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De Groene Component 
•Maak van Buiteneiland een andere ‘natuurlijke omgeving’  
(bijvoorbeeld zoetwater duinen);  
voeg voldoende sportvelden toe met een goede bereikbaarheid 
en parkeergelegenheid  
en een aantrekkelijke locatie voor een verenigingsgebouw. 
•Zorg voor een avontuurlijk fitnessparcours. 
•Zorg voor een doorgaande en samenhangende groenstructuur. 

•‘Smeer’ de randen van  
het eiland niet automatisch  
dicht met doorgaande  
bomenrijen! 





De 1.500 woningen van het Buiteneiland  
zijn bij de 6.500 woningen van het Strandeiland gevoegd,  
in totaal 8.000 woningen.  



Antwoord gemeente aan NIJ en VvhD,  
n.a.v.  de Groene Component : 
vooral in de Muiderbuurt is gestreefd  
naar meer aan elkaar gekoppelde  
groene of parkruimten en  
er zijn meer losse boomstructuren  
toegepast. 

Afbeeldingen FARO Architecten 



Stedenbouwkundig plan Strandeiland 
Concept 27 november  2018 



Het plan voor Strandeiland is interessant, ambitieus en toekomstgericht. 
Het Binnenwater, ter plaatse van de Oergeul, bestaat drie onderdelen: 
de Havenkom, het Oog en de Inham. De Havenkom vraagt om nadere uitwerking. 
 



Parool, december 2018 

Verbazing:  
in de Zeeheldenbuurt slechts 
1 sportveld, verdere plannen 
in de 2e fase onduidelijk… 

Ontwikkeling gestart in 1999, 
Eerste huizen opgeleverd  
in 2002, pas in 2009 de eerste  
4 sportvelden aangelegd, 
Vanaf 2012 nog 2 velden erbij  



Behoefte voor bewoners van…. 

Sportnorm 

Aantal 

woningen 
m2 

Woonmilieu m2  per woning 

Strandeiland Blauwgroen 9 8.000 72.000 

Centrumeiland gemengde stadsbuurt 5 1.500 7.500 

IJburg 1e fase "tekort: 1,5 voetbalveld en 1,5 hockeyveld" 20.208 

Zeeburgereiland Sluisbuurt gemengde stadsbuurt 5 5.500 27.500 

Zeeburgereiland Sportheldenbuurt tekort (i.p.v. 3 komen er 2 voetbalvelden) P.M. 

Totaal 127.208 

Op Strandeiland en Buiteneiland zullen volgens de planning 72.000m2  
aan sportvoorzieningen worden gerealiseerd. 
 
Volgens de normen zouden er op IJburg nog 127.208m2  
aan sportvoorzieningen gerealiseerd moeten worden. 



Concept Stedenbouwkundig plan Strandeiland 27-11-2018 

Reactie NIJ en VvhD op het plan mede naar aanleiding van ‘De Groene Component’ 
De volgende aandachtspunten worden in deze reactie nader toegelicht: 
 
1. Het plan voor Strandeiland is interessant, ambitieus en toekomstgericht 

 
2. Tweede fase land maken zo gauw mogelijk aanbesteden, bij voorkeur inclusief Buiteneiland, 

 
3. Planmatige en programmatische samenhang met Buiteneiland wordt gemist. Zo gauw mogelijk 

planvorming integreren en verduidelijken, 
 

4. Het Binnenwater bestaat uit drie onderdelen: Havenkom, het Oog en Inham. Het Oog is het meest 
uitgewerkt. De Havenkom vormt het centrum- of knooppuntgebied van Strandeiland en verdient het om in 
dit stadium verder uitgewerkt te zijn. De functie van de Inham is nog onduidelijk. Ruimtelijk meer bij het 
Binnenwater betrekken (geen bomenrij op de dam), 
 

5. Omgeving van de Havenkom meer benutten als rondgaand winkel- en centrumgebied. De Havenkom kan 
als verblijfsgebied en toegangspoort naar het stadsstrand benut worden, 
 

6. Voldoende ruime afstanden (bij voorkeur wisselende) tussen de bomen aanhouden, door- en uitzichten 
vanuit de woningen mogelijk laten zijn,  
 

7. Aandacht schenken aan veilige fietsroutes en aan voldoende capaciteit voor fietsparkeren, 
 

8. Aandacht schenken aan voldoende levendige woonplinten en andere begane grondfuncties in de straten, 
eerlijk beeld geven van parkeren in de straten, tramremise is vraagteken, 
 

9. Sportvoorzieningen, voorstellen en uitwerkingen voor met name de georganiseerde sporten zijn absoluut 
onvoldoende en onvolledig, zowel voor het Strandeiland als voor heel IJburg!!!, 
 

10. Wat houdt een ‘bestemmingsplan-verbrede-reikwijdte’ voor het Strandeiland in? 



Enkele maatvoeringen en woningdichtheden van IJburg  
om enige voorstelling te hebben van de ‘schaal’  
van de stedelijke omgeving op de verschillende eilanden.  
Advies: deel de woonstraten van de Pampusbuurt (1.500m lang)  
qua inrichting in door de groene en parkruimten niet vanuit  
het doorgaande straatprofiel te ontwerpen. 



Boomstructuur  
Strandeiland:  
uitgangspunt voor  
verdere uitwerking  
(doorontwerpen)  



Voorbeeld van het anders omgaan  
met de straatprofielen rondom  
het park in de Pampusbuurt  
om de lange doorgaande woonstraten  
(1.500m) ruimtelijk te onderbreken. 

Het ruimtelijk ontwerpen  
met de boomstructuur  



Voor welke voorziening als speeltuin zou je kiezen als je naar deze vier foto’s kijkt? 



De wijkvoorziening voor het bewegen: ‘Rondje Strandeiland’ (6 km) 
(niet meer dan een groene lijn op een plattegrond). 
Werk een ‘Rondje Strandeiland’ serieus ruimtelijke uit. 



Dit laat zien dat de groene en recreatieve voorzieningen voor een groot gedeelte  
in beslag worden genomen door verspreid liggende (plastic) sportvelden:  
- moeilijk bereikbaar van buitenaf,  
- moeilijk inpasbaar wat de aanvullende voorzieningen betreft en  
- niet praktisch en aantrekkelijk voor sportverenigingen  
  (minimale grootte, uitbreidbaarheid, inpasbaarheid) 



Amsterdam, Erasmuspark: de grote recreatieweide met sportveld van gras.  
Op deze buurtvoorziening wordt veel gespeeld door ‘sportverenigingen’ uit de buurt. 
In het Oosterpark is dat ook het geval, daar oefende vroeger zelfs het nationale elftal  
van Suriname, vanuit de stamkroeg ‘de Draver’ 



Ecologische structuur volgens Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000 
‘Bocht om de Oost’ is een belangrijke verbinding die recreatieve restricties geeft 



Groenstructuurkaart 
met strand, parken, lanen  
en metropolitaan landschap,  
volgens  Sted. Plan Strandeiland 

Groenstructuurkaart 
met strand, parken, lanen  
en metropolitaan landschap,  
volgens  NIJ en VvhD 



Afbeelding Mecanoo Architecten 

Impressie straatbeeld  
Pampusbuurt,  
Het beeld van de doorgaande  
driehoeksopstelling van de  
bomen is niet reëel.  
 
 
 
 
Er is in de straatprofielen  
veel gebruik gemaakt van  
‘margestroken’  
in de overgang van  
de straat naar de gevels.  
Dat zal bijdragen aan  
een afwisselend straatbeeld. 



Afbeelding FARO Architecten 

Impressie straatbeeld  
Muiderbuurt  
met 2 tot 3 bouwlagen,  
afwisselende gebouwen  
met verspringende  
rooilijnen.  
 
 
Het straatbeeld is  
geflatteerd,  
omdat in de groene  
middenstrook (wadi)  
geen geparkeerde auto’s  
zijn ingetekend,  
hetgeen in het profiel  
wel is aangegeven.  



Straat zonder gevelwand? 

Parkeerstegen? 

Interessante studie Pampusbuurt 
over principe-uitwerking  
op bouwkavelniveau: 
een hele rij woningen van  
2 en 3 bouwlagen roept vragen op?  



Interessante studie Muiderbuurt 
over principe-uitwerking  
op bouwkavelniveau: 
een parkeergarage aan de Parkoeverlaan 
en wonen achter de parkeergarage?  

Kleine afstand achterkant  
woningen en parkeergarage;  
Interessante optie voor  
een groene daktuin. 



Er is gewerkt met interessante  
hoogteverschillen op maaiveldniveau  
op de plattegrond, maar ook in profielen:  
gunstig voor afvoer van hemelwater en  
ruimtelijk interessant. 



Straatbeeld van Pampusbuurt:  
voorbeeld van ‘hoogteaccent’ van  
8 bouwlagen (28-30m hoog)  
in een buurt met 4 bouwlagen. 

Afbeelding Mecanoo Architecten 



Gevels met  
hoge verdieping  
begane grond:  
er is gestreefd naar  
continuïteit. 
De Havenkom  
en de Werven  
vormen een  
concentratiegebied van  
hoge begane grond ruimten.  
 
Voor de Muiderbuurt  
is een speciale variant  
bedacht.  



Let op het zoekgebied voor de tramremise bij het park in de Pampusbuurt  
en de opstelplek voor de gelede bussen bij de dam naar het Buiteneiland 
De Havenkom is aangegeven als mobiliteitshub: wat betekent dat?   



Plattegrond met commerciële voorzieningen. 
De Havenkom is nog weinig uitgewerkt,  
deze zou zich aan de binnenzijde goed lenen als winkelplek,  
beter  dan de buitenzijde, wat nu het plan is.  



s 

Winkels rondom de Havenkom,   
in plaats van rondom de OV-hub,  
zorgt voor een intieme sfeer van het winkelcentrum  
met verblijfskwaliteit (dat wordt nu gemist op IJburg).  
Supermarkten verdelen over Muiderbuurt en Pampusbuurt. 
 
Culturele voorzieningen aan de buitenzijde positioneren  
zorgt, samen met Leisure-facilities, voor zichtbaarheid  
centrumgebied Strandeiland. 

Voorstel NIJ en VvhD  
voor winkelgebied Strandeiland 

Voorstel Sted. Plan Strandeiland 
voor winkelgebied Strandeiland 



Strandeiland, enkele data: 
•Eiland met een grootte van 150ha, perifeer in IJburg 
•Wijk voor 8.000 woningen, 20.000 inwoners  
•Gemiddeld 60 won./ha: Pampusbuurt 40 won./ha; Muiderbuurt 80 won./ha  
  (ter vergelijking Haveneiland 100 won./ha) 
•Een van de grootste wijken van Amsterdam 
•Met 750m stadsstrand, 6ha groen voor spel, sport en ontmoeten 
•120.000m2 aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen 
•Wijk bedoeld voor gezinnen (dus naast fietsen e.d. ook auto’s) 
•Streven: emissievrije mobiliteit, nieuwe sanitatie, circulair, klimaatbestendig en  
     natuurinclusief bouwen. 



De fasering  
Bouwrijp maken: Centrumeiland & Sluisbuurt 
Landmaken in uitvoering: 1e fase Strandeiland  
Landmaken gepland: 2e fase Strandeiland 
Landmaken apart gepland: Buiteneiland 
 
Probleem is dat de fasering los staat van het 
stedenbouwkundig plan:  
het komt niet logisch en praktisch uit elkaar 
voort, terwijl alles wel hermetisch gepland is.  
Dat laat geen ruimte voor onvoorziene 
omstandigheden, die zich altijd voordoen. 



Men gaat er vanuit dat Strandeiland in 15 jaar wordt volgebouwd, vanaf 2022 



Het past allemaal erg precies 



Concept Stedenbouwkundig Plan Strandeiland 27-11-2018 
Deze reactie op het plan is een vervolg op ons bericht van 8 mei 2018 bij de uitgangspuntennotitie van 25 januari 2018 

Analoog aan de eerdere reactie vragen wij aandacht voor achtereenvolgens 
 

•De verkeersafwikkeling 

•De woningdifferentiatie 

•De woninggrootte 

•Inclusie 

•Reserve-ruimte 
 

De verkeersafwikkeling 
In hoofdstuk 7 wordt verwezen naar het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg. De IJburgers van nu zijn nog steeds niet betrokken bij dit plan terwijl zij wel het gelag 

moeten betalen als het fout gaat. Het verkeer over de IJburglaan op Haveneiland West en over de Pampuslaan op Haveneiland Oost zal zeker vastlopen. De Bert 

Haanstrakade wordt de “overloop” terwijl die daar niet op berekend is.                                                           

 

De woningdifferentiatie 
De differentiatie is “verbeterd” van 40/40/20 naar 40/25/35 (sociaal/middensegment/duurder) waarbij gezinnen een streepje voor hebben. Dat biedt perspectief op een 

echte stabiele en vitale Amsterdamse woonwijk. De spreiding over de beide eilanden is geregeld maar we missen de spreiding op de eilanden, hoe worden de categorieën 

“uitgesmeerd” over de Muiderbuurt en de Pampusbuurt? Hoe wordt dat geregeld en geborgd om te voorkomen dat dit aspect afhankelijk wordt van de waan van de dag en 

de luim van de investeerders? Wij pleiten ook voor harde afspraken over de aantallen woningen voor kwetsbare mensen. De alinea op blz. 37 is te mager en te vrijblijvend. 

 

De woninggrootte 
De woningen op Strandeiland worden significant (gemiddeld 15%) kleiner dan de woningen op IJburg 1. Het aantal woningen per hectare is (gemiddeld 15%) lager dan op 

Haveneiland. Naarmate woningen kleiner worden is er meer behoefte aan kwalitatieve buitenruimte. Wij zien vooral lange smalle straten met hier en daar een klein beetje 

“ruimte”. Is dat wel voldoende? 

 

Inclusie 
Inclusie betekent meer dan alleen “voldoende voorzieningen”. Het gaat erom dat er na IJburg 1 als “Wijk Zonder Scheidslijnen” ook op Strandeiland plek is voor iedereen, 

dus ook voor mensen met beperkingen in alle soorten en maten, individueel en collectief.  En dan niet alleen voor de betrokken Amsterdammers zelf maar ook omdat 

ontmoetingen met “andere” mensen kleur geven aan het bestaan en betekenis hebben voor alle nieuwe IJburgers. Een minstens even belangrijk argument voor inclusie is 

de logica dat naarmate Strandeiland minder gemixt wordt er elders in de stad meer gemixt moet worden. Op IJburg 1 is 5% van alle woningen, ofwel bijna 17% van alle 

sociale huurwoningen, geschikt gemaakt voor mensen met een beperking. De overgang tussen IJburg 1 en IJburg 2 mag geen nieuwe “Scheidslijn” worden. 

 

Reserveruimte 
In 2016 is de balans opgemaakt van 25 jaar VINEX in Nederland. Een belangrijke aanbeveling naar toekomstige ontwikkelingen was en is nog steeds om een substantieel 

deel van de ruimte te bewaren voor later. Ook op Strandeiland wordt alles nu dicht getekend en dicht gerekend. Waarom en waarvoor? Alsof we nu kunnen weten waar 

straks behoefte aan is? Met alleen de druk op de woningmarkt als excuus? Een extra reden om dat nu eens een keer niet te doen is de wetenschap dat de bewoners van 

dit schiereiland in het IJ-meer straks geen kant meer uit kunnen.  

 

Laten we een flink stuk van de eerste fase onbebouwd laten. Die onbebouwde ruimte kan dan op korte termijn voorzien in het nu al hopeloze tekort aan sportvelden. Het 

Diemerpark zit aan haar taks en bij het Zeeburgereiland en het Centrumeiland is de beloofde inhaalslag niet gemaakt. Het Buiteneiland ligt te ver weg en te ver weg in de 

tijd. De onbebouwde ruimte op Strandeiland kan ondermeer ook voorzien in intramurale voorzieningen, bijvoorbeeld voor ouderen, of in woonruimte voor nieuwe 

Nederlanders of in ruimte voor circulaire processen of….  

 

Wij stellen voor in overleg een flink stuk van circa 15 hectare in de eerste fase van Pampuseiland/Pampusbuurt niet te bebouwen maar zo snel mogelijk in te richten voor 

buitensport. Omdat Strandeiland in een laag tempo zal worden gerealiseerd valt de “schade” in woning-aantallen de eerste jaren behoorlijk mee. De twee tijdelijke 

sportvelden die nu in het Stedenbouwkundig Plan in de Muiderbuurt zijn aangegeven (pag. 117,118)  kunnen dan meteen definitief ingericht worden.  

Wij zijn graag bereid om een en andere in een persoonlijk overleg toe te lichten 

 

Johan Vlug & Marinus Knulst 

Stichting Natuurlijk IJburg 



Reserveer  
een ruime plek voor  
tijdelijke voorzieningen, 
bijv. een stuk van 15ha  



Reserveer  
een ruime plek voor  
tijdelijke voorzieningen: 
misschien ontstaan hier wel 
onvoorziene dingen,  
die later verrassend genoeg 
ingepast kunnen worden. 

Dank voor de aandacht! 


