst – 5 oktober 2017 
Centrale vraag: Wat zou er volgens jou in een buurtvisie over de Buiksloterham moeten staan? 

 

Onderwerpen: 

• Werken in de buurt  

• Cultuur & Community  

• Lucht, water, weids  

• Water – Van Hasseltkanaal West  

• Invulling openbare ruimte / groen  

• Een plein voor iedereen – ontmoetingsplek  

• Inclusiviteit moet en kan  

• Energie uitwisselen  

• Sociale voorzieningen  

• Duurzaam leven  

• Groenplan  

• Toetsingskaders  

• Hoe zien jullie het samengaan van werken en wonen?  

• Behoud Amsterdams karakter  

• Duurzamer bouwen  

• Autoluwe wijk  

• Infrastructuur aanpassingen 

• Hoe verhoud deze visie zich tot het manifest circulair buiksloterham 

• Ecologie 
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• Tiny forest 

• Fietsbrug 

 

Aanwezig: Frank Alsema, Saskia Müller, Hans Reineke, Fons Rietmeijer, Tamara de Graaff, Beatrice 

Pineda, Bart Verbunt, John Zondag, Annabel Aardenburg, Peter Dortwegt, Famke Grootswagers, 

Jozef Hey, Wim Aardenburg, Anne van Abcoude, Susanne van Kooy, Peter Bongers, Jasper van den 

Munckhof, Marco Schaap, Rik Tijhuis, Helen Bolderman, Anne-Carien Bieshuizen, Willy Schaap, 

Danielle Honselaar, Bas van Schelven, Marieke Balster, Melissa van der Berg, Geerlig, Thomas Dill, 

Dorette Sweens, Gerard Challa, Edith Lusink, Jozefien Broeke. 

 

Op de Kaart - 24 november 2017 
Centrale vraag: Hoe krijgen we als buurtbewoners en ondernemers meer invloed op de buurt? Wie 

zijn er eigenlijk allemaal al actief in de buurt? Laten we onze kennis over wat er speelt, gebeurt en 

leeft in Buiksloterham bij elkaar brengen.  Welke verenigingen van eigenaren, 

ondernemersvereningen, stichtingen, organisaties en projectontwikkelaars zijn er eigenlijk allemaal 

en wat doen zij? Vijftien mensen weten meer dan één! Laten we de kennis die we hebben 

verzamelen en delen met de hele buurt! 

 

Onderwerpen:  

• Niet zoals bij de andere bijeenkomsten, meer kennis vergaren. Zie uitkomsten op pagina 33. 

 

Aanwezig: Johan Wielenga, Iva venneman, Nico Lammers, John Zondag, Famke Grootswagers, Frank 

Alsema, Beatriz Pineda, Pieter Wolters, Wim Aardenburg, Liesbeth Jansen, Yvonne Franquinet, Fons 

Rietmeijer, Annabel Aardenburg.  

 

Buiksloterham Groen - 13 maart 2018 
Centrale Vraag: Hoe kunnen we samen de Buiksloterham Groener maken? 

 

Onderwerpen:  

• Bloemenridders  

• Bloemenlint Papaverweg 

• Geveltuin bij Rien de Wolf   

• Groendak Rien de Wolf  

• Zwemmen in de Johan  

• Bijenkast op de Ceuvel:  

• Workshop Stadstuinieren 

• Tiny Forest 

• Drijvend park  

• Kavel 20c Groen  

• Stekjesmarkt  

• IJ-promenade 

• Wormenhotel 
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Aanwezig: Danielle, Marco, Peter, John, Auke, Caroline, Tessel, Tygo, Leo, Anne-Carien, Nicolien, 

Sophie, Famke, Dorette, Annabel, Robin, Joke. 

 

Bijeenkomst bedrijven en ondernemers - 17 april 2018 
Centrale Vraag: Wat zou er volgens u in een visie voor de Buiksloterham moeten staan? Hier kwamen 

onder de aanwezigen vier hoofdpunten uit:  

• Bereikbaarheid 

• OV-verbinding  

• Wonen-werken 

• Parkeren 

 

Aanwezig: John Zondag, Peter Hilkman, Bart Aptroot, Herman Volkers, Saskia Müller, Marcel van der 

Meer, Menno Hoekstra, Tjeerd Haccou, Peter Jeukens, Marjolijn van Aalderen, Anne van Abkoude, 

Ruud Laarman, Hein Denisse, Isabel Nabuurs, Peter Dortwegt, Willem Koopmanschap, Annabel 

Aardenburg, Famke Grootswagers. 
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Uitkomsten per thema 
Hier volgen de uitkomsten van de bijeenkomsten per thema. Onder elk kopje staat een datum, om te 

kunnen terugvinden bij welke bijeenkomst dit onderwerp is aangebracht. 

Duurzaamheid & Circulariteit 
 

Toetsingskaders 

5-10-2017  

Oproep: John Zondag  

Deelnemers: Famke Grootswagers, Frank Alsema, Helen Bolderman, Leo Goetstouwers  

Inleiding  

‘Toetsingskaders’ klinkt als een wat saai onderwerp maar gaat in feite om een heel wezenlijk 

onderwerp: hoe zorg je ervoor dat alle mooie woorden ook worden omgezet in daden?  

De vraag naar duidelijker toetsingskaders komt voort uit twee constateringen:  

1. in de ontwikkeling van Buiksloterham is veel nadruk gelegd op open planvorming, wat 

betekent dat er geen eindbeeld is, geen vastgelegd stedenbouwkundig plan, en dat eigenlijk 

alleen het bestemmingsplan kan gelden als een duidelijk toetsingskader;  

2. Circulair Buiksloterham is een veelbelovend manifest, ondertekend door 20 partijen. Hoe 

zien we de beloften terug in onze dagelijkse leefomgeving en hoe worden plannen getoetst 

op de kennelijk breed gedragen circulaire ambities?  

Een bijkomend gegeven is dat bestaande procedures weinig tot geen rekening houden met de 

transformerende belangen in een geledielijk transformerend woon-werkgebied. Rug recht houden: 

als er druk is van ontwikkelaars verdampen de goede voornemens . Vaak wordt iets wel beloofd 

maar vervolgens wegbezuinigd. Hoe zorg je ervoor dat de circulaire vlag op het schip ook blijft.  

Wat al bestaat is geen verdienste Om te beginnen zijn al bestaande toetsingskaders die overal in NL 

gelden:  

• het Bouwbesluit  

• EPC (Energieprestatiecoëfficiënt)  

 

Het voldoen aan dergelijke eisen is geen prestatie: het is al verplicht. In de praktijk zien we dat er in 

veel plannen wel wordt gesproken over ‘een’ bijdrage aan het circulaire ‘stadslab’ maar dat dit erg 

vrijblijvend is. Hoe zouden we dit kunnen verbeteren? 

Naast de al gebruikte kaders zoals bouwhoogte, FSI, geluidsoverlast zouden we in de BSH kunnen 

denken aan toetsingskaders zoals:  

• zontoetreding (ivm passieve en actieve zonne-energie)  

• windstudies (vooraf) 

• luchtkwaliteit c.q. het verbeteren daarvan in de tijd  

• geluidsabsorberend vermogen 

• warmteabsorberend vermogen  

• wateropnamecapaciteit 

• leefbaarheid  

 

Het juiste schaalniveau  

Bij het opstellen van toetsingskaders is het schaalniveau waarop wordt getoetst van belang. Een 

voorbeeld: “Noord is al zo groen” wordt vaak misbruikt om goed te praten dat er geen buurtgroen 
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wordt gemaakt.  

 

Idee : meetpunten  

Praktisch: meetpunten geluids- of luchtkwaliteit. Deze zijn er.  

Idee: zorgen dat er extra meetpunten komen in de Buiksloterham. (waardoor meer ‘awareness’ kan 

worden gecreëerd). Het op de kaart zetten van de noodzaak om het toetsingskader voor wat betreft 

luchtkwaliteit te verbeteren begint met ‘meten is weten’ en het delen van die informatie.  

Voorbeeld is een project van Smart City waarbij burgers met hun smart phones data konden 

aanleveren. Het zou goed zijn om dergelijke middelen in te zetten.  

Frank heeft geluidsmeetstation op dak.  

 

Idee : beloon  

Het zou eigenlijk logisch zijn als je bij het bepalen van je belastingaanslag beloond wordt voor zaken 

als het wegdoen van een eigen auto of het plaatsen van een fijnstoffilter op je schoorsteen.  

 

Idee : zeggenschap over geld  

Burgerparticipatie is er pas echt als er ook de zeggenschap over een budget bijhoort. Dat begint met 

het verkrijgen van inzicht überhaupt. Het zou goed zijn om de geldstromen in een gebied 

transparanter te maken. Doel is uiteraard niet om te verzanden in eindeloze spreadsheets maar om 

de burger een serieus te nemen invloed aan te bieden. Er is ook gesproken over het toetsen van 

‘waar de gemeentebelastingen aan wordt besteed’.  

 

Tot slot  

De Nieuwe omgevingswet biedt meer aanknopingspunten voor de vormen van burgerparticipatie 

waar we het nu over hebben. Het zou goed zijn om onszelf te informeren over wat die 

mogelijkheden precies zijn. Famke biedt aan om dat uit te zoeken. 

 

 
 

Duurzamer bouwen  

5-10-2017 

Oproep: Saskia Müller  

Deelnemers: Jasper van den Munckhof, Rik Tijhuis  

 

Hoe zorg je dat er meer duurzamere gebouwen komen in het gebied?  

Bijdragen aan duurzaamheid in de bouw:  

• materialisering  

• energie  

• bouwsystemen: uitneembaarheid en flexibiliteit  
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• afvalstromen/sanitatie  

 

Toe te passen mogelijkheden:  

• geopolymeren  

• Buiksloterham van het beton af - -> 50.000 woningen in Amsterdam van het beton af lijkt 

voldoende schaal om de vernieuwing door te zetten voor marktpartijen. 

 

 
 

Energie uitwisselen  

5-10-2017 

Oproep: Thomas/Peter  

Deelnemers: Bart  

 

• Energie  

• Warmte 

• Netwerk 

•  Opslag 

• Uitwisselen  

 

In kaart brengen van koppelen warmtepompen, openbaar laagtemperatuur warmtenet. 

• Warmteopslag  

 

Buurtcoöp-energie  
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• Grid op buurtniveau  

11/10> CODAloop  

 

Electra:  

• Lokale opslag organiseren á la Lombok  

• Uitwisselen energie tussen huizen, complexen 

• Micro Smart Grid 

• ! Energiecooperatie in de buurt opzetten  

• Jouliëtte uitrollen  

 

Warmte:  

• Open laagtemperatuur warmtenet opzetten > o'zoete energietafel  

• Koppelen warmtebronnen  

• Verbinden aan energiecoöperatie 

 

Duurzaam leven  

5-10-2017 

Oproep: Beatriz Pineda  

Deelnemers: Melissa van der Berg  

 

Wat is er besproken? Duurzaamheid zou een belangrijk principe in BSH’s buurtvisie zijn.  

Duurzaamheid is een breed onderwerp maar wij concentreren op ‘Duurzamer leven’ (op het niveau 

van het huishouden) en namelijk, concentreren wij om hoe kunnen mensen energie besparen.  

Beter voor het milieu en voor de portemonnee van buurtbewoners!  

BSH buurtbewoners zouden weten hoe zij kunnen duurzamer keuzen maken in hun dagelijkse leven, 

op het gebied van energie.  

Er is veel informatie over duurzaamheid in sociale media, kranten, etc., er zijn duurzame campagnes 

(Milieu Centraal, etc.), slimmer meters, etc.  

Te veel informatie overal, en buurtbewoners weten niet meer welke informatie is betrouwbaar…  

Ook beleidsmakers maken ‘top-down’ beslissingen voor de buurt zonder de buurt toestemming. 

Cijfers worden belangrijker maar zij zijn cijfers zonder gezicht!  

Volgens ons, is er meer attentie nodig voor lokale initiatieven die proberen deze soort ‘brug’ te 

maken tussen individuen en beleid. Volgen ons, deze ‘brug’ moet gebeuren op het niveau van de 

buurt, met de hulp van lokale initiatieven, onder andere, WASTED, Pek Ecostroom, Jouliette en 

CODALoop (www.codaloopamsterdam.org).  

Informatie over ‘Duurzamer leven’ zou het niet moeilijk zijn om te vinden. Het zou iets ‘gewoon’ zijn, 

voor iedereen.  

Wat zou een goed platform zijn om mensen te verbinden? BSH heeft al het platform 

www.buiksloterham.nl maar hoe kunnen deze platform actiever te maken?  

Is het misschien dat voor dat een digitaal platform goed werkt is er nodig om vertrouwen te bouwen 

door sociale evenementen in de buurt, etc., waar buurtbewoners elkaar leren kennen?  

Is misschien dat BSH een ‘jonge buurt’ is, met veel nieuwe buurtbewoners, en dat is er tijd nodig om 

een ‘community’ te bouwen?  
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Leefomgeving 
 

Cultuur & Community  
5-10-2017 

Oproep: Frank Alsema  

Deelnemers: Hans Reineke, Fons Rietmeijer, Tamara de Graaff,Beatrice, Jos, Bart Verbunt 

 

De Ruimte BSH wil een eigen plek voor Cultuur en Community.  

Cultuur in brede zin : concert, expo, debat, optreden, theater, performances , straat theater, kunst in 

ruimte , muziek, maar ook BBQ , feestje etc. daar raakt het de buurt, de community. 

Kunst wordt nu vaak gebruikt om een gebied hip te maken. ( kijk naar buren NDSM ) daarna wordt 

alles verkocht en door gentrificatie verdwijnt uiteindelijk alle kunst en cultuur. Daarom willen wij een 

betaalbare vrijplaats voor creatieven. Om dit mogelijk te maken in eigen collectief, coöperatief 

beheer. Want gezamenlijk staan we sterk, ook financieel als investeerder , als eigenaars. ter 

ondersteuning van gemeenschapszin.  

Vastgoed in eigendom van de Buurt. een Buurtcoop.  

BSH is in schaal groot genoeg om haar eigen plek te hebben om samen te komen. Wij willen een Plek 

hebben om elkaar te ontmoeten, een soort Buurt/ Cultuur/ Work/ Meet/Eat space.  

Een ruimte voor vrije invulling, vrij en wisselend programmeerbaar. Een overdekte publieke ruimte. 

Evt. deze ruimte i.s.m. programmeren met een partij als de Ruimte.  

Deze Ruimte zal vanzelf gaan samenwerken met andere culturele plekken in BSH Publiek en Private 

Eye. De Ruimte, Volten, Casco ,The Rock, Kunstwerf Malschaert, Palais Recup, etc. 

We willen voor zo’n ruimte op zoek, juist ook binnen een van de laatste iconische gebouwen in BSH. 

bijv. de Electriciteits centrale Papaperweg? De ruimte?  De ruimtes bij Neef louis, Vandijk en Co.!  

Of in nieuwbouw, dus in een tender meedoen voor een community house evt. i.s.m. een (rooftop) 

foodgarden. Voor dit soort functies willen we een toetsingskader voor beeldkwaliteit en functie juist 

voor de lange termijn en circulaire principes . Dit maakt een buurt nl. ook veiliger, mooier, 

leefbaarder, rijker, meer divers, socialer , cultureler etc . kortom circulair. 
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Een plein voor iedereen – ontmoetingsplek 

5-10-2017 

Oproep: Anne- Carien Beishuizen 

Deelnemers: Marco Schaap, Willy Schaap, Danielle Hondselaar 

 

Een plein voor iedereen, een ontmoetingsplek voor jong en oud. 

Het is een idee waar we de gemeente en bouwers/projectontwikkelaars bij nodig hebben. Misschien 

is het terrein achter de percelen aan de Ridderspoorweg een plek. Er werd gesuggereerd dat een 

verdiept plein handig zou kunnen zijn omdat dit ook als reservoir zou kunnen dienen bij forse 

regenval. 

We denken aan een een plein zoals je dit veel ziet in Italiaanse stadjes. Fietsende, spelende kinderen, 

banken met bomen waar mensen met elkaar in contact komen en een cafeetje/ijssalon. 

Wat ook nog naar voren kwam is, het maken van een hardlooproute met onderweg de nodige 

bankjes met bomen, goed voor sociale controle.  

 

Inclusiviteit moet en kan 

5-10-2017 
Oproep: Fons Rietmeijer 
Deelnemers: Bas van Schelven, Marieke Balster 
 
De vraag is komen er ook woningen voor mensen die niet kunnen kopen?  
Omdat ze niet kunnen of niet willen. 
En woningen voor kwetsbare groepen: mensen met handicaps, een ggz geschiedenis enz.  
 
Kunnen die op een goede manier deel uitmaken van de BSH buurt. De deelnemers waren 
van mening dat er ruimte moet zijn voor huurwoningen, in het sociale- en lagere midden- segment 
en voor wonen voor kwetsbare groepen in deze buurt.  
 
Er was een opvallende primeur in het groepje : voor kavel 4a ligt –zo te zien – een definitief ontwerp 
van architectenbureau MeesVisser voor de hoek klaprozenweg /ridderspoorweg( naast de 
school en karwei .  
Kavel 4a is een woongebouw door IJmere voor starters en statushouders. Het aantal woningen is 
niet genoemd maar om en nabij de 125 lijkt het. Het wordt een hoog naar de zijkanten aflopend 
/hoek en beeld bepalend pand op die hoek .  
In de plint nog te bepalen commerciële ruimte. 
 
Hiermee wordt –bij wijze van spreken- de vraag over inclusiviteit in BSH tamelijk snel actueel. IJmere 
als opdrachtgever zal voor het beheer van het woongebouw zorgdragen. Is het pand gemengd 
genoeg of alleen maar 1 persoonshuishoudens bijvoorbeeld. Daarover is niet gesproken. Het is de 
vraag of zij(IJmere) dat zorgvuldig kunnen gaan doen en de uitdaging kan bijvoorbeeld zijn het 
gebruik en de functies in de plint?  
Bij de deelnemers was wel een wens/bereidheid tot betrokkenheid bij mn informatie over de verdere 
ontwikkeling van dit gebouw en over het concept. Overigens vanuit een positieve houding. 
De deelnemers aan het thema groepje zijn van mening dat in een Buurtvisie een paragraaf gewijd 

zou moeten worden aan het thema inclusiviteit. 
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(Sociale) voorzieningen 

5-10-2017 

Oproep: Wim Aardenburg  

Deelnemers: Tamara, Anne, Bart  

 

Winkelvoorziening: 

Winkels mag niet 

Ik wil een kruidenier / groenteboer  

Winkels stimuleren? Tuin v/h leger des heils  

Stimuleren kleinschalige winkels − Lagere huur 

Geen supermarkt? Wel Turkse supermarkt?  

Horeca mag nu wel 

 Ouderenwoningen? − + Zorg voor elkaar (huis)  

Willen we een buurtkroeg? 

 
  

Behoud Amsterdams karakter  

5-10-2017 

Oproep: Gerard Challa  

Deelnemers: Anne-Carien, Willy, Dorette, Yvonne, Merissa en Edith  

 

Vraag is wat het karakter van een wijk is en maakt: 

• Als door sociale woningbouw meer "echte" Amsterdammers in BSH kunnen wonen, behoud 

je daar dan het Amsterdamse karakter mee?  
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• Diverse van onze deelnemers wonen al jaren (20+) in Amsterdam, maar in andere stadsdelen 

(o.a. Zuid, Centrum). Zij nemen een ander Amsterdamse karakter mee naar BSH  

• Hoe kunnen nieuwe bewoners van buiten Amsterdam het karakter van BSH adopteren?  

• Diversiteit is belangrijk Ideeën om buurt te leren kennen en eigen karakter BSH te 

ontwikkelen  

• Buurtvereniging oprichten, zoals in Tuindorp-Oostzaan  

• Spel zonder grenzen voor buurten in Noord  

• Uitwisseling tussen wijken  

• Buurthuis  

• Vaste buurtavond, bv 1x per mnd of wk  

• Muziekvereniging; denk aan harmonieën in zuiden van het land  

• Volksopera  

• Toneelvereniging  

• Leefkringhuis  

• Buurtkrant - gedrukt!  

• Buurtbankjes, plek om met elkaar te zitten  

• Buurtlunch  

• Buurtbingo; gebeurt nu in Van de Pekstraat op straat  

• Als er nieuwe horeca of winkel opent, er met z'n allen naartoe gaan (buurtkorting)  

• Buurtwandelingen (schijnt een bepaalde kerk al te organiseren - Dorette?)  

Het gaat om vele, kleine initiatieven waardoor iedereen wel iets van zijn gading tegenkomt. Dan kun 

je je eigen karakter opbouwen. 

 

Contact met de straat – Veiligheid, Leefbaarheid, Aantrekkelijkheid 

04-10-2017 

Aandrager: Anoniem 

 

Doordat er steeds meer hoogbouw komt, ‘verliezen’ de bewoners meer en meer het contact met ‘de 
straat’, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik voel mij daar als bewoner van Docklands ook door 
aangesproken. Ons pand bestrijkt een groot deel van de straat. 

Met anderen die dit herkennen zou ik willen kijken naar manieren om de plint (die ‘s avonds best wel 
donker is) een wat vriendelijker uitstraling te geven. Ik heb al één bewoner die mee wil denken en 
één bewoner wil al experimenteren met licht: heel erg fijn! Heb je een idee of wil je ook 
meedenken? https://www.e-
pages.dk/degroeneamsterdammer/137/article/683339/18/1/render/?token=f4ab9cdd903128f1930
b5c38704fc9d2 

https://thecityateyelevel.com/  en  
https://thecityateyelevel.com/about-2/about-the-city-at-eye-level/ 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/mar/29/high-street-closed-betting-shops-york-
back-from-dead 

 

  

https://www.e-pages.dk/degroeneamsterdammer/137/article/683339/18/1/render/?token=f4ab9cdd903128f1930b5c38704fc9d2
https://www.e-pages.dk/degroeneamsterdammer/137/article/683339/18/1/render/?token=f4ab9cdd903128f1930b5c38704fc9d2
https://www.e-pages.dk/degroeneamsterdammer/137/article/683339/18/1/render/?token=f4ab9cdd903128f1930b5c38704fc9d2
https://thecityateyelevel.com/
https://thecityateyelevel.com/about-2/about-the-city-at-eye-level/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/mar/29/high-street-closed-betting-shops-york-back-from-dead
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/mar/29/high-street-closed-betting-shops-york-back-from-dead
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Werken & Ondernemen 
 

Wonen / werken 

17-04-2018  

Bijeenkomst bedrijven en ondernemers 

 

Wonen brengt meer geld op.  

Zijn de meningen van ondernemers en bewoners hierin tegengesteld? Veel bewoners vinden dat dit 

een woonwerkwijk moet blijven, veel ondernemers vinden dat BSH woonwerken moet blijven. 

Zouden we niet samen moeten optrekken? 

 

Waar is een ‘centrum’ in de Buiksloterham? Zou het pleintje bij Neef Louis en Van Dijk en Co een 

mooi centrum zijn? Winkels in de wijk zouden een ontmoetingsplek kunnen zijn voor bewoners en 

ondernemers.  

 

Wonen-werken is niet geschikt voor de grotere bedrijven die hier historisch zitten. De bedrijvigheid 

in de BSH is versnipperd, er zijn plekken waar de wonen/werken combi niet werken. Het is ook 

onzekerheid voor bedrijven, als je hier weg moet, waar moet je dan heen? Op de volgende plek word 

je ook weer weg gejaagd. Veel bedrijven zijn juist naar Noord gekomen omdat hier een 

industriegebied was waar de werkzaamheden mogelijk waren. De gemeente zegt dat ze niemand 

zullen uitzetten, maar het gemeentebeleid dwingt bedrijven toch te transformeren of om te 

verhuizen. 

 

Nieuwe bedrijven in de BSH creëren ook weer nieuwe kansen, nieuwe markt voor de Noord-

Amsterdamse Machinefabriek is bijvoorbeeld een brouwerij die machines bestelt. Mensen zijn 

nieuwsgierig wat de NAM doet. Misschien een Open Dag?? 

 

Denk ook aan de sociale samenhang: als bedrijven verhuizen is dat ook een gebrek aan stageplekken. 

Maakindustrie is ook belangrijk voor het leefklimaat in de stad. In Berlijn kan dit wel naast elkaar 

bestaan. De BSH zou zichzelf moeten verkopen als centrum van de Maakindustrie. Zo kan de 

gemeente bewoners en bedrijven aantrekken die die bij een Maak-wijk horen, die in een wijk met 

industrie willen wonen. 

 

De geschiedenis van de wijk is ook belangrijk. 

 

Problemen zijn; logistiek, laden lossen, parkeerproblemen, geluidsoverlast, onzekerheid (bedrijven 

willen 25-30 jaar vooruit kunnen kijken ivm investeringen, men moet op de overheid kunnen 

rekenen, betrouwbare overheid.) 

 

We kunnen best samen wonen en werken, als er nieuwe bewoners komen die graag in een maakwijk 

willen wonen. De bedrijvigheid in de BSH zou zich beter moeten profileren. ZICHTBAAR MAKEN 

 

Er zou ook aandacht moeten zijn voor sociale bedrijven zoals kringloopwinkels die zorgen voor 

samenhang en binding. Misschien sociale bedrijven in de plint. 
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Parkeren 

17-04-2018  

Bijeenkomst bedrijven en ondernemers 

 

Er is parkeerplek voor auto’s genoeg. De gemeente zou toe moeten staan dat dat sommige 

parkeerplekken opgeheven worden om fietsenstallingen van te maken. Dit wordt door de gemeente 

geweigerd. 

 

Bedrijven worden verplicht om een slagboom te maken, nu betaald parkeren komt. 

 

Wordt parkeren nu gebruikt om bedrijven weg te pesten? 

 

Kunnen terreinen die nu leeg zijn niet tijdelijk worden gebruikt voor parkeren?  

 

Zonder goed OV is autoverkeer nodig. 

 

Er is een behoefte aan deelfietsen met een centraal punt. Bijvoorbeeld bij de pont.  

 

Extra parkeren op of onder het kanaal. 

 

Low-budget: sociale werkplaats. 

 

Zou de Karwei nu een slagboom kunnen maken waarbij anderen het parkeerterrein kunnen 

huren/lenen.  

 

Parkeer en ruimte problemen, maar wie betaalt? 

 

Werken in de buurt  

5-10-2017 

Oproep: Saskia Müller  

Deelnemers: Jozef , Wim Aardenburg, Bart Aptroot en Anne van Abcoude  

 

Jozef heeft een loods voor Beamsystems (25 werknemers) , naast Roscam.  

Hij zou het recht om hoger te bouwen (air rights) kunnen verkopen aan de buren. Zo komt er geld 

beschikbaar om de loods simpel en goedkoop te behouden voor het gebied, voor rafelige activiteiten 

zonder dat Jozef er arm van wordt.  

Hoe ga je van privaat naar publiek in zo’n geval, hoe regel je dat Jozef het geld gebruikt voor waar het 

voor bedoeld is.  

Hoe zorgen voor betaalbare voorzieningen voor kleinschalige, huisgebonden bedrijvigheid.Is deels 

werkgelegenheid van de toekomst (ipv vaste banen).  

Verlevendigt de buurt, levert lokale economie op.  

Nodig: - schappelijke huur/ subsidie • buurtwerkplaats • normen voor overlast niet steeds 
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verscherpen. 

Regelen in bestemmingsplan: • “Behoud van overlast” • vrije ruimte helpen houden/maken 

 

 
 

Hoe zien jullie het samengaan van werken en wonen?  

5-10-2017 

Oproep: Dorette Sweens  

Deelnemers: Hans, Jos, Jozef, Suzanne, Gerard, Geerlig  

 

Wat is er besproken?  

• Behoud van overlast door bedrijvigheid van bedrijven.  

(Dat mensen die hier komen wonen zich ervan bewust zijn dat ze in een gebied wonen waar 

ook gewerkt wordt) 

• Bedrijven iets doen voor de buurt.  

• Bedrijven zich presenteren aan de buurt. (onbekend maakt onbemind)  

Hierdoor krijg je ook samenwerking tussen bewoners en bedrijven. Men klopt eerder bij 

elkaar aan.  

• Communicatie werk en wonen.  

(Door met elkaar in gesprek te gaan worden problemen vaak voorkomen en/of sneller 

opgelost)  

• Bordje bij de ingang van de buurt met: “ Hier wordt gewerkt en gewoond” 

• Het inventariseren van bedrijven in de Buiksloterham  

(een lijst of boekje van de div. bedrijven met wat ze doen) 
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Bereikbaarheid 
 

Bereikbaarheid: 

17-04-2018  

Bijeenkomst bedrijven en ondernemers 

 

Vrachtverkeer op de Asterweg is een groot probleem:  

- Er zijn bedrijven die willen laden-lossen en er is tegelijk veel fietsverkeer. 

- Mogelijke oplossing 1: fietspad door Tolhuiskanaal. 

- Mogelijke oplossing 2: fietsroute langs het IJ 

- Vrachtauto’s via Grasweg, dus vrachtverkeer luwe Asterweg. Doortrekken Grasweg via 

Papaverweg naar Klaprozenweg naar A10. 

- Scheiding Fietsverkeer/ gemotoriseerd verkeer en laad en los verkeer. 

- Fietstunnel Houthavens richting hotel. 

- Aandacht voor fietsroute bij congestiegebied A’dam toren / Eye 

Disney trein of buurtbusje rond de buurt naar de nieuwe Metro. 

 

OV 

17-04-2018  

Bijeenkomst bedrijven en ondernemers 

 

- Frequentere pontverbinding NDSM & Distelweg, met name in het weekend. 

- Één pontroute met meerdere stops, bijvoorbeeld een zig zag route. 

- Aansluiting ander OV (bussen) opstappunten van de pont. 

- Toevoegen pont stops N-Z (bijvoorbeeld Grasweg Pontsteiger) 

- Bied leenfietsen in Noord zoals Parijs’ velib als pilot. 

- Shuttlebusjes door de wijk. Aan- en afvoer forenzen, ouderen, fysiek beperkten. Van/naar de 

pont, metro, winkelgebied. 

 

 

Autoluwe wijk  

5-10-2017 

Onderwerp per mail aangedragen door: Gerliene Karssenberg-Schlijper  

Ben erg benieuwd of er meer bewoners zijn die een autoluwere wijk verwelkomen  

Bijdrage: Gerard Challa  

Het ligt natuurlijk voor de hand om JA te zeggen, maar volgens mij kun je deze vraag niet los zien van 

mobiliteit in het algemeen en de inrichting van de wijk: 

• Hoe is de samenstelling van de bewoners van BSH?  

• Wie werkt er, wie werkt waar?  

• Hoe meer werk er in BSH en Noord is, hoe kleiner de behoefte aan een auto voor woon-werk 

• Grote parkeerplaats aan de rand van de wijk en dan lopend of fietsend naar huis? 

• Greenwheels is nog niet groot in BSH, dus nog geen zichtbaar alternatief (ik maak er wel 

gebruik van)  
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• Kosten voor parkeren  

• Deelauto's?  

Omgeving pont autovrij is ook niet zo eenvoudig als het klinkt. Wij brengen er mensen naartoe en 

halen ze op, zodat ze met pont en trein kunnen reizen. Maak je de omgeving autovrij, dan kan dat 

niet meer, wordt het reizen naar BSH complexer, duurt het langer en komen ze zelf alsnog met de 

auto naar de wijk. Span je het paard achter de wagen! 

 
Fietsbrug  

Onderwerp in oktober 2017 per mail aangedragen door: Bas Kok  

De allerbelangrijkste toevoeging moet zijn: een fietsbrug vanaf Grasweg naar Stenenhoofd. Dit moet 

sneller dan nu gepland (ca. 2030). De toeleidende infra moet er nu al op afgestemd worden.  

 

Tunnel 

Bijdrage Famke Grootswagers oktober 2017 

Geen fietsbrug, maar een voetgangertunnel/passage onder het IJ.  

Tussen CS en Buiksloterweg ligt het zwaartepunt van a naar b en ik zie dat niet zo maar verschuiven 

naar het stenen hoofd. 

 

Infrastructuur aanpassingen  

Onderwerp in oktober 2017 per mail aangedragen door: Hans Karssenberg 

Enkele punten:  

• te snel rijdend autoverkeer,  

• veiliger fietspaden,  

• gebrek aan voetbalveldjes,  

• er moet een park komen,  

• omgeving pont autovrij,  

• meer met het water kunnen doen, zwem en afmeersteigers. 
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Groen in de Buiksloterham 
 

Lucht, water, weids: IJndeloos langs het IJ  

5-10-2017 

Oproep: Famke Grootswagers 

Deelnemers: Susanne van Kooy, Peter Bongers 

 

Voor het weidse gevoel en het gevoel van ‘lucht’ in de Buiksloterham: 

• Zicht- en doorkijklijnen behouden en creëren, ook richting water  

• Toegang tot water:  

o Toegang tot de waterkant voor iedereen 

Open voor iedereen toegankelijke waterkant  

• Toegang tot groen: 

o Meer groen 

o Als ontmoetingsruimte 

o Voor de leefbaarheid 

o Milieutechnisch beter dan steen (warmte, waterafvoer, etc.) 

o Groen, als verbindend element tussen de bestaande wijken in Noord en het nieuwe 

BSH 

▪ grootste lintpark van Nederland???? 

o Groen, als verbindend element richting Waterland in de overgang van stad naar 

platteland 

 

• Creëer een stedelijke omgeving met ademruimte: licht, lucht, water, groen 

• Aandachtspunten: 

• Welke rol en invloed hebben de bewoners 

• De gemeente ‘bij de les houden’ met betrekking tot ontwikkelaars ten aanzien van kaders 

mbt groen, woondichtheid, fsi, duurzaamheid etc. 
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BIJ-promenade:  

13-03-2018 Groen 

Aandrager: Tessel 

 

Plan om van de IJ-promenade de BIJ-promenade te maken. We hebben al sponsoring van de 

BIjenkorf. Er is ook al bloemenzaad van pollinaotrs(.org), op 22 april op nationale zaaidag gaan we 

inzaaien.  

 

Invulling openbare ruimte / groen 

4-10-2017  
Oproep: Rik Tijhuis 
Deelnemers: Helen Bolderman 
 

• tot nu toe veel steen/beton en weinig (groene) afwisseling in het straatbeeld 

• wat betekent dit voor afwatering in de toekomst? 

• er kan absoluut meer groen op straat: 
• # geveltuintjes 
• # bloemenlint doortrekken 
• # verticale tuinen 
• maar bijv ook bankjes op de stoep om de levendigheid te vergroten (interactie) 

• waarom zijn de prachtige hoge bomen bij A'dam City Camp al zo vroeg gekapt? 
 
Dit sluit weer aan ecologie / natuur- groenbeleving / groen en tiny forest van mensen/bedrijven die 
niet aanwezig waren maar wel hadden gereageerd. 
 

• wat gaan we doen met fietsen? In de gebouwen? Of toch nietjes als dit niet mogelijk is? 

• wat is de grootstedelijke visie? In in het bijzonder BSH? 

• en blijft het bij een visie of wordt het ook uitgevoerd 
 

 
  



26 
 

Groenplan, laat 1000 bloemen bloeien 

4-10-2017 
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Ecologie  

Onderwerp per mail aangedragen in maart 2018 door: Dirk vd Heuvel  

Het zou heel fijn zijn als ecologie ook inderdaad als ecologie onderdeel wordt van de buurtvisie, dwz 

zaken als natuuren groenbeleving, biodiversiteit, enz.  

Dus niet enkel als een technisch verhaal over energie en watermanagement, of mobiliteit. Maar 

integraal als een groen-blauw econetwerk door de hele wijk heen zodat diersoorten, planten en 

bomen kunnen floreren - we hebben nu bijv konijnen tussen de gebouwen lopen langs de Johan van 

Hasseltkade - die zijn straks natuurlijk allemaal weg als de bouwmachine echt op gang komt - 

jammer!  

Vogels hebben zachte waterkanten nodig met de juiste beplanting en niet kaalgeschoren randen of 

erger compleet stenen of stalen kades. Enz enz.  

Op de plannen die je tot nu toe ziet neemt de verstening schrikbarend toe, en dat hoeft niet met 

slimme maatregelen als halfverharding, en biologisch beheer en andere inrichting en 

beheermaatregelen.  

 

Tiny Forest  

Onderwerp per mail aangedragen in maart door: Anke Wijnja  

Het zou geweldig zijn als we in de Buiksloterham de mogelijkheden voor groen dìe er zijn, optimaal 

gaan gebruiken. Dus geen loze stukjes gras, of prikkende heesterplantsoentjes, maar echt plekken 

waar je kan genieten van het groen of waar je de flora en fauna een plezier mee doet. Gebaseerd op 

de Hollandse natuur, zodat het onderhoudsvriendelijk kan worden aangelegd.  

Wat me geweldig lijkt, en waar ik ook aan mee zou willen werken om het voor elkaar te krijgen, is het 

opzetten van een 'tiny forest' : een minibos van 200m2 (is ongeveer een tennisveld), volgens een 

bepaald systeem, waardoor je opeens een waardevol stukje groen in de wijk hebt, met een grote 

biodiversiteit, waar kinderen natuurervaringen op kunnen doen, scholen of BSO iets kunnen doen 

met natuureducatie èn waar je elkaar in de buurt zou kunnen treffen... Meer info op: 

https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/ 

  

https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/
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Kavel 20c Groen  

13-03-2018 

Aandrager: Saskia 

 

CPO project kavel 2C probeert groen zo veel mogelijk te incorporeren in het gebouw, verticaal groen, 

groen dak en binnentuin.  

 

Los genoemd en per mail in maart 2018:  

• Noordoogst, Beelease, bijenmix zaaien voor meer bijen.  

• Tegels met een gat: zie www.gewildgroei.nl 

• Rainproof tegels die ook 'onkruid 'doen groeien: 

ze liggen voor de deur bij Frank Alsema.  

Gemeente enschede kocht er 10000 reeds, doel: groen en fijnstofvanger en regen 

• Groene stad , hoe bewateren in droge periodes?  

Meer regen opvang tbv groen in wijk 

IJwater is nu te brak 

is in onderzoek 

• Meer daktuinen: 

Dak-akkers , zelf groente en tuin 

Middels blauw dak 

zie ook: www.palaisrecup.nl 

• optimaliseren alle beschikbare groenplekken, ook aan het IJ 

• meer tijdelijk groen 

• guerilla gardening 

• meer zelf zaaien 

 

 

http://www.palaisrecup.nl/
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Update maart 2018 lopende Groenprojecten BSH 

 

Bloemenridders 
Bloemenridders (Leo, Sophie, Anne) hebben het plan opgevat om de straten in te zaaien met de bloemen 

waar ze naar vernoemd zijn. Papavers en Riddersporen zijn als eerste aan de beurt.  

Op 25 maart is de eerste actiedag van de Bloemenridders. afspraak: 13:00 bij DISH. 
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Bloemenlint Papaverweg  

(voor PUUUR en Rien de Wolf op het gras) Danielle is hier mee bezig en heeft deze week een 

afspraak met buurtregisseur Melvin Stigter. 

Geveltuin bij Rien de Wolf 

• Geveltuin bij Rien de Wolf (Danielle):Er zijn genoeg bewoners die zich hebben aangemeld om 

de geveltuin samen te onderhouden. Alleen de gemeente staat nog niet te springen.  

• Groendak Rien de Wolf (Danielle): Rien de Wolf staat open voor de mogelijkheid van een 

groen dak, maar zijn dak is hier niet voor geschikt. Het dak kan niet genoeg gewicht aan. 

Bijenkast op de Ceuvel: (Tygo) Op de Ceuvel komt een bijenkast van Odin.  

Workshop Stadstuinieren: 14 april is er een workshop stadstuinieren bij de Ceuvel. 

Tiny Forest: (John, Anke) Anke is nog op zoek voor een locatie voor een Tiny Forest in de buurt. 

Wormenhotel: (Danielle) Aangevraagd voor PUUUR, maar de wormenhotels in de webshop waren 

helemaal op. Op JAVA-eiland is al een proef met wormenhotels. 
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Water in de Buiksloterham 

Zwemmen in de Johan 

Aandrager: Leo 
13-03-2018 

Doel: 

Het creëren van veilig, toegankelijk en schoon zwemwater in het Johan van Hasseltkanaal. 

Waarom? 

Zwemmen in de Johan is gratis, fijn, gezond en verbindt jong en oud, arm en rijk. Schoon zwemwater 

vereist bovendien een waterkwaliteit  die goed is voor het leven ín het water en de vogels die van 

voedsel in het water afhankelijk zijn.   

Door zwemmen in de Johan mogelijk te maken wordt een recreatiemogelijkheid toegevoegd aan de 

Buiksloterham (BSH), een wijk die nu nog gekenmerkt wordt door het totaal ontbreken van 

recreatiemogelijkheden  voor zijn groeiende bevolking.  

Door de ligging van de BSH zullen ook de omliggende wijken en Oud-Noord, kunnen profiteren van 

een gratis recreatiemogelijkheid.  

Wie? 

Het Kernteam van het project Zwemmen in de Johan bestaat nu uit: Anne-Carien Beishuizen 

(Noord4Us), Leo Goetstouwers (Black Jack) en Tygo Hellinga (de Ceuvel).  

 

Water van Hasselt kanaal west 

05-10-2017 
Oproep: Jasper van den Munckhof  
Deelnemers: Bas van schelven, Leo Goetstouwers, Marco Schaap  
 
Wensen: 

• Zwemmen -> over verlaging of eenvoudige toegang tot het water 
• Drijvende tuinen op het water 
• Liever niet te veel horeca in de plint van de kade 
• Openbare stijger door het water als 

ligplaats voor voormalig zeegaande 
woonschepen die passen op de plek.  

• Schepen betalen de steiger, de steiger 
creëert meer openbare ruimte door 
benutting water 

• Watergerelateerd dynamisch 
ondernemerschap (tres hombres of iets 
dergelijks) 

• Visplekken  
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Drijvend Groen in de Buiksloterham 

04-10-2017 
Plan van Jasper van den Munckhof, Bas van Schelven van Waterloft.  
Een soort van drijvend park in het Johan van  Hasseltkanaal . Dit plan is ontstaan omdat er zo weinig 
mogelijkheden in het gebeid zelf zelf zijn , dus dan maar in het water !  Zie de eerste schetsen! 
 

Update maart 2018: (Jasper, Nicolien)  

Het plan voor het drijvende park van Jasper (zoals ook gezien op eerdere meeting en tijdens Meetup 

Circulair Buiksloterham. Dit plan is aangeboden aan de gemeente, nog geen reactie van de 

gemeente. 
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Belangen in de Buiksloterham 
Opbrengst bijeenkomst: 

Op vrijdag 24 november, tijdens de week van de buurt hebben wij met een aantal buurtbewoners en 

betrokkenen doorgenomen wat wij weten van de buurt. Welke partijen zijn actief? Wie hebben er 

belang bij de Buiksloterham? Wat zijn de plannen? Hier is de volgende kaart uit gekomen:  

 

https://drive.google.com/open?id=1BObn-_jWQv5d7q8wIZd42-9laDo2STRP&usp=sharing 

 

 
  

https://drive.google.com/open?id=1BObn-_jWQv5d7q8wIZd42-9laDo2STRP&usp=sharing
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Ook zijn de volgende opmerkingen geplaatst: 

• Hotels zijn in de hele BSH toegestaan 

• Sociale huur BSH blijft 30/70% 

• We kunnen kijken of Team Ruimtelijke Kwaliteit extra aandacht kan besteden aan de 

Buiksloterham, zij zijn er voor speciale gebieden. 

• Er is een spelregelkaart 

• In het gebiedsplan voor oud-noord, staat dat in heel oud-Noord een visie moet komen voor 

economie en detailhandel.  

• De gebiedsvisie volgt volgend jaar 

• De gebiedsanalyse vindt nu plaats 

• In 2019 komt er een nieuw bestemmingsplan. 

• We hebben het ook gehad over ANGSAW (Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water)  

• En over de Cuyper Stichting die zich inzet voor het behoud van industrieel erfgoed. 

 

 

 

 


