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Buiksloterdijkpark 

Buiksloterdijkpark is de naam voor de nieuwe wijk,  de integrale 

visie van de bewoners voor de drie buurten samen: Klaprozenweg 

Noord-Oost, Woonbotenlocatie Zijkanaal I en Buiksloterbreek 

geïntegreerd tot één gehele wijk. 

 

Verliefd op Amsterdam Noord 

 

Tien jaar geleden werd ik verliefd op een bijzondere plek in Noord. 

Heerlijk wonen aan een ruige dijk in een park met ruimte om ons 

heen. Dat is de Buiksloterbreek. De stad lag eigenlijk toen nog ver 

weg aan de andere kant van het IJ. Inmiddels heeft Amsterdam het IJ 

overgestoken waardoor Noord in rap tempo verandert. Er is veel 

dynamiek gekomen, maar het ruwe karakter van Noord dreigt 

weggepolijst te worden. Dat gebied achter de Klaprozenweg met wat 

rommelige bedrijfjes vertelde goed het roestende verhaal van de 

industrie uit Oud Noord. De klank van metaal klinkt nog door de 

Slijperweg, maar raakt steeds meer verdrongen door nieuwe 

geluiden. Even verderop ligt het Zijkanaal I met de woonbotenhaven. 

Heerlijk om daar langs een charmant, smal paadje te wandelen en de 

levendige wooncultuur aan het water te proeven. Zal ik over vijf jaar 

nog langs het kippenhokje bij de eerste steiger kunnen lopen en zal de 

houten indiaan nog wachten aan het einde van het pad? Ligt de dijk 

dan nog als een veilige, natuurlijke arm langs de Breek, stoer en 

onvermurwbaar? Mijn liefde voor Noord roest niet. Ik zal mij als 

Noorderling blijven inzetten voor een buurt waar genoeg te beleven 

valt en waar het prettig wonen blijft.    

EEN BEWONER
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Samenvatting 

Inleiding 

Dit plan is ontwikkeld door de bewonersinitiatieven 

Buiksloterbreek en Zijkanaal I. Het is bedoeld als invulling voor wat 

de gemeente noemt het ‘Plangebied Klaprozenweg Noord Oost’: 

het gebied tussen Zijkanaal I, de Metaalbewerkerweg, de 

Schooltuinen en de Klaprozenweg in Amsterdam Noord. De 

bewonersinitiatieven delen de ambities van de gemeente om:  

- een hoogwaardige, flexibele stedelijke buurt te ontwikkelen 

met een mix van wonen en werken, waarbij een hoge 

bouwdichtheid gehanteerd wordt (1500 tot 2000 woningen met 

een bruto vloeroppervlak van ca. 200.000 m2); 

- een sociaal-economisch gemengde bevolkingsopbouw en een 

goede fysieke en sociale samenhang met de omliggende 

buurten te realiseren; 

- de Klaprozenweg als stadsstraat om te vormen die oude en 

nieuwe delen van Noord verbindt; 

- de landschappelijke kwaliteiten van het groen en de 

herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk te versterken. 

 

 

 

 

 

 

De bewonersinitiatieven hebben een aantal serieuze bezwaren 

tegen de invulling van de gemeente van deze ambities. Om hun 

onvrede in iets positiefs om te zetten hebben ze dit alternatief 

ontwikkeld, in nauwe samenwerking onder de vlag De Groene 

Draak. 

De visie van de bewoners: het Buiksloterdijkpark 

Het Buiksloterpark is de visie van de bewonersinitiatieven op de 

nieuwe buurt. Het is hun invulling van de zojuist genoemde 

ambities van de gemeente én twee eigen ambities: 

- Er komt niet een nieuwe buurt ‘naast’ de bestaande buurten 

maar één ongedeelde, sociale en groene geïntegreerde wijk die 

voor alle bewoners aantrekkelijk is. We noemen die buurt 

Buiksloterdijkpark.  

- Buiksloterdijkpark is het begin van de groene Kadoelerscheg, 

die deze stedelijke wijk met parkachtige ruimten tot koppeling 

brengt tussen stad en metropolitaan groen landschap.  
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Buiksloterdijkpark huidige situatie 

De nieuwe bewoners in de wijk wonen straks in een dichte 

bebouwing. De bewoners van de Buiksloterbreek en de 

woonbootbewoners in het Zijkanaal I delen graag hun groene dijk, 

hun groene ‘landje’ en het lindenlaantje met de nieuwe bewoners. 

Daar liggen voor de nieuwe buurt grote kansen. De Buiksloterdijk 

en de Buiksloterbreek worden één samenhangend ensemble. Het 

landje tussen Zijkanaal I, de woonbotenhaven en Tennet blijft een 

bijzonder stukje groen, een plaats van vrijheid en avontuur, en een 

ontmoetingsplek. Voor kinderen en voor volwassenen. Het 

Lindenlaantje aan de oostzijde van het huidige bedrijventerrein 

krijgt meer accent en wordt een landschappelijk sieraad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

De ontwerpprincipes 

Drie ontwerpprincipes geven richting aan de uitwerking van de 

hierboven geschetste visie van de Groene Draak: 

- Principe 1– Buiksloterdijkpark begin van de Kadoelerscheg: 

Hoofdgroenstructuur met Metropolitaan ambitieniveau. Zo 

staat het Buiksloterdijkpark met één been in de stenen 

omgeving die met het centrum verbonden is, en met het 

andere been in de groene scheg die naar Waterland leidt, waar 

een hele reeks natuurwaarden kan worden beleefd en die plek 

voor waterberging biedt.  

- Principe 2 – Buiksloterdijkpark als parel aan het snoer van de 

Waterlandse Zeedijk. Zo blijft de dijk wat hij van oudsher was: 

vormgever van Amsterdam-Noord. 

- Principe 3 – Buiksloterdijkpark: één sociale stedelijke 

omgeving die uitnodigt tot ontmoeting. Zo wordt sociale 

samenhang bewerkstelligd tussen nieuwe en bestaande 

buurten. 
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Buiksloterdijkpark als integraal plan 

Aan het einde van deze bewonersvisie zijn beelden opgenomen die 

een indruk geven van hoe het Buiksloterdijkpark er uit zou kunnen 

zien als de visie van de bewonersinitiatieven volgens de genoemde 

ontwerpprincipes zouden worden uitgewerkt. In woorden zijn de 

hoofdlijnen:  

Het Buiksloterdijkpark wordt één groen tapijt  waarop gewoond, 

geleefd en gewerkt wordt. Bestaande groen wordt versterkt en 

samengevoegd. De bebouwing van alle buurten schakeert zich 

daar omheen. 

De Buiksloterdijk wordt een verhoogd landschappelijk element in 

de omgeving, met stoere uitstraling. Vanaf de Buiksloterbreek 

wordt hij ervaren als de ruggengraat van dit moderne dijkdorp. 

De dijk wordt opnieuw worden ontworpen om de herkenbaarheid 

te vergroten: het balkon van de wijk Buiksloterdijkpark. Er komt 

bijvoorbeeld een wandelpad bovenop. Met banken. Met aandacht 

voor landschapskunst en geschiedenis. Struiken en bomen worden 

uitgedund en verplaatst. 

 

 

 

 

 

 

Het ’landje’ vormt de kop van De Groene Draak. Een 

(wandel/sport)route vanaf het Lindelaantje over of langs de Groene 

dijk eindigt op het landje dat plek biedt voor ontmoeting tussen 

allen in het Buiksloterdijkpark. Het wordt hoogwaardig ingericht, 

met bijvoorbeeld horeca, een plek voor kleinschalige evenementen 

of voor vrijheid en avontuur.  

Het Lindenlaantje wordt een mooie wandel- en fietsroute, de 

schakel tussen de Buiksloterham en de Buiksloterdijk. Door deze 

groene laan te handhaven is er voldoende ruimte en openheid 

zodat de nieuwe bebouwing langs de Vuurwerkerweg stevig en 

hoog kan worden. 

Al met al ontstaat een open stedenbouwkundige structuur, die zich 

niet afkeert van groen en water maar zich daarmee verbindt. Het 

groene middengebied, het groene Landje, het Lindenlaantje liggen 

klaar om de nieuwe buurt te ontvangen. Er is plek voor 

waterberging, onder meer via een natte dijkvoet. En er is ruim 

gelegenheid voor ontmoeten en bewegen.
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1. Inleiding 

In de vroege zomer van 2017 vernemen wij, de bewoners van de 

Buiksloterbreek en het Zijkanaal I voor het eerst dat er plannen 

worden ontwikkeld om in onze  omgeving een nieuwe buurt te 

realiseren. Het plangebied wordt Klaprozenweg Noord Oost 

genoemd en behelst het terrein tussen Zijkanaal I, de 

Metaalbewerkerweg, de Schooltuinen en de Klaprozenweg. Er 

moet een gemengde stedelijke buurt worden ontwikkeld, met 

ruimte voor zowel wonen als werken.  Een buurt met een hoge 

bouwdichtheid, waar 1500 tot 2000 woningen moeten worden 

gebouwd in de toekomst. 

Een aantal ideeën dat wordt gepresenteerd, zijn van grote invloed 

op onze huidige leefomgeving. Zo wordt er bebouwing op de 

Waterlandse Zeedijk geopperd en is er sprake van het uitgraven 

van ‘het landje’ langs de Buiksloterdijk om daar nog een 

woonbotenhaven te creëren. Voldoende aanleiding voor zorgen en 

dus voor de vinger aan de pols.  

Dat er huizen moeten worden gebouwd in Amsterdam begrijpen 

wij allemaal en we besluiten om ons gezamenlijk in te zetten voor 

een nieuwe inclusieve groene wijk waar wij zelf onderdeel van 

willen uitmaken. We nemen intensief deel aan een door de 

gemeente georganiseerd participatieproces, maar onze ideeën 

lijken niet gehoord te worden. Keer op keer presenteert het 

projectteam dezelfde soort plankaarten. 

 

 

 

De gemeenteambtenaren lijken vast te lopen op onmogelijkheden 

en uitdagingen in het plangebied.  

Wij besluiten onze frustratie in positiviteit om te zetten. Naast het 

participatieproces beginnen wij aan de ontwikkeling van een 

alternatief plan. Een plan dat voldoet aan alle randvoorwaarden 

van de gemeente (voor zover bij ons bekend), een plan waar een 

groene visie en hoogwaardige leefbaarheid aan ten grondslag 

moeten liggen. Een plan waarin dromen verwezenlijkt kunnen 

worden. Een plan dat de stad, de tuindorpen en het groene 

achterland met elkaar verbindt. In deze grondslag weten wij ons 

gesteund door bijzondere mensen die Amsterdam Noord mede 

hebben vormgegeven. Mensen als de directeur van de 

Gemeentelijke Woningdienst Arie Keppler en wethouder 

Volkshuisvesting Monne de Miranda. Bijna een eeuw geleden 

waren zij verantwoordelijk voor de Van der Pek-buurt, voor 

tuindorpen Oostzaan en Nieuwendam en nog zo ontzettend veel 

meer wijken waarin de leefbaarheid voorop moest staan. De 

Miranda vreesde de botsing met de architecten van de Nieuwe 

Zakelijkheid niet, omdat hij leefbaarheid een van de belangrijkste 

onderdelen van het wonen vond. Hij vocht voor zijn persoonlijke 

paradepaardje: tuindorp Nieuwendam. Bijna 100 jaar later blijkt 

zijn visie kloppend. Het dorp is populairder dan ooit.  
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Ook nu moet er een buurt gebouwd worden waarin mensen hun 

levens willen opbouwen. Een levensloopbestendige wijk, zoals de 

gemeente het noemt. Leefbaarheid moet daarbij voorop staan.  

Dat Amsterdam Noord een rijke en soms bijna mythische historie 

heeft, weet elke Noordeling. Wij waren dan ook niet verbaasd toen 

op een van onze brainstormavonden De Groene Draak zich aan 

ons openbaarde. Een groengebied in de vorm van een draak, reeds 

aanwezig in het bestaande groen. Wat een krachtig symbool De 

Groene Draak die ons en de toekomstige bewoners beschermt, 

ons veilig en gezond houdt. Die over onze kinderen waakt en de 

poortwachter is voor het groene achterland.  

Gesteund door dit symbool beginnen wij aan een traject met een 

stedenbouwkundig ontwerper. Vele avonden van discussies en 

nieuwe tekeningen leiden uiteindelijk tot een visie die bij de 

huidige bewoners een glimlach op het gezicht brengt. Het is gelukt 

om tot een ontwerp te komen waarin alle voorwaarden van de 

gemeente geborgd zijn. We hebben binnen de onmogelijkheden 

de mogelijkheden gezocht en gevonden. De Groene Draak heeft 

zich in vorm bescheiden opgesteld en is nu een onderdeel van een 

groen tapijt waarop geleefd, gewoond en gewerkt gaat worden, 

maar voor wie hem wil zien, is hij aanwezig en zal hij de buurt in de 

toekomst beschermen.  

 

 

 

De Groene Draak heeft er voor gezorgd dat wij onze buren hebben 

leren kennen. De bewonersinitiatieven Buiksloterbreek en 

Zijkanaal I zien zichzelf niet langer als twee aparte entiteiten. 

Daarom noemen wij ons vanaf nu het bewonersinitiatief De 

Groene Draak. Inmiddels heeft de Marjoleinbuurt zich ook bij De 

Groene Draak aangesloten. 

Het bewonersinitiatief De Groene Draak hoopt dat u onze visie met 

interesse en aandacht zult lezen.
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2. Ambitie bewoners 

De vraag naar woningen in Amsterdam is groot. Amsterdam is een aantrekkelijke stad en steeds meer mensen willen in Amsterdam blijven 

wonen of trekken er naar toe. Dat het huidige bedrijventerrein aan de Klaprozenweg wordt getransformeerd tot een gemengde wijk met 

wonen en werken en maatschappelijke voorzieningen is een logische stap. De bewoners van de woonbootlocatie Zijkanaal I en de 

Buiksloterbreek zien de komst van de nieuwe buurt als de uitgelezen kans om een sterke verbinding te creëren. Niet een nieuwe buurt ‘naast’ 

de bestaande buurten maar één ongedeelde, sociale en groene geïntegreerde wijk die voor alle bewoners aantrekkelijk is.

2.1 Buiksloterdijkpark 

Buiksloterdijkpark is de naam voor de nieuwe wijk,  de 

geïntegreerde visie voor de drie buurten samen: Klaprozenweg 

Noord-Oost, Woonbotenlocatie Zijkanaal I en Buiksloterbreek 

De Buiksloterdijk markeert een wezenlijk onderdeel van de 

Waterlandse Zeedijk. De grote cultuur-historische betekenis van 

dit groene landschappelijke segment van de dijk en de wens  

van de bewoners om een nieuwe integrale wijk te realiseren met 

een sterk parkachtig karakter,  heeft de bewoners geïnspireerd tot 

de nieuwe naam die wijk en dijk verbindt: Buiksloterdijkpark.  

De 5 ambities die de gemeente beschrijft, worden door de huidige 

bewoners onderschreven: 

 

 

 

1. Bijdragen aan het tempo en volume van de woningbouw-

ontwikkeling door de realisatie van ca. 200.000 m2 bvo (bruto 

vloeroppervlakte) aan programma voor wonen, werken en 

voorzieningen; 

2. Realisatie van een kwalitatief hoogwaardig en flexibel stedelijk 

milieu met een gevarieerde functiemix; 

3. Realisatie van een ongedeeld stedelijk gebied door een sociaal-

economisch gemengde bevolkingsopbouw in het projectgebied 

en goede fysieke en sociale samenhang met de omliggende 

buurten; 

4. Realisatie van de Klaprozenweg als een nader te specificeren 

stadsstraat waardoor een verbindende werking van deze weg 

tussen het oude en nieuwe deel van Noord wordt bereikt; 

5. Versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het groen 

en de herkenbaarheid Waterlandse Zeedijk.
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2.2 Ambities van de bewoners 

De bewoners in de bestaande omringende buurten voegen daar 2 

essentiële ambities aan toe: 

A. Buiksloterdijkpark als integraal plan voor alle drie de buurten 

samen, waarbij de groene verbinding centraal staat. Niet steen 

en groen in harde confrontatie maar harmonieus door elkaar. 

Geen barrières in het groen. Buiksloterdijkpark als één groen 

‘tapijt’ waarop gewoond, geleefd en gewerkt wordt. De groene 

Buiksloterdijk is het landschappelijk element dat uitzicht biedt 

naar alle kanten en waar nieuwe en bestaande buurten samen 

komen. 

B. Buiksloterdijkpark is het begin van de groene Kadoelerscheg: 

Deze stedelijke wijk met parkachtige ruimten maakt de 

koppeling tussen stad en het metropolitane groene landschap. 

Met een been in de stenen omgeving die met het centrum van 

de stad verbonden is en met het andere been in de groene 

scheg die naar Waterland leidt. 

  

Ambities van overheid (1 t/m 5) 

& bewoners (A en B) voor Buiksloterdijkpark 
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3. Buiksloterdijkpark in de 

huidige situatie 

3.1 Bewoners delen bestaande groen met  

nieuwkomers 

De nieuwe bewoners in de wijk komen in een dichte bebouwing te 

wonen. Mensen hebben naast een dak boven hun hooft ook lucht 

en ruimte nodig.  De bewoners van de Buiksloterbreek en de 

woonbootbewoners in het Zijkanaal I delen graag hun groene dijk, 

hun groene landje en het lindenlaantje met de nieuwe bewoners. 

Daar liggen voor de nieuwe buurt grote kansen.  

 

 

3.2 De Buiksloterdijk en de Buiksloterbreek 

één samenhangend ensemble 

De Buiksloterbreek is in 1992 gebouwd. De gemeente heeft 

destijds beschreven dat deze wijk geen afgesloten geheel moest 

zijn maar dat juist de verbintenis met het omliggende groen van 

groot belang is. “De hoogwaterkering en de doorzetting van het park 

in de vorm van de groenstrook, zijn groene zones, waarmee met de 

situering van de woningbouw rekening moet worden gehouden.” 

(bestemmingsplan Buiksloterbreek 1992)  

 
Zo is de Buiksloterbreek door de architect Ashok Bhalotra dan ook 
ontworpen. De woningen zijn bewust niet langs maar dwars op de 
dijk gesitueerd. Zo ben je overal in de Buiksloterbreek in een 
intieme sfeer verbonden met de  stoere en groene dijk, de groene 
ruggegraat van de Buiksloterbreek. 
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 De dijk vormt een wezenlijk onderdeel in het landschappelijk ontwerp van de Buiksloterbreek.                                                                                                  

Deze moet ook behouden blijven, ook voor toekomstige generaties.”                                                             

ASHOK BHALOTRA, ARCHITECT BUIKSLOTERBREEK, 27 JUNI 2018 
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Buiksloterdijk en Buiksloterbreek: een samenhangend ensemble 
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3.3 Het landje naast de woonboten 

Zijkanaal I  

Het landje tussen Zijkanaal I, de woonbotenhaven en Tennet is een 

bijzonder stukje groen in Amsterdam Noord. Het staat symbool 

voor vrijheid en avontuur in de stad. Kinderen die hier zijn 

opgegroeid hebben prachtige herinneringen aan de hutten die ze 

er hebben gebouwd, de spelletjes die ze speelden, de vuurtjes die 

ze stookten. Dit gevoel gunnen wij ieder kind. En uiteraard ook 

iedere volwassene.  

Het is een ontmoetingsplek waar buren elkaar tegenkomen als hun 

kinderen of kleinkinderen er spelen of wanneer ze een 

wandelingetje maken met de hond. Hier wordt even bij gekletst en 

daarmee is het zelfs in de huidige braakliggende staat een factor 

van verbinding.  

Het bosje rondom de huidige speeltuin is uniek stadsgroen. De 

samenstelling en de manier waarop het zich ontwikkeld heeft in de 

afgelopen 30 jaar zijn maar op weinig plekken te vinden in 

Amsterdam. Er is een bijzondere diversiteit aan bomen en  

struiken. Het bosje is niet of nauwelijks gesnoeid, waardoor 

mantelzoomvegetatie is ontstaan. Voor dieren is dit een plek die 

rust biedt. In het bosje staan vlieren, haagbeuken en hazelaars van 

een formaat dat elders in de stad niet zo maar wordt aangetroffen.  
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3.4 Het Lindenlaantje 

Aan de oostzijde van het huidige bedrijventerrein ligt langs de 

Vuurwerkerweg al een lindenlaantje. Dit laantje begeleid de route 

die fietsers vanuit dit deel van Noord nemen richting 

Buiksloterham, Overhoeks en het Centrum van de stad.  

Nu is het Lindenlaantje nog een beetje bekneld tussen de bedrijven 

en de drukke weg. Met de juiste landschappelijk architectonische 

aandacht ligt hier landschappelijke sieraad voor het oprapen. 
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4. Ontwerpprincipes 

De ambities die de bewoners hebben geformuleerd vinden hun wortels in een aantal ontwerpprincipes. In dit hoofdstuk zijn deze principes 

uitgediept. Daarmee is de basis gelegd voor de uitwerking van de visie van de bewoners in hoofdstuk 5 en de verbeelding daarvan in 

hoofdstuk 6.

4.1. Principe 1 – Buiksloterdijkpark begin 

van de Kadoelerscheg: Hoofdgroenstruc-

tuur met metropolitaan ambitieniveau 

Buiksloterdijkpark is het begin van de groene Kadoelerscheg: deze 

stedelijke wijk met parkachtige ruimten maakt de koppeling tussen 

stad en het metropolitane groene landschap. Met een been in de 

stenen omgeving die met het centrum van de stad verbonden is en 

met het andere been in de groene scheg die naar Waterland leidt. 

Een belangrijk speerpunt uit de Structuurvisie Amsterdam 2040 is 

het versterken van de ecologische verbindingen. Amsterdam kent 

verschillende groene scheggen die het groen van buiten de stad 

doortrekken de stad in. De Structuurvisie vestigt de aandacht op 

de koppen van deze scheggen: 

 

 

 

 

 

 

“Met het toenemen van de druk op de scheggen voor recreatief 

gebruik is er een reden om de koppen van de scheggen niet langer als 

beëindiging van de stad te benaderen maar als opening naar het 

landschap. Deze stedelijke maar parkachtige ruimtes maken de 

koppeling tussen stad en metropolitaan landschap. Ze laten de 

scheggen zo diep mogelijk de stad binnendringen.” 
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De koppen moeten kwalitatief hoogwaardig worden ingericht en 

voor de fiets zijn ontsloten. Ze moeten veel intensiever worden 

geprogrammeerd met recreatieve functies voor de stedeling. Ook 

als het gebieden in de Hoofdgroenstructuur betreft is een 

watersportvoorziening, een strandtent of een pannenkoekenhuis 

mogelijk, zolang het bijdraagt aan de recreatieve waarde van deze 

plekken.”              

Uit het Actieprogramma Metropolitaan Landschap 2016-2020:  

“De metropoolregio Amsterdam (MRA) is een gevarieerde en 

dynamische regio. “ …  “Een bruisende metropool waar economische 

innovaties tot bloei komen én waar de dynamiek ook is ingebed in een 

historisch en uniek landschap. Het Metropolitaan Landschap is een 

schatkamer van biodiversiteit, bergt water, levert een bijdrage aan de 

voedselvoorziening,  biedt recreatieve bestemmingen en draagt een 

grote culturele bagage. Hier kunnen inwoners ontspannen, beleven 

en sporten in een groene omgeving.”  …  ”Door de gestage 

ontwikkeling van de MRA komt het landschap onder druk te staan. Er 

is behoefte aan meer woningen, voorzieningen, voedsel, 

infrastructuur en recreatiemogelijkheden. Om de MRA dynamisch en 

divers te houden, is het van belang om zorgvuldig en met aandacht 

voor kwaliteit te ontwikkelen.” 

De Kadoelerscheg vertegenwoordigt opvallend hoge 

natuurwaarden (Natuurwaarde in Kaart 2016). Deze scheg vormt 

zich langs de Nieuwe Gouw en het tracé van de Waterlandse 

Zeedijk vanaf Landsmeer langs de Wilmkebreekpolder en de 

Buiksloterbreek. Op dit moment zijn er richting het IJ nauwelijks 

plannen voor structureel groen. 

Met de transformatie van Klaprozenweg Noordoost naar 

Buiksloterdijkpark ligt er dus een unieke kans om het bestaande 

groen rondom de Buiksloterdijk uit te breiden en te integreren met 

de nieuwe buurt. Door Buiksloterdijkpark te koppelen aan de 

Kadoelerscheg ligt de schatkamer aan 

biodiversiteit, waterberging, recreatieve 

bestemmingen, en culturele bagage om de 

hoek. Het verbindt binnen met buiten. 

Buiksloterdijkpark opent zich naar het 

prachtige wandelgebied  en de fietsroutes 

door Noord richting Landelijk Noord en 

Twiske. Inwoners van Noord kunnen hier 

ontspannen, beleven en sporten in een 

groene omgeving. Met recht mag dit een 

nieuw metropolitaans landschap worden 

genoemd dat voortbouwt op de aanwezige 

cultuurhistorische identiteit zoals die van de Waterlandse Zeedijk. 

Met het groene Landje langs de woonboten en het Lindenlaantje 

langs de Vuurwerkerweg doordringt tot aan de Buiksloterham. 
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Biodiversiteit is sterk afhankelijk van het soort landschap en 

ecologische omgeving voor plant en dier wordt geboden. Dat kan 

worden versterkt door op klein schaalniveau een diversiteit aan 

biotopen/groene inrichting aan te bieden.  “Een hoge biodiversiteit 

is van groot belang voor het functioneren van groengebieden. 

Bijvoorbeeld voor het zelfreinigend vermogen van bodem en 

water, het tegengaan van insectenplagen en de bestuiving van 

bloemen.” (Structuurvisie Amsterdam 2040). Nu al zijn er 

bijzondere diersoorten in het gebied rondom de Buiksloterdijk 

aanwezig.  

Uitgangspunt van Buiksloterdijkpark in relatie tot ecologie moet 

dan ook zijn dat de diversiteit en het aantal planten en dieren 

moeten worden vergroot. Door ecologisch kwaliteit hier te helen 

en te verbeteren zullen al aanwezige (bijzondere) diersoorten 

blijven en krijgen  nieuwe soorten de kans zich hier (weer) te 

vestigen. 

 

 

 

 

 
Hoofdgroenstructuur met metropolitaan 

ambitieniveau: De Kadoelerscheg 

uitgebreid met Buiksloterdijkpark
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4.2 Principe 2 – Buiksloterdijkpark als parel aan het snoer van de Waterlandse Zeedijk 

 

In de “Tien Geboden voor de Waterlandse Zeedijk” (zie paragraaf ii  

hieronder)  worden de unieke segmenten van de dijk met kralen in 

het snoer vergeleken die de verhalen vertellen van de gebieden 

langs de dijk met hun eigen historie, cultuur en ruimtelijke 

kenmerken.  De Buiksloterdijk ter hoogte van de Buiksloterbreek 

en ingebed in het toekomstige Buiksloterdijkpark, is op te vatten 

als zo’n unieke kraal. De dijk is hier een belangrijke ruimtelijke 

drager door zijn stakke, robuuste vorm naast het moderne dijkdorp 

Buiksloterbreek met zijn open, speelse waaiervormige 

architectuur. Onlosmakelijk verbonden met de dijk is de 

gelijknamige braak die tezamen met de buurt opgevat kan worden 

als een woonpark. Zo is het destijds ook ontworpen door de 

beroemde architect Ashok Bhalotra. Deze kraal kan verder glans 

krijgen als de herkenbaarheid vergroot wordt door de dijk te 

polijsten volgens de principes van o.a. de visie “Tien Geboden voor 

de Waterlandse Zeedijk” (Gemeente Amsterdam, 2005) of de 

provinciale leidraad voor landschap en Cultuurhistorie, “Pracht 

Landschap Noord-Holland! ”. 

 

 

 

 

 

 De Waterlandse Zeedijk is wat overig Amsterdam-Noord niet is — 

De dijk is in Amsterdam-Noord een uniek fenomeen. Hij vormt over 

grote lengte een herkenbare verhoging: een tribune voor  

Amsterdam-Noord.                                                                                                           

BRON: “DE TIEN GEBODEN VAN DE WATERLANDSE ZEEDIJK” 

De bewoners hebben daarvoor een eigen visie opgesteld die in het 

volgende hoofdstuk verder wordt uitgelegd. In hoofdlijnen wordt 

de herkenbaarheid vergroot door de dijk te behouden als zichtbaar 

verhoogd landschappelijk element met  vergezichten vanaf de dijk. 

Door de dijk een recreatief aantrekkelijk karakter te geven voor 

bewoners en passanten, krijgt hij een balkonfunctie die 

noodzakelijk is voor de versterking van het metropolitaanse 

landschap aan de kop van de Kadoelerscheg.  
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Omgekeerd legt de dijk voorwaarden op aan de 

stedenbouwkundige structuur van de nieuwbouw (“de dijk schept 

zijn eigen decor”), waarbij doorzichten naar de dijk en ruimte tot 

de dijk van belang zijn. Ook dient aandacht wordt geschonken aan 

de beleving rondom de dijk (natuur, cultuur, ontspanning/recreatie, 

sport). 

De gemeente heeft intenties geuit om te onderzoeken of de dijk 

deels kan worden afgegraven voor de realisatie van dijkwoningen. 

Met het toevoegen van woningen op de dijk zou de dijk hierdoor 

als rand of achterkant worden opgevat waardoor de 

Buiksloterbreek en de gelijknamige braak afgesloten wordt. Dit 

voornemen breekt in ernstige mate met de principes zoals de 

gemeente en de provincie hiervoor respectievelijk in 2005 en 2018 

hebben geformuleerd (zie paragraaf II Grotere herkenbaarheid van 

de dijk) en is ook in strijd met de ambitie van de principenota om 

een ongedeelde stadwijk te realiseren die een goede fysieke en 

sociale samenhang met de omliggende buurten heeft. In de visie 

van de bewoners blijft de dijk daarom ook onbebouwd. 

i. De dijk als vormgever van Amsterdam-Noord 

De Waterlandse Zeedijk is van grote cultuur-historische betekenis 

voor de vorming van Amsterdam-Noord en heeft eeuwenlange het 

achterliggende Waterland beschermd tegen het oprukkende water 

van de voormalige Zuiderzee. De loop van de dijk volgt een 

kronkelend en hoekig trace  van Monnickendam richting 

Landsmeer en markeert het voormalige Oer-IJ aan de Noordzijde . 

De dijk is vermoedelijk in de 12e of 13e eeuw ontstaan om het 

opdringende water van de Zuiderzee en het IJ te bedwingen. Door 

dijkdoorbraken ontstonden zogenaamde braken of wielen achter 

de dijk waardoor er een meer bochtig en hoekig tracé werd 

gevormd na dichting van de dijk. De Buiksloterbreek, ontstaan 

tussen 1588 en 1616 , is een voorbeeld van een braak door het 

onstuimige karakter van de Zuiderzee. In de latere eeuwen is het 

Oer-IJ is grotendeels ingepolderd, drooggelegd en ingedamd. De 

drooggelegde polder Buiksloterham ten zuiden van de 

Buiksloterbreek, is daar een voorbeeld van.  

 

De Waterlandse Zeedijk vormde in het begin een scheiding tussen 

de Zuiderzee en het achterliggende Waterland met zijn dijkdorpen 

(bijv. Durgerdam, Nieuwendam en Buiksloot). Deze asymmetrie 

heeft zich later herhaald in de vorm van ongelijksoortige 

stedenbouwkundige structuur langs weerszijden van de dijk: in het 
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zuiden industrie en inpoldering, in het noorden gericht op 

(binnendijkse) woningbouw. 

Door de eeuwen heen heeft de dijk in grote mate de veranderlijke 

structuur bepaald van Amsterdam-Noord. Zo zijn langs de dijk 

segmenten te onderscheiden met hun eigen identiteit bepaald 

door historie, cultuur en ruimtelijke kenmerken. Om deze cultuur-

historische waarden van de dijk te behouden heeft de Provincie 

Noord-Holland de Waterlandse Zeedijk in 2001 aangemerkt als 

provinciaal monument. Tevens hebben de ministers van OCW en 

Infrastructuur en Milieu de dijk als beschermd stadsgezicht van 

Amsterdam Noord uitgeroepen in 2013. 
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ii. Grotere herkenbaarheid van de dijk 

De Waterlandse Zeedijk ligt in het plangebied. De dijk draagt hier 

de naam van het oorspronkelijke dijkdorp Buiksloot en heet hier 

dan ook de Buiksloterdijk. De gemeente Amsterdam heeft zich de 

ambitie gesteld om de herkenbaarheid van de Buiksloterdijk te 

vergroten. 

 Het ontwikkelen van de dijk als ecologische schakel — Ontwikkel 

natte natuurgebieden langs de voet van de dijk. Benut de 

statusverandering van de Zeedijken (geen primaire waterkering meer) 

om het Oer-IJ recreatief en ecologisch aantrekkelijker te maken.                                                                    

BRON: “PRACHTIG LANDSCHAP NOORD-HOLLAND!” 

De bewoners van het bewonersinitiatief ‘De Groene Draak’  

steunen deze ambitie en vinden dat juist het groene karakter van 

de dijk moet worden gebruikt en verbeterd om deze 

herkenbaarheid te vergroten.  De provincie Noord-Holland en de 

gemeente Amsterdam hebben hier zelf reeds onderzoek naar 

gedaan in de vorm van twee belangrijke rapporten die we hier 

expliciet zullen noemen en waar al eerder uit geciteerd is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Tien Geboden voor de Waterlandse Zeedijk, een visie”, 

Gemeente Amsterdam, 2005 

 “Prachtlandschap Noord-Holland!,  Leidraad Landschap & 

Cultuurhistorie”, Provincie Noord-Holland, 2018. 
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Hieronder worden de principes genoemd die relevant geacht 

worden voor de Buiksloterdijk. 

 
OVERGENOMEN UIT “DE TIEN GEBODEN VOOR DE WATERLANDSE ZEEDIJK” 

 
1. De Waterlandse Zeedijk is een cultuurmonument — In stand 

houden en beleefbaar maken van dit cultuurhistorische 
kralensnoer staat voorop. 
 

2. De Waterlandse Zeedijk is wat overig Amsterdam-Noord niet is — 
De dijk is in Amsterdam-Noord een uniek fenomeen. Hij 
vormt over grote lengte een herkenbare verhoging: een 
tribune voor Amsterdam-Noord. 
 

3. Aan de Waterlandse Zeedijk is meer te beleven dan alleen de 
Waterlandse Zijdijk — De beleving van de Waterlandse Zeedijk 
hoeft niet alleen op de herkenbaarheid van de Waterlandse 
Zeedijk zelf gericht te zijn. Ook de cultuur, het uitzicht, de 
natuur en het weer zijn bronnen van beleving. Uitgangspunt 
is het stimuleren van een toenemende rijkdom aan belevingen 
op en aan de Waterlandse Zeedijk. 

 
4. De dijk moet als lijn herkenbaar zijn — Elk van de kralen vertelt 

een verhaal; stuk voor stuk hebben zij hun bestaansrecht. De 
dorpen verhalen van vestiging, de breken van rampen, de 
zijkanalen van inpoldering. 

 
 

 
 
 
 
 

5. De verschillende delen van de dijk moeten t.o.v. elkaar 
herkenbaar zijn als verschillend, maar wel verwant — De kralen 
in het snoer moeten elk hun eigen identiteit hebben. Tegelijk 
moet herkenbaar zijn dat zij "familie" van elkaar zijn.  

 
6. Ontwikkelingen in de omgeving van de Waterlandse Zeedijk 

moeten worden vormgegeven vanuit de centrale positie van de 
dijk — De herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk is ook 
voor de ontwikkeling van de omgeving een van de doelen. Juist 
omdat de dijk een scheiding vormt, kan hij vanuit de omgeving 
als rand en achterkant worden opgevat worden. Dit 
uitgangspunt keert de aandacht om: elke opgave in de 
omgeving van de dijk, dient de herkenbaarheid van de dijk te 
versterken of te ondersteunen. De Waterlandse Zeedijk schept 
zijn eigen decor. Uitvloeisel van dit gebod is het 
uitgangspunt dat de ruimte tussen de bebouwing aan de dijk 
open blijft, waardoor zicht vanaf en op de dijk mogelijk blijft. 
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OVERGENOMEN UIT “PRACHT LANDSCHAP NOORD-HOLLAND!” 

 

Deze principes worden in dit rapport tevens als kansen naar voren 

gebracht. 

7. Het herkenbaar houden van het historische en doorlopende 
dijktracé van de IJdijken — Behoud de samenhang van 
dijklichaam, buitendijkse landen, het oude tracé en ‘braken’. 
Handhaaf bij voorkeur een open zone aan weerszijden van 
de dijk vanwege de herkenbaarheid van de dijk. 
 

8. Behoud van ruimtelijke kwaliteit — Behoud van de openheid 
langs de dijk en het koesteren van de vergezichten naar het 
open achterland. Behoud bij voorkeur een open zone aan 
weerszijden van de dijk. Koester de weidse vergezichten vanaf 
dijken. Creëer zichtlijnen vanuit het landschap naar de dijken. 
 

9. Behoud of herstel van de continuïteit van de dijken — benut de 
mogelijkheid om het dijklichaam/de dijkroute te herstellen bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de dijk. 
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10. Versterking van de herkenbaarheid van de dijk en de samenhang 
tussen dijklichaam en bebouwing — Een deel van de Noorder en 
Zuider IJdijken is in de loop der jaren opgenomen in het 
stedelijk gebied, vaak nog herkenbaar, maar soms alleen terug 
te vinden in plaatsen straatnamen (Sloterdijk, Haarlemmerdijk, 
etc.)  Vergroot zoveel mogelijk de herkenbaarheid en 
continuïteit van de IJdijken. 

 
11. Versterking van de recreatieve functie van de dijken — Benut de 

dijk als recreatieve uitvalsroute (bijv. Noorderpark-

Nieuwendammerdijk-Schellingwouderdijk). Benut de dijk als 

doorgaande regionale recreatieve fiets-/wandelroute. 

 
12. Het ontwikkelen van de dijk als ecologische schakel — Ontwikkel 

natte natuurgebieden langs de voet van de dijk. Benut de 
statusverandering van de Zeedijken (geen primaire waterkering 
meer) om het Oer-IJ recreatief en ecologisch aantrekkelijk er te 
maken. 
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iii. Water als belangrijke drager voor Buiksloterdijkpark 

Terwijl er in  de toekomst steeds vaker sprake zal zijn van hevige 

regenval wordt het verharde oppervlak steeds groter. Vandaar dat 

het Programma Amsterdam Rainproof  bewoners en bedrijven 

oproept om de waterbergings- en verwerkingscapaciteit van de 

stad te verbeteren.  

Buiksloterdijkpark biedt tal van kansen voor de maatregelen 

waartoe dit programma oproept. Leg door de groene centrale zone 

en langs de groene dijk een watergang met  speelse 

waterelementen die bijdragen aan de waterberging. Speel- en 

sportvoorzieningen worden gecombineerd met waterpleinen. Zet 

bomen en struiken in infiltratiestroken. 

 

 

Leg wadi’s of greppels aan die bij een stortbui vol kunnen lopen. 

Integreer deze in prachtige tuinen tussen de huizen (zie ook de 

referenties bij Bouwen met openheid).  

Op de woongebouwen komen dan blauw-groene daken en 

daaronder mogelijkheden voor wateropslag. 

Maak in Buiksloterdijkpark  één nieuwe collectieve berging waar 

het water dat in dit  hoogstedelijke gebied terecht komt, wordt 

opgevangen en kan worden verwerkt. Geen lozing meer op het 

riool of het omliggend boezemwater. 
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4.3. Principe 3 Buiksloterdijkpark: één 

sociale stedelijke omgeving die uitnodigt 

tot ontmoeting. 

Nieuwe noordelingen en oude noordelingen krijgen een 

uitnodigende ruimte voor ontmoeting. De bewoners zien 

Buiksloterdijkpark als één groene, sociale stedelijke omgeving. 

Deze ruimte nodigt uit tot ontmoeten en bewonersactiviteiten. 

Ingegeven door de seizoenen: Sneeuw en ijspret in de winter, sport 

en culturele activiteiten in de zomer. Ontmoeting leidt tot 

verbinding en gedeelde herinneringen. Dat zijn de elementen die 

maken dat je ergens thuis woont in  je eigen, gedeelde  wijk.  Een 

leefbare wijk begint bij het er in thuis voelen. Zo wordt sociale 

samenhang bewerkstelligd tussen nieuwe en bestaande buurten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Buiksloterpark: een stedelijke buurt, waar het goed 

toeven is.  

Compacte bebouwing én openheid in stedenbouw; wonen én 

werken; groen, spel en sport. 

Nieuw-Noord en oud-Noord worden in het Buiksloterdijkpark 

organisch met elkaar verbonden. Stedelijke dichtheid gaat over in 

de open, groene strokenbouw van Noord. Moderne invulling van 

de principes waarop de Tuindorpen en de andere buurten van 

Noord zijn ontwikkeld in de 20-e eeuw.   
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ii. Sociale cohesie 

Ontmoeting is het begin van verbinding. In Buiksloterdijkpark 

zullen straks 4000 mensen (bestaande bewoners en nieuwe) hun 

thuis hebben. Samenleven, contacten krijgen, de buurt een sociaal 

gezicht geven,  heeft een omgeving nodig waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten.  

Het NDSM-terrein is een stadscentrumgebied, waar evenementen 

en activiteiten plaatsvinden. Het groene tapijt van 

Buiksloterdijkpark biedt diezelfde mogelijkheden straks, maar dan 

op de schaal van de wijk. Het talud van de dijk kan functioneren als 

tribune voor sport en spel activiteiten of voor kleinschalige 

culturele activiteiten. Glijbaan in de wintertijd, ruimte op landje bij 

Zijkanaal I voor een feesttent voor grotere zomeractiviteiten. 

Activiteiten die voor en door de buurt zelf kunnen worden 

georganiseerd. Een groene inrichting die daartoe ook uitnodigt. De 

bestaande buurten rond de nieuwe buurt kennen de kracht van zelf 

organiseren. Het groene tapijt geeft de ruimte voor de nieuwe 

noordelingen om daar automatisch in mee te gaan. Groen als de 

drager voor de sociale cohesie in Buiksloterdijkpark. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ONTWERPPRINCIPES 

 B u i k s l o t e r d i j k p a r k  | 37  
  

iii. Een gezonde stad kan niet zonder groen 

“Hoeveelheid groen in de stad is afgenomen” kopte onlangs Het 

Parool. In absolute vierkante meters maar vooral ook in relatieve 

zin. Dat het groen in de verdrukking is geraakt, kan niet los worden 

gezien van de snelle groei van de stad met woningbouw in hoge 

dichtheden. Niet voor niets stelt het nieuwe coalitieakkoord als 

doel om bij nieuwbouw de groene kwaliteiten van de stad te 

behouden. 

Amsterdam Noord wordt altijd gezien en ervaren als het groenste 

stadsdeel van Amsterdam. Met alle nieuwbouw in dit inmiddels 

populaire stadsdeel wordt het zaak dit groene karakter te 

bewaken. Bijvoorbeeld door de nieuwbouw in Elzenhagen heeft dit  

imago al een deuk opgelopen. Mensen maken zich zorgen over de 

groene identiteit van Noord. 

De zomer van dit jaar toont aan dat een stedelijke omgeving 

hittestress oplevert. Groen geeft dan letterlijk verkoeling. De 3000 

nieuwe bewoners die komen wonen in de nieuwe wijk hebben 

groen nodig.  Groen verkoelt een stenige omgeving, geeft rust en 

verbetert de gezondheid. Daarom ook is een groen 

Buiksloterdijkpark van belang.  

Ook de Agenda Groen 2015-2018  van de gemeente Amsterdam 

biedt een goede referentie. Dit programma loopt tot 2018. De visie 

van de bewoners op een groen Buiksloterdijkpark past geheel in 

een verdere voortzetting van dit beleid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/agenda-groen/?PagClsIdt=12790364#PagCls_12790364
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iv. De bewegende stad 

Gezondheid is een groot goed. Dat vindt de gemeente ook. 

Daarom doet zij er veel aan om haar bewoners uit te nodigen om te 

bewegen. Uit onderzoeken blijkt dat Amsterdam-Noord wat extra 

aandacht nodig heeft op dat punt. Nieuwe dichtbebouwde 

woonwijken moeten zo ontworpen worden dat zij hun bewoners 

verleiden tot veel bewegen.  

Buiksloterdijkpark kan die functie vervullen. Maak gebruik van het 

groen dat er al is, verruim dat en voeg een (ruige) speeltuin toe, 

een sportveldje, een sintelbaan, bewegingstoestellen, 

waterrecreatie, een wandelroute over de stoere groene dijk etc.  
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5. Ontwerpvisie Buiksloterdijkpark 

Buiksloterdijkpark als integraal plan voor alle drie de buurten samen waarbij de groene verbinding centraal staat. Niet steen en groen in 

harde confrontatie maar harmonieus door elkaar. Geen barrières in het groen. Buiksloterdijkpark als één groen ‘tapijt’ waarop 

gewoond, geleefd en gewerkt wordt. De groene Buiksloterdijk is het landschappelijk element dat uitzicht biedt naar alle kanten en 

waar nieuwe en bestaande buurten samen komen. 

5.1  Het groene tapijt 

De stad groeit. Steeds meer mensen willen in Amsterdam wonen 

en daarbij valt hun oog ook op Noord. Dat is niet verwonderlijk, 

want het is een mooi en inmiddels hip stadsdeel. Noord is met 

hink-stap-sprongen gegroeid in de loop van de tijd. Daardoor zijn 

vaak wat van elkaar afgekeerde buurtjes ontstaan. De al aanwezige 

bewoners (Zijkanaal I en Buiksloterbreek) zien dat bij de bouw van 

Buiksloterdijkpark graag anders.  

Er is al bestaand groen. Versterk dit groen en omarm de nieuwe 

buurt. Voeg de groene ruimtes samen en maak  één groen tapijt 

waar de bebouwing van alle buurten zich aan schakeert.  

Noord kent enkele voorbeelden van dergelijke groene tapijten. Zo 

loopt door de Banne I en II respectievelijk het 

Koopvaardersplantsoen en het Parlevinkerpad. In elkaars 

verlengde verbinden deze groene ruimtes op natuurlijke wijze de 

naast gelegen woningen. 

 

 

  

  

Buurten gebouwd op groene tapijten in Noord 
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5.2 De Buiksloterdijk: ruggengraat en groen balkon 

De Buiksloterdijk vormt een verhoogd landschappelijk element in de omgeving met een stoere uitstraling en wordt daarmee vanaf de 

Buiksloterbreek ervaren als de ruggengraat van dit moderne dijkdorp. 

De dijk kan ook de ruggengraat worden van heel Buiksloterdijkpark. De Buiksloterdijk wordt dan het balkon van de wijk Buiksloterdijkpark. 

Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden: 

- Dit vereist dat de dijk deel uit blijft maken van de publieke ruimte die voor iedereen toegankelijk is; 

- Om de herkenbaarheid van de Buiksloterdijk te vergroten moet de dijk als groen landschap opnieuw worden ontworpen; 

- Met een wandelpad op de top wordt de dijk aantrekkelijk voor iedereen en krijgt deze zijn balkonfunctie; 

- De beleving van de dijk moet worden vergroot door het wandelpad te ontsluiten via trappen of glooiende toegangsroutes waarbij de 

overgang tussen stad en waterland op unieke wijze kan worden ervaren.  

- Langs de route kunnen banken worden geplaatst en kan aandacht worden geschonken aan landschapskunst of de geschiedenis van de 

Waterlandse Zeedijk, wat de balkonfunctie van de dijk compleet maakt. 
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Wandelend op de groene dijk is er naar alle kanten uitzicht. Kijkend 

tussen de woonblokken van de Buiksloterbreek heeft men nu al 

zicht op het groen en het water van het gelijknamige park. Sluit de 

dijk niet af met woningen en bewaar het open karakter van het 

huidige groen naar de bewoners van de Buiksloterbreek en de 

woonbootbewoners in het Zijkanaal I. En geef dat ook aan de 

bewoners van de nieuwe buurt.                                                                   

Om de herkenbaarheid van de dijk verder te vergroten wordt 

voorgesteld om de struiken en bomen aan de zuidzijde van de dijk 

uit te dunnen en om bomen te verplaatsen of beperkte kap toe te 

passen. De verplaatste bomen krijgen dan een nieuwe plek  in het 

groene tapijt van Buiksloter-dijkpark. Het uitdunnen van het groen 

op de dijk bevordert ook de recreatievemogelijkheden van de dijk, 

waardoor men kan terugkijken naar de stad in alle richtingen.

De dijk als de ruggengraat van Buiksloterdijkpark met uitzicht alom 

(ingetekend op schets van de gemeente). 

 

Aanvullend kan de aanleg van een brug over de verkeersdoorgang 

in de dijk naar de Buiksloterbreek worden overwogen. Een brug 

heelt de continuïteit van de dijk en biedt een mooi uitzichtpunt op 

de breek en een fantastisch zicht door de nieuwe stad. Zo ontstaat 

een ononderbroken verblijfservaring tussen de stad en waterland. 
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5.3 Het landje en de passage  

Het landje vormt de kop van De Groene Draak. Een (wandel/sport)route die kan worden afgelegd vanaf het Lindelaantje over of langs de 

Groen dijk eindigt op het landje dat een plek van samenkomst zal worden.  Hoewel het landje aan de westkant van de nieuwe wijk komt te 

liggen, zal het de functie van hart gaan vervullen omdat iedereen elkaar hier zal ontmoeten. Hoe en wat de invulling van de kop van de 

Draak uiteindelijk moet gaan worden, zal mede bepaald worden door de functies in overige delen van het groene tapijt. 

Zal de grootste behoefte zijn aan horeca in het groen? 

Zal die behoefte zich juist meer richten op een plek waar kleinschalige evenementen kunnen worden gehouden? 

Zijn het juist de oude kwaliteiten van vrijheid en avontuur die het meest naar voren moeten komen?   

Wat vast staat is dat de uiteindelijke inrichting hoogwaardig moet zijn. Kwalitatief sterk en gebaseerd op een goed doordachte visie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Overliggend: referentiebeelden herinrichting Buiksloterdijk 
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5.4 Het lindenlaantje 

Langs de Vuurwerkerweg ligt een pareltje voor het oprapen. Het 

Lindenlaantje. De groene verbinding tussen de Buiksloterdijk en de 

Klaprozenweg ligt er met al mooi volgroeide lindenbomen.  

Hier kan een mooie wandel- en fietsroute ontstaan die een schakel 

vormt tussen de Buiksloterham en de Buiksloterdijk als het laantje 

een juiste opknapbeurt krijgt.  Met deze schakel kan ook een nieuw 

wandeltraject gecreëerd worden vanaf de Buiksloterdijk, via het 

landje en de passage langs de woonboten naar het plantsoen aan 

de Monnikskapstraat waarbij de Klaprozenweg overgestoken 

wordt, en dan weer terug via het lindenlaantje. 

Door deze groene laan te handhaven is er voldoende ruimte en 

openheid zodat de nieuwe bebouwing langs de Vuurwerkerweg 

stevig en hoog kan worden waardoor het aantal woningen 

gehandhaafd kan worden op het door de gemeente gestelde totale 

bouwvolume.

 

 

Sfeerimpressie toekomstig Lindenlaantje 

 

 

Overliggend: referentiebeelden herinrichting Landje 
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5.5 Open stedenbouwkundige structuur gericht op groen en water 

We hebben al geschetst dat de dijk de ruggengraat en het balkon van het hele Buiklsloterdijkpark kan vormen. Er ontstaat dan een alzijdig 

uitzicht vanaf de dijk met zichtlijnen in alle richtingen. Het groene middengebied, het groene Landje, het Lindenlaantje liggen klaar om de 

nieuwe buurt te ontvangen. Maak de stedenbouwkundige structuur zo dat deze zich niet afkeert van dat groen maar daar juist op inspeelt. 

i. De noordzijde en de westzijde Buiksloterdijkpark 

De noordzijde en de westzijde krijgen een speelse bebouwing. Hier 

opent de stedenbouwkundige structuur van de nieuwe 

bouwblokken zich naar het in de hele wijk doorgetrokken groene 

tapijt. De bestaande buurten doen dat al. De steigers van de 

woonboten zijn toegankelijk vanaf de groene passage. De 

stedenbouwkundige structuur van de Buiksloterbreek is al zo 

aangelegd dat de woningen haaks op de dijk staan zodat in deze 

buurt de dijk overal beleefd wordt.  

Door de bebouwing aan de noordzijde en westzijde van de nieuwe 

buurt ook een open stedenbouwkundige structuur te geven wordt 

de relatie met het groen en het water optimaal. 

Vanaf de dijk is er zicht op de intieme groene ruimtes tussen de 

nieuwbouw. Ook door de dwarsstraten is vanaf de Klaprozenweg 

de groene dijk te ervaren en visa versa. 
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ii. Zuidzijde Buiksloterdijkpark 

De zuidzijde van Buiksloterdijkpark tussen Klaprozenweg en de 

Slijperweg leent zich voor een stevige stedelijke bebouwing. Daar 

gaan de bewoners mee in de visie van de gemeente. Sterker nog, 

de bewoners kiezen hier voor een nog compactere bebouwing dan 

de gemeente om op andere plekken in Buiksloterdijkpark ruimte te 

houden voor zachte, lagere, groene aansluitingen met de reeds 

bestaande omgeving.  

De nieuwe buurt heeft een grote dichtheid. De Klaprozenweg is 

een stadsstraat en is de aangewezen plek om die dichtheid zich te 

laten manifesteren. Stevige blokken met dichte wanden zijn hier 

goed op hun plek. Dat kan zich aan de Slijperweg (midden door de 

nieuwe buurt van oost naar west) nog eens herhalen in een wat 

mildere vorm. Zo wordt er ook voldoende stevige plintruimte 

gecreëerd voor de 30% niet woonfuncties. 

Maar in de grotere bouwblokken aan de Slijperweg kan ook 

worden ingespeeld op de open relatie met het groen door op een 

aantal plaatsen de wanden te doorbreken. Zo kan er vanaf de 

hoger (op de plint) gelegen binnentuinen ook zicht worden 

gecreëerd op de groene dijk. 

 

 

5.6 Architectuur en landschap 

De open stedenbouwkundige structuur aan de noord- en westzijde 

vraagt ook architectonisch en landschappelijke ontwerpen die deze 

openheid beantwoorden. De nieuwbouw moet zich niet afkeren 

van het groen. Niet steen en groen in harde confrontatie maar 

harmonieus door elkaar. Vermijdt het bouwen van barrières in het 

groen en zie Buiksloterdijkpark als één groen ‘tapijt’ waarop 

mensen op wonen, weken, recreëren, kortom leven. Van belang is 

ook dat de bebouwing aan het groen een menselijke maat heeft. 

Dat betekent dat de bouwblokken aan de noord- en westzijde niet 

te hoog mogen zijn en een open karakter moet dragen, zodat 

mens en bebouwing niet in een afstandelijke relatie komen te 

staan. Het bouwvolume dat nodig is om de openheid in groen, de 

menselijke maat, de groene dijk en de openheid in bebouwing 

mogelijk te maken, kan worden gevonden in een verdichting van 

het zuidelijk deel. Integreer de intieme groene ruimtes tussen de 

nieuwe bebouwing met waterberging en watertuinen. Dat is dan 

een weerspiegeling van de relatie van wonen met het water bij de 

woonboten in het Zijkanaal I en de woningen aan de noordzijde 

van de dijk met de daar liggende breek.  

De beeldreferenties hierna tonen diverse voorbeelden waarin 

groen en water geïntegreerd zijn met open vormen van 

bebouwing. Variaties van kleine kreken, meanderende 

waterstromen en andere soorten waterpartijen vormen 

overgangen naar groen met daarin speelse wandel en fietsroutes. 
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Referentiebeelden open stedenbouwkundige &  
landschappelijke architectuur 
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Referentiebeelden vervolg 
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5.7 Het verbindende groene middengebied  

Centraal in Buiksloterdijkpark ligt de groene strook. Hier komt alles 

van de Groene Draak samen. De Buiksloterbreek met de groene 

dijk als de ruggengraat, de nieuwe open bebouwing in de buik, de 

woonbootlocatie met het landje als het hoofd en het lindenlaantje 

als de staart. Ook de doorgaande fietsroute gaat hierdoor. De plek 

waar de bewoners elkaar zullen ontmoeten. Het is niet enkel een 

doorgangsroute. Hier zullen fietsers afstappen en wandelaars 

halthouden voor een moment van beleving of om een drankje te 

nuttigen bij een horecapaviljoen. Met zorg dient men deze 

openbare zone te ontwerpen, met gevoel voor weelderige 

rietzomen etc. kunnen worden afgewisseld met ruig groen en 

spannende paden. 

  
 

Referentie beelden centrale parkzone 
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5.8 Water in Buiksloterdijkpark 

De dijk kan worden versmald zodat het hoogteverschil zich meer manifesteert. Daardoor ontstaat er ook ruimte om het water in de centrale 
zone en aan de voet van de dijk te leggen. Dat vergroot de beleving van de dijk als landschappelijk element. Met bruggen, steigers en andere 
speelse elementen kan het water meer zijn dan een sloot. Het is er fijn om te spelen en te wandelen of gewoon te zitten kijken op een 
bankje. Door inrichting met waterpartijen, weelderige rietzomen en amfibiepoeltjes appelleert Buiksloterdijkpark aan Waterland. 
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Referentiebeelden water in 
Buiksloterdijkpark  
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6. Buiksloterdijkpark: verbeelding visie bewoners

De ontwerpvisie van de bewoners vormt een belangrijke 

toegevoegde bijdrage aan de projectnota van de gemeente. Het 

bevat de essentiële elementen om de nieuwe wijk op te bouwen 

vanaf het fundament dat gevormd wordt door het groene tapijt. 

Samen met de stedenbouwkundige Mike Wissing is er in een kleine 

groep van bewoners gewerkt aan een verbeelding van deze 

ontwerpvisie. Daarbij is ook gekeken naar de verbeelding van 

andere vergelijkbare projecten zoals het stadspark in Sittard en het 

Cromvlietpark in Den Haag. In verschillende sessies met de pen en 

papier op tafel, is het visuele ontwerp gegroeid naar een 

verbeelding die de wens van de bewoners dicht nadert. De drie-

dimensionale (3-D) ontwerptekening geeft een goed ruimtelijk 

inzicht van de fysieke omgeving van Buiksloterdijkpark. De totale 

bruto vloeroppervlakte van de nieuwbouw bedraagt 235.000 m2 

(afgerond) en voldoet dus ruimschoots aan de bouwambitie van de 

projectnota. 

De volgende visuals zijn door de stedenbouwkundige apart 

ontwikkeld: 

- Plattegrond met daarin het aantal bouwlagen aangegeven; 

- Vogelvlucht aanzicht in de noord-zuid richting; 

- Doorsnede beeld in noord-zuid richting; 

- Artistieke impressie vanuit het westen richting de 

Buiksloterdijk kijkend. 

Deze visuals worden hierna getoond. Ze vormen niet een realisatie 

van het Buiksloterdijkpark maar bieden een suggestie hoe de 

nieuwe wijk er uit zou kunnen gaan zien. Het 3-D ontwerp tezamen 

met de visuals kunnen worden beschouwd als een wezenlijk 

onderdeel van de participatie ontwerpfase die volgt na de 

totstandkoming van de projectnota met het doel het 

investeringsbesluit verder te onderbouwen. 
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Ontwerp Buiksloterdijkpark: plattegrond 
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Ontwerp Buiksloterdijkpark: vogelvlucht aanzicht (noord-zuid) 
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Ontwerp Buiksloterdijkpark: doorsnede (noord-zuid) 
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Ontwerp Buiksloterdijkpark: artistieke impressie (west-oost) 
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7. Participatiebijdragen 

In de eerste helft van 2018 heeft er een participatietraject 

plaatsgehad met het doel om bewoners, ondernemers, 

projectontwikkelaars, positiehouders van onroerend goed en 

andere belangengroepen samen met de gemeente een plan 

(projectnota) te laten ontwikkelen voor de herinrichting van het 

gebied Klaprozenweg Noordoost.  

Tijdens dit participatieproces zijn we als bewoners gaandeweg het 

groene tapijt als ontwikkelconcept steeds vaster onder onze 

voeten gaan voelen. Met veel enthousiasme hebben we de puzzel 

op dit groene tapijt ingevuld met ideeën en concepten, aangevuld 

met beelden, welke zijn verwerkt in de vorm van posterbijdragen 

die behandeld tijdens de participatie. Al deze elementen vinden 

hun neerslag in de bewonersvisie die voor u ligt. Met deze 

posterbijdragen sluiten wij het het visiedocument af en hopen wij 

dat wij als bewoners u hebben kunnen overtuigen van onze visie 

voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige nieuwe 

wijk – Buiksloterdijkpark –  met versterkte landschappelijke 

waarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 | D e  G r o e n e  D r a a k  
  

  



PARTICIPATIE 
 

 B u i k s l o t e r d i j k p a r k  | 63  
 

 

  



 

64 | D e  G r o e n e  D r a a k  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


