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Inleiding.

Een nieuwe buurt in Amsterdam Noord.

Voor u ligt het stedenbouwkundig plan voor de 
ontwikkeling van het ‘Kiekensterrein’ te Amster-
dam Noord. Het terrein is gelegen op de zuid-
oostpunt van de Wilmkebreekpolder, in de hoek 
waar de Kadoelenweg aankomt op de Lands-
meerderdijk, onderdeel van de Waterlandse Zee-
dijk, de ruggengraat van Amsterdam Noord. 

Begin dit jaar is Hurks vastgoedontwikkeling defi-
nitief eigenaar geworden van het terrein; dit plan 
is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen 
Hurks vastgoedontwikkeling, Stadsdeel Noord 
van de gemeente Amsterdam, adviesbureau Ar-
cadis en Houben & Van Mierlo Architecten. 

In dit plan worden de locatie en de woningmarkt 
geanalyseerd, en worden uitgangspunten be-
noemd voor de ontwikkeling van het gebied. 
Door de beschrijving en illustratie van de diverse 
planaspecten wordt uitgelegd hoe een gesloten 
gebied wordt opengemaakt en ontwikkeld tot 
een woonomgeving, die zich zorgvuldig inschrijft 
in deze bijzondere locatie.

Uitgelegd wordt hoe de bestaande entrees wor-
den hergebruikt; hoe de openbare ruimte wordt 
ingericht als aangenaam verblijfsgebied aan de 
dijk, in achtererven en aan een plein en kade aan 
de polder; hoe de verkaveling en architectuur 
worden afgeleid vanuit de kwaliteiten van Wa-
terland, en de bijzondere ‘achterdijk’-gebieden in 
Amsterdam Noord. Waarmee een nieuwe buurt 
zich opent, een hoogwaardige, duurzame woon- 
en leefomgeving midden in Amsterdam Noord.

Het voorlopig ontwerp dat in dit document wordt 
gepresenteerd, is in februari gepresenteerd aan 
de buurtbewoners, en wordt in het algemeen po-
sitief ontvangen. Het voorlopig ontwerp is vervol-
gens gepresenteerd aan de Welstandcommissie, 
die tevens haar waardering heeft uitgesproken 
voor de opzet van het plan. 

Plankaart.

De harde ruimtelijke grenzen van het plan wor-
den samengevat in een plankaart, die als on-
derlegger kan worden gebruikt bij het opstellen 
van het (ontwerp) bestemmingsplan. In deze 
plankaart worden de nodige kaders bepaald en 
tevens de speelruimte bewaard, die nodig is om 
te komen tot een verantwoorde én optimale uit-
werking van het plan.

Immers, het voorlopig ontwerp toont een moge-
lijke invulling van het Kiekensterrein en is nog in 
ontwikkeling. Op basis van feedback uit de markt, 
zal het plan nader worden geoptimaliseerd. 
“Kavels, woningtypen en aantallen woningen 
kunnen daarbij binnen de aangegeven band-
breedte nog wijzigen.” Ook de resultaten van 
ruimtelijke onderzoeken, en omgevingsrechtelij-
ke aspecten t.b.v. te verkrijgen goedkeuringen en 
ontheffingen van diverse instanties  dienen bij de 
uitwerking van het ontwerp verwerkt te worden. 
De verwachting is evenwel dat dit een beperkte 
invloed zal hebben op het voorlopige ontwerp. 

Om deze feedback, resultaten en aspecten even-
wel optimaal in het ontwerp te kunnen verwer-
ken, is genoemde flexibiliteit een belangrijk en 
noodzakelijk kenmerk van dit stedenbouwkundig 
plan. Dit neemt niet weg dat aanpassingen en 
verbeteringen van het gepresenteerde voorlopig 
ontwerp te allen tijde in het verlengde zullen lig-
gen van de visie zoals beschreven in dit plan.

Planning.

Vaststelling van dit stedenbouwkundig plan is 
een belangrijke stap in de planontwikkeling. De 
planning hiervoor ziet er als volgt uit:

Met de ter inzage legging van dit stedenbouw-
kundig plan (SP), start tevens het opstellen van 
het ontwerp bestemmingsplan (BP). Doelstelling  
is in oktober van dit jaar de aanvraag omgevings-
vergunning in te dienen. Overwogen wordt dan 
ook gebruik te maken van de coördinatieregeling.

Parallel aan deze procedures wordt de sanering 
van het gebied uitgevoerd. Medio juli starten de 
saneringswerkzaamheden. Kap- en sloopwerk-
zaamheden kunnen eind 2015 plaatsvinden. 
Daarna wordt een leeflaag aangebracht in het 
eerste kwartaal van 2016.  Aan het eind van het 
tweede kwartaal van 2016 kan daarop ‘start 
bouw’ plaatsvinden.

Deze planning is indicatief. Uitgangspunt hier-
bij is dat het terrein tijdig beschikbaar is en dat 
t.z.t. de voorverkoopdrempel is behaald. Tevens 
wordt  uitgegaan van een positief verloop van de 
benodigde RO-procedures.
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Kiekensterrein, situatie bestaand.
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Ruimtelijke kenmerken:

• Het Kiekensterrein is centraal gelegen in het 
westelijk deel van Amsterdam Noord, op de 
zuidoost punt van de Wilmkebreekpolder, 
juist boven het Zijkanaal I en de Waterlandse 
Zeedijk, verstopt in de oksel van de aanslui-
ting van de Kadoelenweg op de Landsmeer-
derdijk.

• Het terrein ligt juist boven de Waterlandse 
Zeedijk en heeft de ruimtelijke kwaliteit van 
een ‘Achterdijk’-gebied; lager gelegen dan de 
dijk, maar hoger dan de polder.

• Het gebied heeft een militair en industrieel 
verleden: van opslag van buskruit tot fabri-
cage van installatietechnische onderdelen. 
Op dit moment staat er geen gebouwd erf-
goed meer. Bestaande gebouwen zullen in 
principe worden gesloopt. 

• Uitzondering vormt het voormalige kan-
toorgebouw gelegen aan de Kadoelenweg. 
De haalbaarheid van een mogelijke renova-
tie&herbestemming van dit gebouw zal in de 
planfase worden onderzocht.

• Het terrein biedt een prachtig uitzicht over 
de Wilmkebreekpolder.

• Het terrein heeft twee toegangen vanaf de 
Landsmeerderdijk en één vanaf de Kadoe-
lenweg.

• Er staat een aantal volwassen bomen langs 
de Landsmeerderdijk en aan de westzijde 
van het perceel; een aantal hoge, uitgescho-
ten populieren staat verspreid over het ter-
rein. De kwaliteit van de bomen is beperkt. 
De afgelopen decennia is veel wildgroei ont-
staan van lage begroeiing en jonge bomen. 

Het Kiekensterrein.

•  Het terrein is niet openbaar toegankelijk.
• De kavels ter plaatse van de dijk zijn eigen-

dom van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK).

• De Landsmeerderdijk wordt ter plaatse van 
het plangebied door het HHNK aangeduid 
als ‘onbebouwde dijkstrekking met inciden-
tele bebouwing.’ Nieuwbouw wordt hier in 
principe niet toegestaan. 

• Het terrein is grotendeels verhard (zie licht-
grijze gebied op de situatie bestaand.)
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Lintbebouwing langs de Waterlandse Zeedijk  /  Morfologie Kadoelenweg - Landsmeerderdijk

De Waterlandse Zeedijk als vormgever van Amsterdam-Noord  /  Topgrafische kaart uit 1876

Het Kiekensterrein.

Geschiedenis: 

Het ‘Kiekensterrein’ is gelegen net achter de Wa-
terlandse Zeedijk die de ‘ruggegraat’ vormt van 
Amsterdam Noord. In 1406 heeft een overstro-
ming plaatsgevonden waarbij een groot deel van 
het huidige Tuindorp Oostzaan is ondergelopen. 
Een verdere doorbraak in de Waterlandse Zee-
dijk, ter hoogte van de huidige Landsmeerder-
dijk heeft de Wilmkebreek doen ontstaan. Deze 
breek is niet diep uitgespoeld en is later weer 
drooggemalen. Het ‘Kiekensterrein‘ is steeds 
land gebleven. 
Vanaf ca. 1800 was hier een militaire wachtpost 
ingericht; eind 19e eeuw werd hier het ‘Marine 
buskruitmagazijn Kadoelen’ gebouwd en op de 
dijk nog een Bakstenen Wachtlokaal dat thans 
nog wordt gebruikt als woningen Landsmeer-
derdijk 189, 191 en 193. Vanaf 1925 tot 2001 is 
het terrein door firma Kiekens, later Imtech, ge-
bruikt als fabrieksterrein van machines en venti-
latoren. Het kruitmagazijn is tot de sloop in 1980 
gebruikt als productiefaciliteit. 

Villa Friekens.

Vanaf 2001 zijn in opdracht van Imtech verschil-
lende plannen gemaakt voor de ontwikkeling 
van woningen op het terrein. In 2002 is het ter-
rein gekraakt. Het terrein is nu in gebruik door 
meer dan dertig bewoners van Villa Friekens 
en een aantal externe gebruikers van de loods, 
een werkplaats of een atelier. In overleg tussen 
de bewoners, gemeente Amsterdam, Bureau 
Broedplaatsen, Urban Resort en Hurks wordt 
gezocht naar alternatieve locaties om de bewo-
ners te huisvesten.
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Lintbebouwing langs de Waterlandse Zeedijk  /  Morfologie Kadoelenweg - Landsmeerderdijk

De Waterlandse Zeedijk als vormgever van Amsterdam-Noord  /  Topgrafische kaart uit 1876

Situatiefoto’s:

Zicht op de Wilmkebreekpolder vanaf de Lands-
meerderdijk en op het ‘gouden laantje’, ofwel de 
Kadoelenweg.

Het Kiekensterrein.
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Situatiefoto’s:

Incidentele dijkbebouwing op de Landsmeer-
derdijk nabij de ‘kop’ van de Kadoelenweg.

Het Kiekensterrein.
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Situatiefoto’s:

Landsmeerderdijk ter hoogte van ‘Villa Friekens’

Het Kiekensterrein.
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Marktonderzoek:

In samenwerking met meerdere marktpartij-
en, die de woningmarkt van Amsterdam met in 
het bijzonder die van Amsterdam Noord goed 
kennen, hebben er diverse marktconsultaties 
plaatsgevonden op basis waarvan doelgroep 
en uitgangspunten voor typen en segment wo-
ningen mede zijn bepaald. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van gemeentelijke onderzoeken van 
de Amsterdamse markt (o.a. De staat van de 
Noordse Wijken 2012). Onderstaand volgt een 
resume van de markt- en doelgroepanalyse van 
de wijk Kadoelen en een locatie- en plananalyse 
van het nieuwbouwplan van het voormalige Kie-
kensterrein.

Markt Amsterdam Noord:

De wijken ten noorden van het IJ nemen in snel 
tempo in populariteit toe. De ligging en de be-
reikbaarheid van Amsterdam Noord is gun-
stig en wordt verbeterd door de aanleg van de 
Noord-Zuid lijn. De negatieve klanken welke er 
over Noord waren zijn de laatste jaren verdwe-
nen en veelal jonge gezinnen maken de overstap 
naar Noord. Dichtbij het centrum, rustig en alle 
voorzieningen in de nabijheid.

Ook grote investeringen in de verbetering van 
de openbare ruimte, het upgraden van diverse 
winkel- en voorzieningencentra en sloop-nieuw-
bouwprojecten maken van Amsterdam Noord 
een stadsdeel in opwaartse beweging. Vooral 
door de tegenstellingen in Amsterdam Noord, is 
het een bijzonder stadsdeel.

Steeds meer mensen ontdekken Amsterdam 
Noord als een grote hotspot met potentie. Door 
deze gedifferentieerde woningmarkt wordt 
de gehele Noordse markt in deze schets be-
schouwd en beperken we ons niet tot alleen de 
‘lokale’ markt van Kadoelen.

Markt Kadoelen:

De locatie Kadoelen is een van de meest geliefde 
locaties in Amsterdam Noord. Dicht bij de stad, 
maar toch zeer landelijk en dorps wonen. Het ge-
bied is omgeven door landerijen, vrijstaande wo-
ningen en aan de Landsmeerderdijk woonboten. 
De locatie kan dan ook aan de bovenkant van de 
markt worden gepositioneerd. 

In Noord vindt veel sloop en nieuwbouw plaats. 
Alle nieuwbouwprojecten zijn echter geen refe-
rentie voor de locatie aan de Kadoelenweg. Als 
we kijken naar de top van de Noordse nieuw-
bouwmarkt dan is plan ’t Twiske Zuid op het mo-
ment het hoogst gewaardeerd. ’T Twiske Zuid 
heeft  echter een  minder goed achterland dan 
de locatie aan de Kadoelenweg waardoor de po-
tentie en mogelijkheden voor de Kadoelenweg 
beter zijn.

In de woonwijk Kadoelen staat relatief weinig te 
koop. Op het moment worden er slechts een klei-
ne 60 bestaande woningen aangeboden waarvan 
ruim de helft vrijstaand is. De overige woningen 
zijn tweekappers, geschakelde of half-vrijstaand. 
Ook worden er enkele woonboten in het hogere 
prijssegment aangeboden. 

Populaire locaties met vrijstaande en tweekap-
pers zijn de ‘dijken’ in Noord zoals: Durgerdam-
merdijk, Nieuwendammerdijk, Schellingwouder-
dijk en Buiksloterdijk. 

Context.
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Doelgroepen:

In Kadoelen wonen een kleine 3.000 mensen. 
Sinds het jaar 2000 is dit aantal redelijk stabiel 
gebleven. Er wonen overwegend tweepersoons-
huishoudens zonder kinderen. De wijk is aan het 
vergrijzen en ontgroenen. Het aantal kinderen 
in de wijk neemt dus af terwijl de bevolking van 
boven de 50 jaar toeneemt.

Door de bouw van Twiske Zuid zal de bevolkings-
omvang nog iets groeien naar ca. 3.200 inwo-
ners. De nieuwe instroom van huishoudens zijn 
thans voornamelijk jongere huishoudens veelal 
met kinderen (in aantocht). 

Binnen Noord zijn ook de verschillen tussen de 
wijken erg groot. Kadoelen neemt in de rangorde 
van gewilde Noordelijke wijken een 3de plaats 
in. Onveranderd prijken de welvarende wijken 
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk en Water-
land bovenaan de ranglijst van Noordse wijken. 
Vergeleken met direct omliggende wijken doet 
Kadoelen het heel goed (zie tabel). Wat opvalt, 
is dat Kadoelen er vooral in sociaaleconomisch 
opzicht uitspringt. 

Een interessante indicator is het percentage 
nieuwe stedelingen. Het aandeel nieuwe stede-
lingen wordt gezien als een graadmeter voor de 
aantrekkelijkheid van de buurt voor bewoners 
met een hogere sociaaleconomische status. 
Nieuwe stedelingen zijn niet in Amsterdam ge-
boren, van Nederlandse of westerse komaf en 
jonger dan 55 jaar. Voor Kadoelen ligt dat aan-
deel net iets boven het gemiddelde in Noord. 

Het aandeel alleenstaande huishoudens in Ka-
doelen (27%) ligt ver beneden het gemiddelde 
in Noord (45%) en in Amsterdam (54%). Ook het 
aandeel allochtonen ligt ver onder het Noordse 
en Amsterdamse  gemiddelde.

De verwachting is dat de afzet van woningen 
voornamelijk plaats zal vinden aan jonge gezins-
huishoudens uit Amsterdam (niet specifiek nu al 
wonend in Noord) en aan senioren (50+), waar-
van de kinderen inmiddels de deur uit zijn. Beide 
doelgroepen zijn hoger opgeleiden en op zoek 
naar een koopwoning, meer ruimte in en om de 
woning in een omgeving met gelijkgestemden. 
Ze willen Amsterdam niet verlaten en toch wat 
groener en dorpser wonen. Dus feitelijk op zoek 
zijn naar de ‘best of both worlds’. 

Context.
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Context.

Locatie- en plananalyse:

Kadoelen is een wijk met een landelijk karakter 
in het noordwesten van Amsterdam Noord. De 
wijk wordt begrensd door de ringweg A10 aan 
de noordzijde en Zijkanaal I aan de zuidwestzijde.  
Kadoelen was een buurtschap in de gemeente 
Landsmeer. Vanwege de komst van de ringweg 
A10 is Kadoelen in 1966 door de gemeente Am-
sterdam geannexeerd. De wijk Kadoelen bestaat 
uit de buurten Kadoelen en Twiske Oost.

Het relatief beperkte aantal woningen dat Ka-
doelen telt (ca. 1.100 woningen) staan vooral in 
de buurt Twiske Oost (noordelijke deel van de 
wijk). Deze buurt is in de jaren ’80 gebouwd. De 
rest van de woningen staan langs de Kadoelen-
weg. Deze lange, kronkelige landelijke weg kent 
veel vrijstaande en geschakelde, twee-onder-
een-kapwoningen uit de jaren ’30. Woonapparte-
menten zijn slechts beperkt aanwezig. Het mer-
endeel van de woningen betreft een koopwoning 
(55%). Dat is ruim twee keer zoveel als Noord 
(25%) en Amsterdam (27%). 

Ten oosten van de Kadoelenweg liggen volks-
tuinen en sportvoorzieningen. Verder zijn er in  
Kadoelen een aantal speeltuinen, een basiss-
chool, twee zorgvoorzieningen en een aantal 
welzijnsvoorzieningen. Ook in de aangrenzende 
nieuwe woonbuurt de Bongerd is recent een 
‘Integraal Kindcentrum’ gerealiseerd. Voor de 
dagelijkse boodschappen is men aangewezen op 
de supermarkt in de Bongerd of het vernieuwde 
Banne winkelcentrum. Men kan uitwijken naar 
het grootwinkelcentrum Boven ’t IJ aan het Buik-
slotermeerplein of het Waterlandplein.

De bereikbaarheid van de Kadoelenweg met de 
auto is goed. Via de ring A10, afslag S117, rijdt 
men vrij snel de Kadoelenweg in zuidelijke rich-
ting af. Met de fiets is de bereikbaarheid van 
het stadscentrum sterk verbeterd door de Ka-
doelenbrug over het Zijkanaal I. Via deze brug 
bereiken fietsers  via nieuwbouwwijk de Bongerd 
in 10 minuten bij de NDSM-pont om (gratis) het 
IJ over te gaan naar het Centraal Station. Op de 
kop van de kadoelenweg, op het oeverland van 
het Zijkanaal I, zijn verschillende bedrijven ge-
huisvest, waaronder Jachthaven de Kadoelenw-
erf. De Jachthaven is voornemens uit te breiden, 
waarbij wordt uitgegaan van milieucategorie 3.2, 
het geen op basis van eerste onderzoeken geen 
belemmering vormt voor de plannen voor het 
Kiekensterrein.

De locatie heeft diverse positieve kenmerken en 
kan gelet op de inpassing met de omgeving en 
ietwat verscholen ligging relatief solitair worden 
ontwikkeld en gezien worden als een op zichzelf- 
staand plan. In de afbeelding een resumé van de 
positieve en negatieve kenmerken van de locatie:

De uitgangspunten maken dat de locatie aan de 
bovenkant van de Noordse markt gepositioneerd 
kan worden. Gelet op de bevolkingssamenstel-
ling van de wijk Kadoelen, het beperkte aanbod, 
de doelgroep, de woningtypologieën in de om-
geving sluit een woonprogramma van grond-
gebonden koopwoningen met een mix aan vrij-
staand, twee-onder-een-kapper en geschakeld 
het beste aan op de marktvraag. Daar komt bij 
dat de unieke ligging van de locatie en de wonin-

gen in de directe omgeving vraagt om een mid-
den/hoog segment. Met deze unieke en bijzonde-
re plek in Amsterdam Noord is de moge-lijkheid 
ontstaan aan het aanbod in de markt een zeer 
schaars product toe te voegen. De toe-voeging 
van woningen in het  middel en hoog segement in 
Noord biedt daarbij een stimulans voor de door-
stroming op de woningmarkt. Gelet op vorensta-
ande zijn woonappartementen en/of huurwonin-
gen daarbij niet opportuun. 
 
De hiervoor beschreven marktvraag wordt vrij-
wel vanzelfsprekend onderkend met de steden-
bouwkundige analyse en visie van het plan. Hierin 
wordt zo goed als mogelijk aansluiting gevonden 
op de karakteristieken van de omliggende wijk 
Kadoelen met haar achterland en het “wonen 
aan de dijk”. Hetgeen zich vertaalt in een kwali-
tatief hoogwaardige invulling van het woonpro-
gramma, een mix van grondgebonden wonin-
gen, waarbij karakteristieke archetypen worden 
vertaald in een hedendaags ontwerp. Hetgeen 
tevens naadloos wordt doorgezet in een hoog-
waardige inrichting van het openbaar gebied. 
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Ontwerp-schema plan-entrees en -voorkanten.
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Uitgangspunten:

• Het gebied wordt geen enclave, maar wordt 
gemakkelijk toegankelijk, en krijgt een uit-
nodigende openbare buitenruimte met ver-
blijfskwaliteit, aan de dijk, in de buurt en aan 
de polder.

• Er worden 45 tot 60 grondgebonden wonin-
gen gerealiseerd, met diversiteit aan woning-
typen.

• Voorkanten worden gericht naar de dijk: er 
mag in principe niet in/op het dijklichaam 
worden gebouwd, maar ook terugliggende 
bebouwing kan met haar voorkant op de dijk 
worden gericht. (Met het hoogheemraad-
schap zal nog overleg worden gevoerd over 
eventuele (plaatselijke) dijkbebouwing, zie bij 
toelichting Plankaart, optie B, verderop in dit 
document.)

• Voorkanten worden gericht naar de pol-
der:  zoveel mogelijk woningen zijn met hun 
voorzijde naar de polder gericht.

• Bestaande lijnen en structuren worden 
overgenomen.

• De bestaande entrees aan de Landsmeer-
derdijk en de Kadoelenweg worden gebruikt 
zoals ze zijn.

• Eenheid in verscheidenheid: individueel 
herkenbare woningen worden gerealiseerd 
binnen een integraal ontworpen bouwplan.

• Duurzaamheid: gestreefd wordt naar een 
plan dat wil opgaan in de bestaande omge-
ving, en dat lang mee gaat; gebouwd in een 
gezonde architectuur met duurzaam mate-
riaalgebruik en hoogwaardige installatie-
techniek.

Planaspecten.
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Ontwerp-schema openbaar toegankelijke buitenruimte.
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Openbare ruimte:

Het plangebied heeft de ruimtelijke kwaliteit van 
een ‘Achterdijk’-gebied; het is lager gelegen dan 
de Waterlandse Zeedijk, maar hoger dan de pol-
der. Voorbeelden van vergelijkbare gebieden zijn 
het Nieuwendammer Molenpad en het Meerpad, 
beide gelegen achter de Nieuwendammerdijk. 

Deze gebieden worden elk gekenmerkt door een 
bijzondere, intieme openbare ruimte. Ook hier 
krijgt de openbare ruimte een heel fijne maat-
voering, en daarmee een intieme verblijfskwa-
liteit. Teneinde deze verblijfskwaliteit te reali-
seren wordt gestreefd naar een hoogwaardig 
afwerkingsniveau. 

Het gebied wordt ingericht conform de Puccini-
methode, en maakt deel uit van de gordel ‘His-
torische Kernen’, hetgeen betekent dat zowel 
voetgangersgebieden als de rijweg worden uit-
gevoerd in gebakken straatklinkers. Overigens 
wordt in het gebied geen onderscheid gemaakt 
tussen straat en stoep. Het gebied krijgt immers 
een woonerf-inrichting; auto’s zijn hier te gast, 
voetgangers en fietsers hebben voorrang. 

De verkaveling loopt parallel aan de kade aan de 
polder: de knik in de kade vormt de inleiding tot 
een centraal plein met uitzicht op de polder. Dit 
plein heeft de potentie een plaats te worden met 
een uitzonderlijke verblijfskwaliteit. Bij uitstek is 
het ook de plek om zitplekken en speelvoorzie-
ningen voor kinderen te realiseren. De inrichting 
van het plein en de speelvoorzieningen is nader 
te bepalen maar wordt bij uitstek van hoge kwa-
liteit. 

Hiervoor kunnen eventueel ook afwijkende ma-
terialen worden toegepast, mits de detaillering 
ervan past binnen de weg- en waterbouwdetails 
conform het Handboek Puccinimethode.

Voor de toepassing van de openbare verlichting 
wordt aangesloten bij de kwaliteit van de Water-
landse Zeedijk conform het Beleidsplan openba-
re verlichting: hier wordt Mast 1867 toegepast, 
met een sober armatuur. 
Ondergrondse afvalcontainers worden gesitu-
eerd bij de entrees van de buurt aan de Kadoe-
lenweg en Landsmeerderdijk. 

Voor het Kiekensterrein vormt de entree aan 
de Landsmeerderdijk de ‘hoofdentree’ naar de 
buurt. Het plein en de kade langs de polder vor-
men een belangrijke verblijfsruimte en blijven 
daarom autovrij. Deze zone is enkel toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer t.b.v. laden en los-
sen en hulpdiensten. Hier wordt dan ook niet ge-
parkeerd.

Tussen de entree en de kade enerzijds, en de ach-
tertuinen van de woningen aan de Kadoelenweg 
anderzijds, ontstaan diepe kavels. Deze worden 
uitgevoerd als kleine erven. Deze bieden toegang 
tot de kavels achter op deze erven. Ze worden 
door voetpaden verbonden en zorgen hiermee 
een fijnmazige dooradering van het gebied, met 
name voor voetgangers.

Het definitieve ontwerp en de uitwerking van de 
openbare ruimte en de erfafscheidingen wordt 
verzorgd door landschapsarchitect Delva.

De openbare ruimte wordt na oplevering/woon-
rijp maken van het plan overgedragen aan de ge-
meente voor het onderhoud & beheer ervan.

Hoogteligging.

T.b.v. de sanering wordt het gebied voorzien van 
een afdeklaag van schone grond, in verschillen-
de diktes, tot maximaal 1meter. Dit betekent niet 
dat het gebied ook 1meter hoger komt te liggen 
dan zijn omgeving. Door het inklinken van de 
ondergrond onder de druk van het afdekpakket 
wordt de werkelijke verhoging van het maaiveld 
ca. 35cm. Vanaf de ‘hoofdentree’ aan de Lands-
meerderdijk bedraagt het hoogteverschil met het 
hoofdniveau van het lager geleden plangebied in 
de huidige situatie ca. 2,5m; dat wordt straks ca. 
2,15m. Ten opzichte van de entree aan de Kadoe-
lenweg ligt het hoofdniveau van het plangebied 
ca. 1m hoger: dat wordt straks ca. 1,35m. 

De kade.

In de huidige situatie is tweederde deel van oe-
vervoorziening van de ontwateringssloot uitge-
voerd als een kade/harde beschoeiing. Een derde 
deel in de westhoek van het terrein heeft een on-
verharde overgang. 
In het voorlopig ontwerp is de kade geheel ver-
hard en wordt deze mogelijk 30-50cm lager 
aangelegd dan de kavels en het plein, opdat 
daarmee het niveauverschil ten opzichte van de 
ontwateringssloot en de polder wordt beperkt. 
Het niveau van de bestaande beschoeiing ten op-
zichte van de sloot is ca. 1,5m.

De constructie, vormgeving, materialisatie en in-
richting van de kade is nog nader te bepalen in 
samenwerking met de landschapsarchitect.  De 
constructie is hierin ten eerste leidend, en is bij-
voorbeeld afhankelijk van de noodzaak de wonin-
gen via de kade bereikbaar te houden voor hulp-
diensten.  De mogelijke belasting van de kade 
heeft invloed op de constructie en detaillering 
van de oevervoorziening. Ambitie is om aan de 
westzijde van het plangebied vanaf de kade een 
verbinding voor voetgangers en evt. fietsers tot 
stand de brengen met de Landsmeerderdijk.
Bij de uitwerking van de kadeconstructie en de 
inrichting van de openbare ruimte ter plaat-
se zullen ook de mogelijkheden voor een meer 
zachte en groene overgang worden onderzocht.  

Hoeveelheden.

Het terrein meet ca. 1,68 hectare (16.800m2)
In het voorlopig ontwerp (de voorbeeld-invul-
ling) beslaat de openbare ruimte ca. 7.100m2, 
welke grotendeels wordt voorzien van gebakken 
straatklinkers. 
Zo’n 9.400m2 wordt uitgegeven als particuliere 
kavels. 
De kade langs de ontwateringssloot aan de pol-
der meet ongeveer 225m1. 
In de openbare ruimte worden ca. 40 bomen 
voorzien, ca. 220m1 aan hagen en ca. 10-15 na-
der te bepalen openbare zitbanken.

Planaspecten.
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Landsmeerderdijk

Ontwerp-schema openbaar toegankelijke buitenruimte.
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Verkeer en parkeren:

Het gebied krijgt een woonerf-inrichting. Door 
de inrichting van zeer korte ‘straten’ en de aan-
wezigheid van een aantal zijstraatjes (erven) 
wordt stapvoets rijden voor automobilisten een 
vanzelfsprekendheid. 15km/u is de maximum 
snelheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen straat en stoep. Er komt alleen bestem-
mingsverkeer en het erf heeft voornamelijk een 
verblijfsfunctie. Ofwel: auto’s zijn hier te gast, 
fietsers en vooral voetgangers hebben voorrang. 

Op de plaats van de bestaande toegangen tot 
het Kiekensterrein (één aan de Kadoelenweg, en 
twee aan de Landsmeerderdijk) worden ook in 
de toekomst de toegangswegen voorzien. Hier 
worden G5-woonerfborden geplaatst.
Parkeerplaatsen worden eenvoudig aangegeven 
door middel van een afwijkend klinkerverband in 
de bestrating en een parkeertegel. 
Ondergrondse afvalcontainers worden gesi-
tueerd bij de genoemde entrees van de buurt, 
opdat vuilniswagens de buurt niet hoeven in te 
rijden.

Er wordt uitgegaan van een parkeernorm van 1,8 
parkeerplaatsen per woning;  gemiddeld 1,5 voor 
bewoners en 0,3 voor bezoekers. 
In de voorbeeld-invulling worden 49 woningen 
getekend; hiertoe worden 91 parkeerplaatsen 
getekend, waarvan 16 stuks op eigen kavel en 
nog eens 75 stuks in de openbare ruimte. Bij de 
uitwerking van het plan zullen meer parkeer-
plaatsen op eigen kavel worden gerealiseerd.
 

In het definitieve plan zal tenminste één par-
keerplaats per woning, en waar mogelijk twee, 
worden ingericht óp het kavel, dan wel in een 
‘parkeerkoffer’ op het gedeelde, ‘mandelige’ erf-
je vlak bij elk kavel. 

Parkeerplaatsen die op eigen kavel en op even-
tueel formeel mandelige erven worden gere-
aliseerd worden via een kettingbeding in de 
koop-overeenkomst gegarandeerd gewaarborgd 
voor de toekomst. 

Naast de kleine erven vormen het plein en de 
kade langs de polder de belangrijkste verblijfs-
ruimte; plein en kade blijven daarom autovrij. 
Deze zone wordt eventueel enkel toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer t.b.v. laden en los-
sen en hulpdiensten. Hier worden dan ook geen 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte ingericht.

De toegankelijkheid voor hulpdiensten en vuil-
niswagens voldoet op hooflijnen en zal gedetail-
leerd nader worden getoetst en uitgewerkt bij de 
nadere uitwerking van het plan.

Planaspecten.
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Ontwerp-schema kavels en woningen.
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Programma, verkaveling en bebouwing.

In het plan worden grondgebonden nieuwbouw-
woningen ontwikkeld Een woning met een tuin 
is een schaars, en waardevol goed in Amster-
dam. Het plan krijgt dan ook een relatief hoge 
dichtheid. Het plan zal maximaal 60 woningen 
omvatten. Het gebied, dat ca. 1,68Ha meet krijgt 
dus een maximale dichtheid van 36 woningen 
per hectare. 

Het voorlopig ontwerp (voorbeeld-invulling) be-
vat 49 woningen. De kavels meten tussen de 
ca. 120 en ca. 350 m2 (gemiddeld ca.190m2) 
en worden dus niet heel groot, maar evenwel 
zorgvuldig ingericht. De woningen hebben klei-
ne tuinen, maar zijn waar mogelijk voorzien van 
een parkeerplaats op eigen erf en een ‘achterom’ 
rondom het huis, danwel een zij- of achteringang 
van de tuin. 

De woningen in het plangebied zijn merendeels 
vrijstaand of geschakeld als twee- of driekap-
pers. De bouwvelden in het plan hebben een die-
pe maat waarbinnen kavels naast én achter el-
kaar kunnen worden geplaatst. Hierdoor krijgt de 
verkaveling plaatselijk een erfkarakter. Op deze 
erven wordt de bebouwing voorzien van schild 
of stolpkappen. Hiermee wordt gerefereerd naar 
boerenschuren en kaakbergen die gezien vanaf 
de hoofdweg dikwijls ook achter het herenhuis/
de boerderdij staan. 

Alle bouwmassa’s volgen de hoofdrichting van 
de verkaveling, verlopend van parallel aan de 
Landsmeerderdijk tot haaks op de Kadoelenweg. 

Op plaatsen waar de rooilijnen hier niet paral-
lel of haaks, maar schuin opstaan, ontstaat dan 
vanzelf een gestaffelde bebouwing.

Door de plaatsing van kavels achter elkaar op 
de diepe bouwvelden en de fijne dooradering van 
het gebied, ontstaan veel contact tussen zij- en 
achtertuinen en de openbare ruimte. 

De erfafscheidingen van de kavels hebben dan 
ook veel invloed op de beeldkwaliteit van de 
openbare ruimte. Het ontwerp van deze erfaf-
scheidingen behoeft dan ook bijzondere aan-
dacht in de planvorming. Het idee is dat de erfaf-
scheidingen overwegend worden uitgevoerd als 
groene hagen.

Naar de buitenkanten van het plangebied - naar 
de Landsmeerderdijk, de Kadoelenweg en naar 
de Wilmkebreekpolder - worden de woningen zo-
veel mogelijk met hun voorkant gericht: 

De haalbaarheid van een mogelijke renovatie & 
herbestemming van het voormalige kantoor-
gebouw aan de Kadoelenweg zal in de verdere 
planfase worden onderzocht. Als dit niet haal-
baar is wordt aan de Kadoelenweg een klein 
strookje rijwoningen voorzien. 

Ook aan de Landsmeerderdijk worden rijwonin-
gen gebouwd. De Landsmeerderdijk wordt ter 
plaatse van het plangebied door het HHNK aan-
geduid als ‘onbebouwde dijkstrekking met inci-
dentele bebouwing.’ 

Nieuwbouw op de dijk is niet toegestaan en het 
plan moet voldoen aan een ‘profiel van vrije 
ruimte’ naast de dijk. Er mag dus niet in/op het 
dijklichaam worden gebouwd, Echter, ook terug-
liggende bebouwing kan met haar voorkant op 
de dijk worden gericht. In dit geval worden de 
rijwoningen dan ook gesitueerd aan een straatje 
onderaan, en parallel aan de dijk.

D.m.v. een aantal pilot-projecten vanaf 2016 wil 
het HHNK evenwel een gedragen werkwijze ont-
wikkelen voor ‘multifunctionele dijken’, die niet 
enkel als waterkering dienstdoen, maar waar 
meerdere programma’s kunnen worden gereali-
seerd tegen de laagste maatschappelijke kosten 
en de hoogste maatschappelijke baten. 

Onderzocht zal worden of er bestuurlijk draag-
vlak is binnen het HHNK voor de ontwikkeling 
van zo’n pilotproject op een deel van de Lands-
meerderdijk. Met het hoogheemraadschap zal 
overleg worden gevoerd over de ontwikkeling 
eventuele (plaatselijke) dijkbebouwing -met 
de voorkanten vanzelfsprekend gericht op de 
Landsmeerderdijk- als zo’n pilotproject, dan wel 
als uitzondering. Zie ook de (toelichting op de) 
Plankaart, optie B, verderop in dit document.

Wonen en overige bestemmingen:

De locatie is primair geschikt als woonbestem-
ming. Dit neemt niet weg dat naast deze functie 
de invulling van kleinschalige (ca. 200 a 400 m²) 
horeca, een maatschappelijke of culturele voor-
ziening goed denkbaar is, wat de leefbaarheid 
van het gebied ten goede kan komen. De meest 
legitieme locatie voor de inpassing van dergelijke 
functies is in de plint aan het centrale “plein”.  

Binnen de planvorming zal hier niet de nadruk 
op liggen en zal de markt hier zelf het initiatief 
in moeten nemen om tot een financieel econo-
misch haalbare propositie te komen. De ontwik-
kelaar kan hierin in beginsel slechts ondersteu-
nen door het planologisch mogelijk te maken.

Een andere wenselijke invulling c.q. bestemming 
is het in beperkte mate mogelijk maken van wer-
ken aan huis, wat eveneens de levendigheid van 
het gebied ten gunste kan komen. De woningty-
pen twee-onder-een-kap en vrijstaande wonin-
gen zijn hier het meest geschikt voor. Gedurende 
het verkoopproces zal door middel van woonpa-
nels de interesse hierin nader worden geïnven-
tariseerd. 

Planaspecten.
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Kleurgebruik:

• waterlandse kleuren: water- en luchttinten
• wit, grijs en lood; beige, blauw en zwart, ac-

centkleuren

Referentiebeelden:
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Architectuur:

De Waterlandse architectuur van Amsterdam 
Noord en het aansluitende Waterland vormt 
vanzelfsprekend een belangrijke inspiratiebron 
voor de vormgeving van de architectuur. De 
woonhuisontwerpen worden dan ook groten-
deels geïnspireerd op Waterlandse bebouwing; 
zowel dijkwoningen als herenhuizen, boerderijen 
en kaakbergen.

Opgave is een ingetogen, eigentijdse, vertaling 
te maken van deze architectuur op basis van de  
hedendaagse bouwtechniek, normen en woon-
wensen. 

Er wordt dus geen letterlijke vertaling gemaakt 
van de Waterlandse voorbeelden. Het moet geen 
historiserend plan worden maar een eigentijdse 
vormgeving, geïnspireerd op geabstraheerde ge-
biedseigen bouwvormen. Een architectuur van 
goed gesneden volumes, gemaakt van hoog-
waardige materialen, in een fijne detaillering. 
De kleuren blijven binnen een sober, Waterlands 
idioom.

De openbare ruimte heeft een heel fijne maat-
voering en krijgt hierdoor een heel menselijke 
maat. Genoemde fijne detaillering geeft ook aan 
de bebouwing deze menselijke maat. 

Omwille van deze fijne maatvoering en om te 
voorkomen dat de bebouwing diepe schaduwen 
werpt in de openbare ruimte of aangrenzende 
kavels, krijgt de bebouwing een beperkte hoogte, 
en wordt ze uitgevoerd met kappen.

Er worden woningen gerealiseerd van twee en 
van maximaal drie bouwlagen boven maaiveld, 
of kelder/souterrain. De woningen  worden uitge-
voerd met diverse soorten kappen. Bouwhoog-
te per bouwlaag bedraagt ca. drie meter en de 
maximale nokhoogte bedraagt 11,5 meter.

De te ontwikkelen woningen zullen minimaal 
voldoen aan de geldende (Epc-)normen voor het 
maximaal toelaatbare energieverbruik. Toekom-
stige kopers wordt bovendien de mogelijkheid 
aangeboden door aanvullende maatregelen te 
woningen te verduurzamen tot een nul-op-de-
meter-woning, waarbij evenveel energie wordt 
opgewekt als verbruikt.

Welstand.

De Welstandcommissie IIIB heeft het voorlopig 
ontwerp voor het plan beoordeeld op 4 maart jl.: 
“De commissie heeft waardering uit voor de opzet 
van het plan, ‘dat een ontspannen en landelijke 
indruk maakt. De wijze waarop het plan aansluit 
op de omgeving is overtuigend.  Voor de uitwer-
king van de woningen adviseert de commissie 
een duidelijke keuze te maken tussen historise-
rend of eigentijds. Een eigentijdse vormgeving, 
geïnspireerd op geabstraheerde, gebieds-eigen 
bouwvormen, is goed voorstelbaar…”

Planaspecten.
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Broek in Waterland:

• fijnmazig, organisch stratenpatroon
• straatprofiel tussen 6 en 8 meter
• diverse woningtypen en stijlen
• woningen achter elkaar gelegen op diepe 

kavels
• informele ruimte aan rand van de straat
• parkeren voornamelijk op eigen erf en langs-

parkeren

Referentiebeelden:

‘Achterdijk’-gebied Meerpad:

• fijnmazig stratenpatroon; nauwe straatjes en 
paden

• diverse woningtypen; van dik/laag tot slank/
hoog

• relatie: woning-straat of tuinhaag-straat
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Referentiebeelden:

Oorspronkelijke vs eigentijdse architectuur:

• heldere volumes
• fijne detaillering
• toepassing van steen en hout
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Bestrating:

• oude gebakken klinkers, waaltjes of dunner, 
geen dik formaat

• klinkers gelijkvloers tot aan de gevel.
• verschillende patronen/legrichting voor 

onderscheiding: rijbaan en voetpad, prive en 
openbaar, inritten

• bomen direct in klinkerverharding, en bomen 
dienen tevens ook als aanduiding parkeer-
vakken

• voor de woningen, waar mogelijk, landschap 
van bankjes en grote bloembakken

Referentiebeelden:

Erfafscheidingen:

• waar mogelijk een lage erfafscheiding in de 
vorm van gietzijeren hekjes (zwart) of een 
lage haag

• hagen in diverse soorten zoals beuken haag, 
rode beuken haag, liguster of laurier
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Dijkwoningen:

• ruimtelijk straatprofiel
• parkeren langs de dijk
• typologie van herenhuis

Referentiebeelden:

Hooischuur, of ‘kaakberg’:

• hoge schuren als ‘achterhuis’
• shildkap en stolpkap
• zwart geteerd hout
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Ontwerp-schema groen.



31 

Planaspecten.

Groen:

De openbare ruimte heeft een compacte maat-
voering, en wordt voornamelijk steenachtig in-
gericht, als erf. Vanzelfsprekend is het doel deze 
ruimte toch een zeer vriendelijke en groene kwa-
liteit te geven. 
 
Het te ontwikkelen groen in de openbare ruim-
te bestaat daarom voornamelijk uit bomen, die 
door middel van betonnen kaders of stalen bo-
omroosters in de bestrating worden geplaatst. 
Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan in-
heemse soorten als Iep, gewone Es, Berk, Wilde 
Kers en natuurlijk ook aan Platanen op het plein. 

Bomen vinden in hier en daar hun plaats in de 
straten, in het verlengde van parkeerstroken en 
in de kleine erven en paadjes. De voornaamste 
verblijfsplekken in het gebied vormen het plein 
en de kade. Het plein wordt lommerrijk ingericht 
met grotere bomen en ook langs de kade worden 
door de gerichte plaatsing van bomen, lommer-
rijke verblijfsplekken ingericht. 

In het gebied, dat gesaneerd en/of afgedekt en 
opgehoogd wordt, worden de bestaande bomen 
gerooid. Dit betreffen 91 bomen met een stam-
diameter groter dan ca. 20cm. In de openba-
re ruimte zullen ca. 40 nieuwe bomen worden 
aangeplant. Behalve in de openbare ruimte zal 
de aanplant van bomen in de particuliere tuinen 
nadrukkelijk worden gestimuleerd, bijvoorbeeld 
doordat de aanplant van een bepaald aantal 
passende bomen voor niets wordt aangeboden 
bij de woning. Zo worden naar verwachting nog 
eens minimaal 50 extra bomen geplant. 

Diverse soorten hagen vormen de voornaamste 
erfafscheidingen naar deze tuinen. Deze zijn laag 
(max. ca. 0,9m) waar mogelijk en hoog (max. ca. 
1,8m) waar nodig. Omdat er veel zij en achter-
tuinen grenzen aan de openbare ruimte dragen 
deze hagen nadrukkelijk bij aan het groene ka-
rakter van de buurt.

Soms zijn erfafscheidingen naar de kavel hele-
maal afwezig (wanneer de bestrating doorloopt 
als stoep voor de woning), of bestaan deze uit 
open (houten, stalen of smeedijzeren) hekwer-
ken, al dan niet in combinatie met de groene 
hagen. Ook de parkeerkoffers langs de dijk en in 
de erven worden behalve door bomen ingericht 
d.m.v. hagen. 

De visualisaties van het voorliggende voorlopige 
ontwerp, de voorbeeld-invulling van het gebied, 
geven een goed beeld van de beoogde groene 
beeldkwaliteit.

Het definitieve ontwerp en de uitwerking van 
alle openbare bomen en hagen, als ook de erf-
afscheidingen en bomen voor de particuliere 
kavels, wordt verzorgd door en in overleg met 
landschapsarchitect Delva.

Water:

In het plangebied wordt een gescheiden riool-
stelsel aangelegd. Het relatief schone hemel-
water wordt gescheiden van het vuile water uit 
de woningen. Het vuilwater (DWA) wordt verza-
meld via een leidingenstelsel waarop de wonin-
gen zijn aangesloten. Dit leidingenstelsel voert 
het afvalwater af naar een verzamelput op het 
terrein. Deze verzamelput is aangesloten op 
het gemeenteriool, gelegen in de Kadoelenweg, 
Dit gemeenteriool is eigendom van de gemeen-
te Amsterdam. De inhoud van de verzamelput 
wordt -indien noodzakelijk- door middel van een 
in de put geïnstalleerde pomp geloosd op het ge-
noemde gemeenteriool.

Het hemelwater (HWA) wordt, op verzoek van 
het hoogheemraadschap, via een apart afvoer-
leidingensysteem, rechtsreeks geloosd op het 
secundaire oppervlaktewater (Wilmkebreekpol-
der) gelegen aan de randen van het plangebied. 
Aangezien de hoeveelheid verharding ten opzich-
te van de oude situatie (bedrijfsterrein) afneemt, 
is compensatie van verhard oppervlak niet aan 
de orde. Het watersysteem op en rond het plan-
gebied is immers berekend op de oude (geheel) 
verharde situatie.

De ontwateringsloot t.b.v. afvoer hemelwater 
gelegen achter de percelen Kadoelenweg 368 
t/m 382 blijft intact.

Bezien vanuit waterkwaliteit is het wenselijk zo 
min mogelijk uitloogbare materialen toe te pas-
sen (lood, koper of zink) aan de buitenzijde van de 
woning of in openbaar gebied. 

Zo wordt voorkomen dat met het hemelwater 
verhoogde gehalten aan lood, koper en zink in 
het milieu terecht komen.

Gedurende de initiatieffase van de planvorming 
heeft er vooroverleg plaatsgevonden met het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
en zijn genoemde uitgangspunten inzake het om-
gevingsrechtelijke aspect water besproken en is 
het initiatief formeel aangemeld. Bij het opstel-
len van het ontwerp bestemmingsplan zal een 
watertoets worden uitgevoerd, welke is veran-
kerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het 
Besluit Ruimtelijke Ordening(BRO) en het Natio-
naal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. 

Daarnaast heeft ook de gemeente Amsterdam 
een rol binnen de watertoets, aangezien zij de 
beheerder van de riolering is. De waterparagraaf 
zal dan ook (in)formeel worden voorgelegd aan 
het hoogheemraadschap en de gemeente (PM).
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Principe-doorsnede afdeklaag, of leeflaag.

Planaspecten.

Bodemverontreiniging: 

Op de locatie zijn tussen 1990 en 2007 diverse 
bodemonderzoeken uitgevoerd. In 2015 is er door 
Arcadis een actualisatie onderzoek uitgevoerd. 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt 
de verontreinigingssituatie als volgt samenge-
vat: 
• Op de locatie is een ophooglaag aanwezig 

van 1 à 2 m dik. Het ophoogmateriaal bestaat 
uit zand met puin, glasresten, afvalresten, 
sintels en asbest. In het kader van het bouw-
stoffenbesluit is de grond niet geschikt voor 
hergebruik op basis van dit asbest gehalte.

• De bodem is op enkele locaties verontreinigd 
met zware metalen, PAK en asbest. In het al-
gemeen bevindt de verontreiniging in de bo-
dem zich voornamelijk in de ophooglaag.

• Ter plaatse van de voormalige olietanks (bij 
de hal en kantoorgebouw Kadoelenweg) zijn 
lokaal minerale olie spots (circa 100 m2/
spot) in de grond en in het grondwater aan-
getroffen. Tijdens het actualisatieonderzoek 
is de minerale olie spot, ten zuiden van het 
kantoorgebouw, niet meer aangetoond. Ge-
zien de bodemopbouw en geohydrologie is 
de kans op verspreiding met het grondwater 
gering. 

Opruimingswerkzaamheden:

Door de gemeente is de ernst en spoedeisend-
heid vastgesteld (brief AM0363/01556/B40 van 
2 april 2008). Op de locatie is sprake van een 
mobiele en een immobiele verontreiniging. De 
verontreinigingen zijn als niet spoedeisend be-
schouwd.

De spots met olieverontreiniging worden ver-
wijderd door middel van ontgraving van de ver-
ontreinigde grond. Verwacht wordt dat hier, in 
totaal, circa 1.000 m3 verontreinigde grond bij 
vrijkomt. De verontreinigde grond wordt  afge-
voerd naar een erkende verwerker. Eventueel 
achtergebleven verontreiniging in het grondwa-
ter, na ontgraving van deze spots, wordt verwij-
derd door het uitvoeren van een grondwatersa-
nering. Deze grondwatersanering zal bestaan 
uit het aanbrengen van een drain met een pomp 
waarna het opgepompte verontreinigde grond-
water, na zuivering, wordt geloosd op de riole-
ring. De zuivering zal bestaan uit een kleine olie/
waterafscheider en actief koolfilter. 
  
De aanleg van het toekomstig rioleringsstelsel 
zal in schone grond plaatsvinden. Hiertoe zal de 
aanwezige verontreinigde grond worden afge-
graven en vervangen worden door schone grond. 
De uitkomende verontreinigde grond wordt ver-
werkt in de ontgravingsputten van  oliespots.

Voor realisatie van de nieuwbouwwoningen 
wordt de met asbestverontreinigde grond voor-
zien van een afdeklaag met schone grond varië-
rend van 0,5 m onder de woningen en 1,0 m-mv 
op het overige terrein. 

Om de afdeklaag aan te kunnen brengen worden 
eerst de aanwezige opstallen gesloopt. 
Alvorens tot sloop over te kunnen gaan, vindt 
een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest 
plaats. Op basis van de uitkomst van dit onder-
zoek wordt waar nodig gesloopt onder asbest-
condities.

Het resultaat van bovengenoemde werkzaam-
heden is dat er gewerkt wordt met een geslo-
ten grondbalans. Er zal dus alleen met olie ver-
ontreinigde grond worden afgevoerd en schone 
grond worden aangevoerd.

Geluid- en luchtkwaliteit:

Om de ontwikkeling mogelijk te maken zal het 
vigerende bestemmingsplan gewijzigd moeten 
worden. Hiervoor is een akoestisch onderzoek en 
onderzoek luchtkwaliteit noodzakelijk. Het doel 
van dit onderzoek is het toetsen of er ter plaatse 
van de geprojecteerde bestemmingen voldaan 
wordt aan de grenswaarden van de Wet geluid-
hinder en Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen. 
Indien er sprake is van overschrijding van de wet-
telijke voorkeursgrenswaarde worden maatre-
gelen onderzocht.

Op basis van een eerste verkenning voor geluid 
en luchtkwaliteit is de verwachting dat binnen 
en buiten het bouwplan door de voorkeursgrens-
waarden niet worden overschreden. In de on-
derzoeken t.b.v. het opstellen van het ontwerp 
bestemmingsplan zal dit uitvoerig nader worden 
onderzocht. 

0              5             10m

  
INRICHTING KIEKENSTERREIN

    bouwkavels

    openbare weg

    openbaar groen (indicatief)
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Plankaart.

Plankaart, Optie A:

De toegangen tot de buurt, de ontwikkeling van 
het centrale plein en de kade, verbindingen van-
af de Kadoelenweg naar plein en kade,  uiterste 
grenzen van bouwvlakken, en parkeerzones hier-
buiten gelegen; deze essentiële punten zoals be-
schreven in het vorige hoofdstuk zijn verwerkt in 
één stedenbouwkundige plankaart.

Met deze plankaart worden de noodzakelijke ka-
ders bepaald, en tevens de speelruimte bewaard, 
die nodig is om te komen tot een verantwoorde 
én optimale uitwerking van het plan.

Het voorlopig ontwerp dat in dit document wordt 
gepresenteerd, toont vooralsnog slechts een 
mogelijke invulling van het Kiekensterrein en is 
nog in ontwikkeling. Door de genoemde speel-
ruimte kunnen bij de uitwerking van dit ontwerp 
bijvoorbeeld de ruimtelijke onderzoeken op een 
goede manier worden verwerkt, en kan er opti-
maal  worden ingespeeld op precieze vragen en 
initiatieven uit de markt, teneinde te komen tot 
een optimale uitwerking van de infrastructuur, 
de openbare ruimte en de architectuur.  

Plankaart, Optie B:

Naar is gebleken tijdens de kennismaking op de 
buurtinformatiedag d.d. 25 februari jl., en aan-
sluitende gesprekken met omwonenden, hebben 
de bewoners van de bestaande woningen aan 
de Landsmeerderdijk 145 t/m 151 al lange tijd 
een deel van het plangebied als tuin in gebruik. 
De ontwikkeling van dit deel van het terrein zou  
vanzelfsprekend ten koste gaan van deze tuinen. 
In overleg met betreffende bewoners wordt ge-
zocht naar bevredigende alternatieve oplossin-
gen. Dezelfde bewoners staan positief tegen een 
eventuele ontwikkeling van een aantal dijkwo-
ningen op het dijklichaam naast hun percelen.  

Als eerder vermeld: de Landsmeerderdijk wordt 
ter plaatse van het plangebied door het HHNK 
aangeduid als ‘onbebouwde dijkstrekking met in-
cidentele bebouwing.’ Nieuwbouw wordt in prin-
cipe niet toegestaan. 
Echter, d.m.v. een aantal pilot-projecten vanaf 
2016 wil het HHNK evenwel een gedragen werk-
wijze ontwikkelen voor ‘multifunctionele dijken’, 
die niet enkel als waterkering dienstdoen, maar 
waar meerdere programma’s kunnen worden 
gerealiseerd tegen de laagste maatschappelijke 
kosten en de hoogste maatschappelijke baten. 

Onderzocht zal worden of er bestuurlijk draag-
vlak is binnen het HHNK voor de ontwikkeling 
van zo’n pilotproject op dit deel van de Lands-
meerderdijk. Indien mogelijk wordt het steden-
bouwkundige plan uitgebreid naar ‘optie B’. Hier-
in wordt in aanvulling op het voorliggende plan 
een aantal geschakelde woningen gerealiseerd 
op de Landsmeerderdijk.

 
 
Deze mogelijkheid zou goed aansluiten bij de ge-
meentelijke ambities om de lintbebouwing aan 
de landzijde te versterken, zoals onder andere 
geformuleerd in de ’10 Geboden voor de Wa-
terlandse Zeedijk’. Bovendien ontstaat hierdoor 
ook vanuit stedenbouwkundig perspectief een 
nog meer waardevol ritme in het profiel van de 
Landsmeerderdijk, gevormd door de volgende 
sequentie:  
• De aansluiting van de Kadoelenweg op de 

Landsmeerderdijk, vormgegeven door het 
voormalige Wachtlokaal voor Marechaus-
see-officieren (Landsmeerderrijk 193, 191 en 
189). 

• Daarna, terugliggend, de voormalige aardap-
pel-opslag, thans woonhuis en studio (Land-
smeerderdijk 187). Vervolgens de nieuwe rij-
woningen aan een ventweg onder aan de dijk. 

• Dan de toegangsweg tot het gebied, gevolgd 
door een drietal stroken geschakelde wonin-
gen (twee nieuwe en één bestaand strook). 
(Aan de overzijde van de Landsmeerderdijk 
gaat hier het oeverland over in de direct oe-
ver van het Zijkanaal met woonboten.) 

• Tenslotte volgt het weidse open uitzicht over 
de Wilmkebreekpolder.

 



Ontwikkeling van het ‘Kiekensterrein’ te Amsterdam Noord
Concept Stedenbouwkundig Plan d.d. 10 april 2015

Optie A: voorlopig ontwerp / mogelijke invulling



Ontwikkeling van het ‘Kiekensterrein’ te Amsterdam Noord
Concept Stedenbouwkundig Plan d.d. 10 april 2015

Plankaart Optie A
bouwvlakken en parkeerplaatsen buiten de bouwvlakken



Ontwikkeling van het ‘Kiekensterrein’ te Amsterdam Noord
Concept Stedenbouwkundig Plan d.d. 10 april 2015

Optie B: voorlopig ontwerp / mogelijke invulling
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Concept Stedenbouwkundig Plan d.d. 10 april 2015

Plankaart Optie B
bouwvlakken en parkeerplaatsen buiten de bouwvlakken
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Sfeerimpressie van het voorlopig ontwerp: Vogelvlucht.

Sfeerimpressies.



42 

Sfeerimpressie van het voorlopig ontwerp: Entree vanaf Landsmeerderdijk.
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Sfeerimpressie van het voorlopig ontwerp: Entree vanaf Kadoelenweg.
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Sfeerimpressie van het voorlopig ontwerp: Kade en plein.
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Sfeerimpressie van het voorlopig ontwerp: Kade en plein.
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Bronnen.
Stedenbouwkundig Plan voor het Kiekensterrein te Amsterdam Noord
 

Arcadis, inmeettekening, hoogtekaarten, bomeninventarisatie, grondonderzoeken, zettingsberekeningen 

Div. historische kaarten

Gem A’dam, De schoonheid van Amsterdam (welstandsnota)

Gem A’dam, Kadoelen-Oostzanerwerf III (bestemmingsplan)

Gem A’dam, Handboek Beheerbare Openbare Ruimte Stadsdeel Noord 2.0, 2005

Gem A’dam, Handboek Puccinimethode

Gem A’dam, Beleidsplan openbare verlichting 2005-2015

Henk Heubers, De Wilmkebreek, een groen geschiedenisboekje

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Bouwstenen document

Stadsdeel Noord, afdeling Ruimtelijk en Economisch Beleid i.s.m. RBOI Rotterdam BV, Tien geboden voor de Waterlandse Zeedijk, 2005

Stadsdeel Noord, de wijken vergeleken, 2010

Stadsdeel Noord, de wijken vergeleken, 2012

Stadsdeel Noord, kaart De Tuindorpen, 2011

Van Wijngaarden, Architectuur & Wonen in Broek in Waterland
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Colofon.
Stedenbouwkundig Plan voor het Kiekensterrein te Amsterdam Noord

Omslag:
‘Wolken met Koeien’, door Hans Versfelt.
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