
Informatiekrant 

Noorderhof Zuid

Intiem buurtje of 
collectieve tuin?
Twee concepten voor Noorderhof Zuid zijn klaar

Noorderhof Zuid is een prachtige locatie. Dichtbij het Sloterpark en de Sloterplas, één van de mooiste 

recreatiegebieden van Amsterdam. Heerlijk om te wandelen, te fietsen, te spelen en van de seizoenen te

genieten… Bovendien is er een winkelcentrum op loopafstand, Plein ’40-’45. Op deze locatie worden in de

toekomst 150 woningen gebouwd. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de plannen om de nieuwbouw te

realiseren. Voor de invulling van de nieuwe wijk liggen twee verschillende conceptplannen klaar. 

Wordt het een intieme buurt met veel ééngezinswoningen of een collectieve tuin met losse appartements-

gebouwen? U kunt meepraten en uw mening geven over beide varianten.

Noorderhof Zuid is nog onbebouwd. Aan de noordzijde ligt

het woongebouw dat vanwege zijn vorm ook wel de Banaan

wordt genoemd. Verder wordt de plek begrensd door de

Slotermeerlaan, de Sloterparkbadlaan en de Sloterplas. Dit

gebied was voorheen het parkeerterrein van het voormalige

Sloterparkbad. Voor een deel werd het als woonwagenkamp

gebruikt. De woonwagens hebben inmiddels een nieuwe plek

gekregen en het Sloterparkbad is gesloopt en is verderop

langs de Sloterplas weer herbouwd. Hierdoor is op deze bij-

zondere plek ruimte vrijgemaakt voor een woonwijk. 

De twee voorstellen
Een groot aantal bewoners is betrokken bij het ontwerpen

van de plannen. Dit participatietraject heeft twee concepten

voor ontwerpen van de nieuwe wijk opgeleverd. 

Voorstel 1

Het eerste voorstel is gemaakt door bureau VHP uit

Rotterdam. VHP streeft met hun ontwerp naar aansluiting bij

het Sloterpark. Aan de kant van de bestaande wijken komt

laagbouw. Richting Sloterpark wordt de bebouwing hoger

met als hoogtepunt twee woontorens van elf en dertien ver-

diepingen langs het Sloterpark met een wijds uitzicht over

park en plas. Resultaat: een collectieve tuin met daarin los-

staande gebouwen. Dat vraagt wel om goed en intensief

beheer. Over het ontwerp van VHP bestaat nog geen overeen-

stemming tussen stadsdeel en ontwikkelaar Far West. Far West

heeft aangegeven dat dit woonconcept in combinatie met half-

verdiepte parkeergarages financieel en programmatisch tot

problemen leidt. Om het plan uitvoerbaar te maken kan het

noodzakelijk zijn het plan op onderdelen aan te passen om de

opbrengsten te verhogen (toevoegen extra woningen) en/of de

kosten omlaag te brengen (goedkopere parkeeroplossingen). 

Voorstel 2

Het tweede voorstel is van de architecten Rob Krier en Christoph

Kohl uit Berlijn. In de jaren negentig hebben zij invulling

gegeven aan Noorderhof Noord. Deze zeer gewaardeerde buurt

heeft tegenwoordig een eigenzinnige uitstraling. Het ontwerp

voor Noorderhof Zuid sluit aan bij de uitstraling van

Noorderhof Noord en kenmerkt zich door intimiteit, buurt-

gevoel en veel ééngezinswoningen. De woningen bij de

Sloterplas krijgen karakteristieke gevels, die een klassiek aan-

zicht geven. Het stadsdeel en Far West denken dat dit plan

financieel haalbaar is. Er zal voldoende geld beschikbaar

komen om de openbare ruimte in dit gebied op te knappen en

ook nog een nieuwe waterverbinding tussen de Sloterplas en

de westkant van het Sloterpark aan te leggen. 

Het woord is nu aan u
Voordat de stadsdeelraad een keuze maakt, kunt u als 

bewoner van Geuzenveld-Slotermeer of belangstellende uw

mening geven over de twee ontwerpen. In deze krant vindt 

u meer informatie over de twee concepten van Noorderhof

Zuid en hoe u kunt reageren. 
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Inspraakavond
Op 1 december bent u van harte welkom bij de

inspraakavond in het Tuinstadhuis, Plein ’40 -’45, van

19:30 tot 22:00 uur. Portefeuillehouder Piet Dikken,

medewerkers van het stadsdeel, projectontwikkelaar

en de betrokken stedenbouwkundigen geven die

avond een toelichting op het concept uitwerkingsplan

en de twee stedenbouwkundige varianten daarin. U

krijgt de gelegenheid vragen te stellen en uw inspraak-

reactie te geven.

Plan ter inzage
Het concept uitwerkingsplan Noorderhof en de

maquettes liggen ook ter inzage van 24 november 2005

tot en met 5 januari 2006 in de hal van het

Tuinstadhuis, plein ’40- ’45, nr.1. Het concept uitwer-

kingsplan is in dezelfde periode beschikbaar via

www.geuzenveld.amsterdam.nl.

Reageren
Uw schriftelijke reactie op het concept uitwerkings-

plan kunt u tot en met 5 januari 2006 sturen naar:

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

O.v.v. Inspraak Noorderhof

Postbus 67018

1060 ja Amsterdam

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel bekijkt of de

inspraakreacties aanleiding geven om het uitwerkings-

plan aan te passen. Vervolgens legt het Dagelijks

Bestuur de plannen en de inspraakreacties ter besluit-

vorming voor aan de stadsdeelraad. De stadsdeelraad

besluit welk plan verder ontwikkeld wordt.

Op woensdag 25 januari 2006* ligt het uitwerkingsplan

Noorderhof ter advisering voor in de raadscommissie

fysiek/ sociaal. Aanvang: 19.30 uur. Als u bij deze ver-

gadering wilt inspreken, kunt u zich hiervoor aanmelden

bij de raadsgriffie, telefoon 020 - 889 81 38 of e-mail: 

griffie@geuzenveld.amsterdam.nl

De stadsdeelraad besluit op dinsdagavond 

7 februari 2006* over het uitwerkingsplan Noorderhof.

Aanvang: 20:00 uur.

* Genoemde besluitvormingsdata zijn onder voorbehoud. Omdat

volgend jaar verkiezingen gehouden worden is de kalender voor

raadscommissies en bijeenkomsten van de stadsdeelraad nog niet

definitief. U kunt begin 2006 bij de griffie informeren naar de

definitieve data.

Deze krant is een uitgave van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 

in samenwerking met Far West. De krant geeft een samenvatting 

van het concept uitwerkingsplan Noorderhof Zuid  

grens plangebied
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Plan VHP
Bij de laatste bespreking van het VHP-plan in het werk-

team Noorderhof Zuid hebben bewoners onder andere

de volgende opmerkingen gemaakt: 

• het aantal woningen (150) vindt men te veel. Met minder 

woningen zou er een mooier plan mogelijk zijn. Zo is 

er bij een aantal bewoners de vrees of er in werkelijk-

heid wel voldoende groen overblijft.

• Het VHP-plan vereist een kwalitatief hoogwaardige 

inrichting en intensief beheer van de collectieve 

binnentuin. Hiervoor moeten voldoende financiën 

beschikbaar zijn. 

• Een aantal bewoners vreest dat de open verkaveling en 

collectieve tuin zal leiden tot sociaal onveilige plekken.

• Er wordt verschillend gedacht over hoge bebouwing 

langs de Sloterplas. Een aantal bewoners vindt het 

afschuwelijk, anderen vinden het mooi.

• Een aantal bewoners vindt dat het VHP-plan te weinig 

voortborduurt op de bestaande bebouwing en het een te 

groot aantal bouwstijlen oplevert in een klein gebied.

Plan Krier-Kohl
Bij de laatste bespreking van het plan in het werkteam

Noorderhof Zuid hebben bewoners onder andere de 

volgende opmerkingen gemaakt: 

• Er wordt verschillend gedacht over de aanpassing in 

opzet en sfeer bij het bestaande Noorderhof. Veel 

bewoners zien dat als een kwaliteit; een aantal 

bewoners hecht daar minder waarde aan.

• Het aantal woningen (150) vindt men te veel. Met 

minder woningen zou er een mooier plan mogelijk 

zijn en zouden er minder parkeerproblemen ontstaan.

• Een aantal bewoners heeft nog moeite met de 

bebouwing aan de “banaan”. Anderen vinden het 

juist een goede oplossing omdat de banaan aan die 

zijde een blinde gevel heeft.

Noorderhof Zuid maakt onderdeel uit van het 

vernieuwingsgebied Noordoever. Vooruitlopend op het

vernieuwingsplan voor dit gebied heeft de stadsdeel-

raad opdracht gegeven voor het deelgebied Noorderhof

Zuid een (uitwerkings)plan op te stellen. 

De opdracht:

• Bouw van minimaal 150 woningen;

• Minimaal 30% van de te bouwen woningen in sociale

sector;

• De bomenstructuur van de fiets/wandelroute van het

rondje Sloterplas blijft behouden; 

• De overige bestaande bomen worden in de planvor-

ming ingepast, tenzij evidente stedenbouwkundige

noodzaak binnen het bebouwingsvlak en/of zwaar-

wegende landschapsarchitectonische kwaliteits-

redenen tot andere afwegingen nopen; 

• De financieringsmogelijkheden van de water-

verbinding tussen Buurt 5 en de Sloterplas en van

een brug tussen de landhoofden van het haventje

worden onderzocht; 

• Van de te bouwen woningen is het streven om 70%

zongericht te verkavelen; 

• Bebouwing binnen de grens van het amendement met

behoud van het gehele bomenplein ten zuiden en in de

as van “De Banaan”(bebouwing aan de Noordzijde);

• Maximale bebouwingshoogte van vijf lagen, met

incidentele accenten;

• Aanleg van een zodanig aantal parkeerplaatsen dat

er straks één parkeerplaats is per woning voor de

gehele Noorderhof (dus inclusief de reeds bestaande

bouw van de Noorderhof).

Beide plannen voldoen in meer of mindere mate aan de

randvoorwaarden van de stadsdeelraad. De mate van

uitwerking en detaillering van de ontwerpen is verschil-

lend. Als gevolg van het feit, dat VHP in een later stadium

is begonnen, is het ontwerp van VHP minder ver uit-

gewerkt dan het ontwerp van het bureau Krier-Kohl.

Indien gekozen wordt voor het VHP-plan zal een verdere

uitwerking noodzakelijk zijn, waarbij de uitgangspunten

van dit plan vanzelfsprekend behouden moeten blijven.

Het VHP-plan blijft binnen de plangrenzen zoals aange-

geven door de stadsdeelraad. Het Krierplan overschrijdt

deze grenzen enigszins aan de zuidzijde van het plange-

bied. Dit is noodzakelijk om binnen Noorderhof Zuid

meer open ruimte te creëren en toch het aantal van 150

woningen te realiseren. Zoals het behoud van het

bomenplein en deels openhouden van de voormalige

woonwagenlocatie.

Deze krant is een uitgave van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en woningcorporatie Far West. De krant wordt huis aan

huis verspreid in uw buurt  en ligt op de steunpunten en bij de publieksbalie van het Tuinstadhuis, Plein ‘40-’45 nr.1.

Eindredactie Procesbureau Stedelijke Vernieuwing    Tekst Woord, Tekst & Advies, stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, 

Far West   Vertaling VertaalCircuit    Fotografie en kaartmateriaal Krier-Kohl, stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, VHP

Ontwerp CO3   Druk HuigHaverlag Printing   Oplage 2000

Deze krant is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de inhoud worden ontleend. De planningen

zijn onder voorbehoud.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij het Procesbureau Stedelijke Vernieuwing. Stadsdeelkantoor 

4e etage, Plein ’40- ’45 nr.1, Postbus 67018, 1067 JA Amsterdam, 020 – 889 84 45 (ma t/m do, 10.00 – 16.00 uur),

info@buurt5.nl, www.buurt5.nl

Colofon

Opmerkingen werkteams Noorderhof Zuid bij de beide plannen
Vertalingen

Randvoorwaarden stadsdeelraad



Verkeer en parkeren
Als het gehele gebied Noorderhof straks klaar is, is er per woning één parkeer-

plaats. Daarom zijn er in het ontwerp voor Noorderhof Zuid 250 parkeerplaatsen

opgenomen: 150 parkeerplaatsen horen bij de nieuwbouw en 100 plaatsen zijn

bedoeld voor bewoners van Noorderhof I en het woongebouw de banaan.

Daarnaast wordt voorgesteld om in Noorderhof Noord een aantal extra parkeer-

plaatsen te maken. De parkeerplaatsen zijn grotendeels in de nieuwe straten en

aan de randen van het gebied geplaatst. Bij de appartementen wordt gedeeltelijk

onder de woningen geparkeerd. In het hof tussen De Banaan en de nieuwbouw

komen half verdiepte parkeerplaatsen op eigen erf. 

Woningen
In het plan van Krier-Kohl komen er circa 103 eengezins-

woningen en 47 appartementen, in totaal 150 woningen. 

De eengezinswoningen zijn twee of drie lagen hoog en 

hebben allemaal een eigen tuin of terras. Ze hebben een

statige voorgevel naar de straat toe en een privé achterzijde

naar de tuin. De appartementsgebouwen worden 5 of 6

bouwlagen hoog. Ze staan aan de zuidkant van het gebied

en genieten daardoor optimaal van het uitzicht over de

Sloterplas en het groen van het park. Bovendien wordt de

bezonning van en het uitzicht vanuit de bestaande 

woningen zo min mogelijk beperkt. De architectuur zal

aansluiten bij die van Noorderhof Noord in materiaal-

gebruik,  aandacht voor individuele details en bijzondere

accenten op de hoeken.

Algemeen
Het ontwerp dat is gemaakt door het bureau Krier-Kohl sluit aan bij de

uitstraling van het bestaande Noorderhof. De nieuwe bebouwing vormt

samen met het bestaande Noorderhof Noord één geheel en maakt een

nieuwe overgang naar het Sloterpark en het rondje Sloterplas.

Noorderhof Zuid krijgt in dit plan veel ééngezinswoningen. De lage

gesloten bouwblokken en de licht geknikte straten creëren een intiem

buurtgevoel en er ontstaan verrassende doorzichten. Belangrijke 

kenmerken van dit plan zijn individualiteit, identiteit en een leef-

omgeving met goede kwaliteit.

Openbare ruimte
Noorderhof Zuid krijgt een aantal bijzondere pleinen, zoals ook in het

bestaande Noorderhof het geval is. Elk plein heeft zijn eigen vorm. De

materiaalkeuze zal aansluiten bij het materiaal dat in Noorderhof

Noord is gebruikt. De openbare ruimte is duidelijk afgescheiden van

het privé-gebied. Dit bevordert de sociale veiligheid en een goed beheer

van het gebied. 

Verkeer en parkeren
Als het gehele gebied Noorderhof straks klaar is, is er per woning één parkeerplaats. Daarom zijn er in

het ontwerp voor Noorderhof Zuid ruim 250 parkeerplaatsen opgenomen: 150 parkeerplaatsen voor

de nieuwbouw en 100 plaatsen als compensatie voor Noorderhof Noord en voor het woongebouw De

Banaan. Daarnaast wordt voorgesteld om in Noorderhof Noord een aantal extra parkeerplaatsen te

maken. Belangrijk in het VHP-plan is dat het parkeren grotendeels half onder de grond wordt opgelost.

De auto is te gast in de tuin en in de tuin wordt niet geparkeerd. Het autoverkeer beperkt zich tot het

verkeer van bewoners. De verkeersontsluiting wordt geknipt: auto’s hebben vanaf de noordzijde toe-

gang tot de garages van een deel van de grondgebonden woningen. En vanaf de zuidzijde tot die van

de overige grondgebonden woningen en de appartementen. Rondom het bomenplein komen parkeer-

plaatsen op het maaiveld, omzoomd 

met hagen. Langs de bomenrij bij de

jachthaven komt een grote, halver-

diepte parkeervoorziening, afgedekt

met houten vlonders. Deze vlonders

vormen tevens een natuurlijke 

afscherming van het gebied en een 

uitzichtpunt over het haventje.

Aantal parkeerplaatsen Aantal parkeerplaatsen

appartementen 11 lagen

Woningen
Het VHP-plan telt in totaal 150 woningen: circa 30 eengezinswoningen en circa 120

appartementen. De eengezinswoningen zijn maximaal drie lagen hoog en hebben

allemaal een ruim terras en verder de “tuin” als buitenruimte. De appartementen 

liggen aan de zuidkant van het gebied en varieren van 5 tot 13 lagen hoog. De 

appartementen genieten optimaal van de omgeving van het Sloterpark. De woningen

zijn zo gesitueerd dat vanuit de bestaande bebouwing uitzicht blijft bestaan.

Algemeen
Het Rotterdamse bureau VHP heeft de kwaliteiten van het

Sloterpark - het groen en het uitzicht over de plas- als uitgangs-

punt genomen voor het ontwerp voor Noorderhof Zuid. VHP

heeft een plan gemaakt waar de bebouwing los in een groene

omgeving wordt geplaatst. Het Sloterpark gaat hiermee geleide-

lijk over in de buurt. Belangrijk hierbij is dat de woningen geen

eigen tuin, maar een privé-terras krijgen in een collectieve tuin,

waarbij het parkeren zoveel mogelijk onder de gebouwen plaats

vindt. 

Openbare ruimte
In het plan van VHP staan de woningen in een collectieve

tuin. De grondgebonden woningen en de appartementen op de

begane grond hebben terrassen grenzend aan de collectieve

tuin. De collectieve tuin wordt intensief gebruikt. Enerzijds

als collectieve buitenruimte waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten en kinderen spelen, anderzijds voor het dagelijks

verkeer van en naar de (parkeergarages bij) de woningen. 
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