Verbeeld de toekomst,
stuur ons jouw visie!
IN SAMENWERKING MET:

ONTWERPVEILIGEOMGEVING.NL

Tot 1 mei 2019 23:59:59 uur heb je de
tijd om een idee in te sturen.
Uiterlijk 30 juni 2019 maakt de vakjury
bekend wie het prijzengeld heeft
gewonnen.
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ONTWERPWEDSTRIJD
ACHTERSLUISPOLDER
ZAANSTAD
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ONTWERP VEILIGE OMGEVING

VOORWOORD

HET NETWERK ONTWERP VEILIGE OMGEVING IS SINDS 2013
ACTIEF EN STIMULEERT VROEGTIJDIGE BETROKKENHEID
VAN OMGEVINGSVEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN. DAT
DOEN WE DOOR DE SAMENWERKING TUSSEN RUIMTELIJKE
ONTWIKKELAARS EN VEILIGHEIDSDESKUNDIGEN TE VERSTERKEN.

“HET STIMULEREN
VAN VROEGTIJDIGE
BETROKKENHEID VAN
OMGEVINGSVEILIGHEID IN
RUIMTELIJKE PLANNEN.”

Met deze prijsvraag willen wij graag studenten en
professionals de gelegenheid geven om hun capaciteiten
op het ‘veilig ontwerpen’ van een zone in de gemeente
Zaanstad te etaleren. De gemeente Zaanstad is op zoek
naar inspirerende concepten die hen helpen bij het verder
inrichten van deze zone.
We bedanken alle betrokken instanties voor de prettige
samenwerking in deze ontwerpwedstrijd. We wensen
alle deelnemers heel veel succes met een maken van een
origineel, inspirerend en veilig ontwerp.
Namens het team Ontwerp Veilige Omgeving,

Nancy Oberijé
Programmamanager
Ontwerp Veilige Omgeving

ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD
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In de wereld van planologen, stedenbouwers en
architecten is deelname aan een ontwerpwedstrijd een
mogelijkheid om je als professional te presenteren en
lonkt mogelijk een interessante vervolgopdracht of een
prijsbedrag.

IN HET KORT

KANS

CONTEXT

Gezocht: enthousiaste teams van ontwerpers
Maak een inspirerend (veilig) ontwerp voor het gebied
Achtersluispolder.

PRIJSVRAAG
Ontwerp een veilig werk-woongebied voor het noordoostelijk kwadrant van de Achtersluispolder te Zaanstad.

WINNAAR

De aanwezigheid van verschillende soorten bedrijven,
de ligging langs het Noordzeekanaal en de provinciale
weg en de nabijheid van snelwegen A8 en A10 maken dat
externe veiligheid een rol speelt in het gebied. Maar ook
waterveiligheid en sociale veiligheid spelen een rol.

Wint een geldbedrag van 2000 euro.
De prijsuitreiking vindt plaats op het festival
WeMakeThe.City 17-23 juni 2019 in Amsterdam.

OPDRACHTGEVER

Doel is de transformatie van de Achtersluispolder naar een
gemengd werk-woongebied met stedelijke voorzieningen en
hoge dichtheden.

IN SAMENWERKING MET
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Programma Ontwerp Veilige Omgeving
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De Achtersluispolder is een bedrijventerrein aan de zuidoost
kant van Zaanstad en grenst aan de gemeente Amsterdam.
Het gebied zal de komende jaren transformeren naar een
gemengd gebied waar naast werken ook volop plek is voor
wonen en stedelijke voorzieningen. Op het bedrijventerrein
zijn diverse type bedrijven actief, met veel bedrijven in
de nautische sector en de foodsector, maar ook bouw,
distributie en dienstverlening. Er zitten enkele bedrijven
met een hoge milieucategorie die (in de huidige vorm)
niet passen in een gemengd gebied. Veel bedrijven hebben
echter een lagere categorie en kunnen zich verhouden tot
gevoelige functies zoals wonen. Sinds de aankondiging van
de transformatie zijn enkele investeerders in het gebied
actief die willen bijdragen aan de transformatie.

De start van de transformatie is gegeven met het
vaststellen van MAAK.Zaanstad. Een nadere uitwerking
heeft vervolgens plaatsgevonden in een Economisch
Ruimtelijke verkenning en ruimtelijke analyse, zie voor
meer informatie de bijlage aan het eind van deze brochure.
Deze vormen de bouwstenen voor een perspectief voor de
transformatie van de Achtersluispolder. In dat perspectief
zal de gemeente Zaanstad op hoofdlijnen de ambities voor
het gebied beschrijven. De nadere invulling van het gebied
moet in co-creatie met relevante partners plaatsvinden. Dit
gebied is een interessant gebied waarin de complexiteit
en beperkingen juist een grote uitdaging voor ontwerpers
kunnen bieden. Zie de beperkingen als uitdaging voor het
ontwerp.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING
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VEILIGHEID ALS ONTWERPVARIABELE

VEILIGHEID
ALS ONTWERPVARIABELE
In het noordoostelijk kwadrant van de
Achtersluispolder is nu al de nodige dynamiek.
Er zijn bijvoorbeeld initiatieven voor tijdelijk
gebruik, zoals een broedplaats en een
logiesverblijf.
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Bovendien wil Tony’s Chocolonely haar kantoor met experience in het monumentale
pand ‘De Vrede’ langs het Noord Hollands Kanaal vestigen. Zij verwachten met deze
experience op termijn jaarlijks zo’n 400.000 bezoekers te trekken. In het gebied
wordt ook al positie ingenomen door ontwikkelende partijen. In het gebied bevindt
zich een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een inrichting die valt onder de werking van
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de enige ontsluitingsweg van het
zuidelijk deel van de Achtersluispolder. Bovendien ligt het gebied in de invloedssfeer
van de provinciale weg, het Noordzeekanaal en de rijkswegen A8 en A10.

Deze ontwikkelingen
vragen om ontwerp
principes die de
transformatie naar
een gemengd werkwoongebied (bege-)
leiden. We zoeken daarbij
naar het Zaans mengen,
waarbij bedrijven
en lichte industrie
naast wonen bestaan,
een combinatie die
Zaanstad van oudsher
kent maar met nieuwe
mogelijkheden en steeds
ontwikkelende bedrijven
nieuwe kansen biedt.
Principes die structuur
en duidelijkheid geven in
de transformatie van het
gebied en principes die de
combinatie van werken en
wonen borgen, op zowel
kavel als gebiedsniveau.
studielocatie
risicobron

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

VEILIGHEID ALS ONTWERPVARIABELE

In het gebied speelt een viertal
veiligheidsvraagstukken waarop in het
ontwerp antwoord moet worden gegeven.

01.
EXTERNE VEILIGHEID

7

02.
SOCIALE VEILIGHEID
Een bedrijventerrein kan uitnodigend zijn voor
hangjongeren en ook criminelen om daar hun
activiteiten uit te voeren. Dat kan invloed hebben
op het gevoel van veiligheid van bezoekers en
toekomstige bewoners en kan ook feitelijk leiden
tot incidenten. Gedurende het transformatieproces
is aandacht voor deze sociale veiligheid van belang
om de aantrekkelijkheid van het gebied voor
toekomstige bewoners te verhogen.
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Bronvermelding

Bij de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen kan er natuurlijk
wat misgaan. Bij een incident kunnen de mensen in de buurt van het
ongeval slachtoffer worden. Rond het gebied de Achtersluispolder
vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats en worden gevaarlijke
stoffen opgeslagen. De Thorbeckeweg is een route voor vervoer van
gevaarlijke stoffen, met in de nabijheid drie tankstations. In beperkte
mate is er ook opslag van gevaarlijke stoffen binnen het gebied van
de Achtersluispolder. Het gaat dan om een Bevi-inrichting die is
gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en distributie van
producten voor huidverzorging en handhygiëne, reinigingsproducten,
ontsmettingsmiddelen en onderhoudsproducten voor industrieel en
institutioneel gebruik. De Bevi-inrichting slaat de grondstoffen van
deze producten op het terrein op.

03.
WATERVEILIGHEID

04.
VERKEERSVEILIGHEID

Bronvermelding

De dijken in Nederland zijn sterk, maar kunnen in extreme
weersomstandigheden en waterpeil ons niet altijd beschermen.
In grote delen van Nederland kan een overstroming grote
effecten hebben. Zaanstad ligt in Dijkringgebied 44. De kans
op een overstroming van de Achtersluispolder is op dit moment
1/200 per jaar. Dit risico kan als gevolg van klimaatverandering
toenemen. De Noorder IJ- en Zeedijk (provinciaal monument)
loopt door de Achtersluispolder en heeft een waterkerende
functie. Voor meer informatie: overstroomik.nl

Een bedrijventerrein is ingericht op snelle afwikkeling
van vooral vrachtwagens en auto’s. Toevoegen van andere
functies betekent ook toevoegen van andere weggebruikers
zoals fietsers en voetgangers. Dit kan effect hebben op de
verkeersveiligheid.

ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD
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OPGAVE

De opgave van de prijsvraag is:

MAAK VEILIGE ONTWERPPRINCIPES
VOOR DE TRANSFORMATIE VAN HET
NOORDOOSTELIJK KWADRANT VAN
DE ACHTERSLUISPOLDER.
Houd hierbij rekening met de ambities
van de gemeente voor dit gebied en de
menging van werken en wonen op kavelen gebiedsniveau.
Het netwerk ontwerp veilige omgeving is op zoek naar inspirerende
ideeën en concepten waarin veiligheidsbeperkingen als uitdaging voor het
ontwerp worden gezien. Hoe is dit gebied, met deze beperkingen, tot een
hoogwaardig en innovatief mobiliteits- en verblijfsgebied te ontwikkelen?
In het plangebied zijn al bestaande functies aanwezig. In het ontwerp moeten
deze functies zoveel mogelijk gehandhaafd blijven, en nieuwe functies zoals
wonen, openbare ruimte, groen en voorzieningen toegevoegd worden.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

OPGAVE

(GLOBALE) BEGRENZING ONTWERPLOCATIE
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studielocatie

LIGGING
ONTWERPLOCATIE

De inzending kan zich focussen op de vraag hoe
het toekomstig gebied eruit kan komen te zien
in verhouding tot omgevingsveiligheid en wat de
kansen zijn voor het gebied.

ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD

DEELNAME EN INZENDING

Deelname
en inzending
INHOUDELIJKE CRITERIA
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DEELNEMERS
->	De prijsvraag staat open voor teams bestaande uit (begin
nend) professionals met een achtergrond in de vakgebieden
planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en
architectuur, stadsgeografie, mobiliteit en veiligheidskunde.
->	Een team bestaat uit minimaal drie personen.
->	Studenten, starters, ondernemers, bedrijven (of combinaties
daarvan) kunnen meedoen
->	Meld je aan voor de prijsvraag via de aanmeldpagina op
onze website. Vermeld in je aanmelding de namen van
de deelnemers, functie, hogeschool/universiteit en of
bedrijfsnaam. Geef ook aan of je deelneemt aan de excursie
in maart, meer informatie zie pag 15. Aanmelden kan via:
www.ontwerpveiligeomgeving.nl/ontwerpwedstrijd2019

GEVRAAGDE EINDPRODUCTEN
->	Een poster met de uitwerking van het ontwerp op A1
formaat, met maximaal 300 woorden per poster. Geef een
visie op het gebied in een grotere context (schaal 1:5.000).
->	Een toelichting op de stedenbouwkundige principes van
Zaanse menging in woord en beeld. In de toelichting moet
omschreven worden op welke wijze rekening is gehouden
met de veiligheidsthema’s. Ook wordt gevraagd niet enkel
van een eindsituatie uit te gaan, maar juist ook de tussenfases
gedurende transitie te laten zien. Maximaal 5 pagina’s tekst.
Maximaal 10 pagina’s totaal.
->	Elk team kan een presentatievorm naar keuze kiezen
(facultatief ).
De bestanden voor het ontwerp op A1 formaat en de
toelichting worden digitaal als Pdf-bestand aangeleverd via
info@ontwerpveiligeomgeving.nl als bijlage van een e-mail
met daarin:

Het team Ontwerp Veilige Omgeving let bij de voorselectie van
de inzendingen op de volgende punten:
->	De eindproducten zijn gemaakt door een team bestaande
uit minimaal 3 personen.
->	In het ontwerp is rekening gehouden met de gevraagde
veiligheidsvraagstukken.

BEOORDELINGSCRITERIA
De jury let bij het beoordelen van de inzendingen op de
volgende punten (tussen haakjes is weergegeven hoeveel punten
te halen zijn voor het betreffende onderdeel):
->	Integraliteit van de verwerking van de veiligheidsthema’s in
het ontwerp (25)
->	Innovativiteit en creativiteit in het voorstel (20)
->	Faseerbaarheid van het voorstel (15)
->	Realisatiekans van het voorstel (15)
->	Overtuigingskracht van het voorstel (10)
->	Het volgen van de ambities van de gemeente in het gebied (5)
->	Diversiteit van vakdisciplines binnen het team (5)
->	Presentatievorm- en techniek van het ontwerp (5)

(VEILIGHEIDS)ADVIES
Ontwerp Veilige Omgeving heeft een groot netwerk van
specialisten op de thema’s (externe)veiligheid en planologen
en stedenbouwers. Wanneer een team inhoudelijke versterking
zoekt voor het realiseren van hun ontwerp kunnen wij met het
team zoeken naar professionals die kunnen ondersteunen.

->	Titel inzending
-> Gegevens deelnemers
-> Namen, geboortejaar per deelnemer, functie en e-mailadres
-> Naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

REGLEMENT

REGLEMENT

02
03
04
05
06
07

Er wordt beoordeeld in twee ronden. In de eerste ronde
wordt door het projectteam Ontwerp Veilige Omgeving
alleen gekeken of inzendingen voldoen aan de in dit
document beschreven ‘gevraagde eindproducten’ en de
‘inhoudelijke eisen’. In de tweede ronde beoordeelt de
jury vakinhoudelijk de geanonimiseerde inzendingen aan
de hand van de beoordelingscriteria.

De jury kiest drie genomineerde prijswinnaars
die hun ontwerp mogen pitchen op het festival
WeMakeThe.City 17-23 juni 2019 in Amsterdam. Tijdens
dit festival maakt de jury bekend wie de winnaar van de
ontwerpwedstrijd is. Exacte datum en tijd worden nog
nader bekendgemaakt.

Inzendingen die niet via het onderstaand beschreven
e-mailadres worden ontvangen zijn uitgesloten van
deelname.

Vragen met betrekking tot de prijsvraag kunnen gesteld
worden via e-mailadres info@ontwerpveiligeomgeving.nl.
De vragen worden gebundeld en naar alle ingeschreven
deelnemers verzonden.

Het staat de opdrachtgever vrij het ingezonden materiaal
voor eigen doeleinden te gebruiken, in overleg met de
inzenders en met juiste citering.

Organisatie, team Ontwerp Veilige Omgeving,
medewerkers van de gemeente Zaanstad en jury zijn
uitgesloten van deelname.

Alle communicatie gaat via
info@ontwerpveiligeomgeving.nl

ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD
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PLANNING

PLANNING
FEBRUARI 2019
Lancering ontwerpwedstrijd.

MAART 2019
Excursie Achtersluispolder Zaanstad.

01.05.2019
Sluitingsdatum inzenden prijsvraag.

20.05.2019
Bekendmaking genomineerden
via e-mail.

17-23 JUNI 2019
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Pitch genomineerden & prijsuitreiking
op het festival WeMakeThe.City in
Amsterdam. Exacte datum en tijd wordt later
bekendgemaakt.

INZENDEN
Inzenden kan tot en met 1 mei 2019
23.59 uur door middel van een e-mail naar:
info@ontwerpveiligeomgeving.nl. De eisen
voor inzending zijn hierboven vermeld.
Wanneer de aanmelding of inzending in goede
orde ontvangen is, krijg je zo spoedig mogelijk
een ontvangstbevestiging. De jury beoordeelt
alle inzendingen en dit wordt gepubliceerd,
ook de inzendingen die niet bij de drie
genomineerden horen.

JURY
De jury bestaat uit medewerkers van de
genoemde samenwerkingspartners. De
voorzitter van de jury is Rob van der Velden
van de BNSP. De definitieve samenstelling van
de jury wordt via de website bekend gemaakt.

DOWNLOADS
->	
Gebiedskaarten
->	
Economisch Ruimtelijke Verkenning
Noordelijk ZaanIJ Oevers
-> Ruimtelijke Analyse Achtersluispolder

ONTWERP VEILIGE OMGEVING
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PLANNING

MAART 2019
EXCURSIE
In maart 2019 vindt een
excursie plaats in het gebied
Achtersluispolder Zaanstad.
Tijdens deze dag worden deelnemers geïnformeerd over
omgevingsveiligheid thema’s zoals externe veiligheid, sociale
veiligheid, waterveiligheid en nog meer. Ook wordt er een
ontwerpatelier georganiseerd. Met dit ontwerpatelier wordt op een
speelse wijze een gebied ingericht waar meerdere risicobronnen
aanwezig zijn. Deze excursie is facultatief maar er wordt wel sterk
aangeraden om deel te nemen in verband met een nadere toelichting
op de opdrachtomschrijving en diepgaande informatie over
omgevingsveiligheid.

ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD

BIJLAGE - BESCHRIJVING RISICOBRONNEN IN DE OMGEVING

WESTPOORT
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Westpoort is het haven- en industriegebied
aan de zuidzijde van het Noord Hollands
Kanaal, in de gemeente Amsterdam.
De milieusituatie (geluid,
geur, externe veiligheid)
die vanuit Westpoort
invloed heeft op de
Achtersluispolder moet
nog nader in beeld worden
gebracht. De verwachting
is dat de milieusituatie
niet een onoverkomelijke
belemmering vormt voor de
transformatiemogelijkheden.
Mogelijk zijn wel maatregelen
nodig om een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat te
kunnen bereiken. Voor
wat betreft geluid is al
wel duidelijk dat het hele
plangebied binnen de
geluidszone van Westpoort
in Amsterdam ligt. Dit
betekent dat het realiseren
van geluidgevoelige
bestemmingen alleen mogelijk
is, als daarvoor een ontheffing
wordt verleend.

Harry van Reeken
nl, Rijkswaterstaat /
https://beeldbank.rws.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

BIJLAGE - KADERS

Economisch Ruimtelijke Verkenning
Noordelijke ZaanIJ oevers (2017)
ZaanIJ is een strategisch gelegen gebied in het hart van de
Metropoolregio Amsterdam en aan de dynamische oevers van het IJ
en het Noordzeekanaal. Het gebied bestaat uit de bedrijventerreinen
Achtersluispolder in Zaandam en Cornelis Douwes in Amsterdam-Noord,
gescheiden door de Noorder IJ-plas en de A10 (Coentunneltracé).

Om de transformatie van ZaanIJ in
economische en ruimtelijke zin in goede
banen te leiden is een economischruimtelijke verkenning uitgevoerd.
De verkenning bestaat uit een
toekomstbeeld voor ZaanIJ in 2040, en
de belangrijkste strategische stappen
tot die tijd. Om een ontwikkelstrategie
voor het Cornelis Douwesterrein (CD)
in Amsterdam en de Achtersluispolder
(ASP) in Zaandam voor te bereiden
is een onafhankelijk economisch
ruimtelijke onderzoek uitgevoerd.

De belangrijkste aanbevelingen uit het
rapport zijn:

Sluispolderweg noodzakelijk.

04.	Pakhuis de Vrede, het

Vijfhoekpark, het Keerkringpark,
het terrein van de windmolen
op Cornelis Douwes, het
dijklichaam Noorder IJplas zuid,
de werven van Damen Shipyards
(op termijn), en het ‘Balkon
aan de Zaan’ in het plangebied,
krijgen een openbare functie
en worden opgenomen in het
wandel- en fietsnetwerk.

01.	Transformatie naar een gemengd
werk-woonmilieu is als eerste
kansrijk in de ASP, tussen de
Sluispolderweg en Zijkanaal H.

02.	Op de CD locaties kan –
mede vanwege het convenant
Houthavens/NDSM – pas vanaf
2029 woningbouw worden
gerealiseerd (en pas vanaf
2025 worden opgenomen in
omgevingsplannen).

03.	Voor een succesvolle
ontwikkeling van een
gemengd werk-woongebied
is de aanleg van een nieuwe,
rechtstreekse ontsluiting voor
fiets en hoogwaardig openbaar
vervoer in het verlengde van
de Cornelis Douwesweg en
Coentunnelcircuit naar de

De analyse en aanbevelingen in het
rapport hebben gediend als bouwsteen
voor de ontwikkelstrategie Haven-Stad
van Amsterdam. Voor Zaanstad zullen de
aanbevelingen worden meegenomen in
de uitwerking van MAAK.Zaanstad voor
de Achtersluispolder.
Voor meer informatie: zaanij.nl

ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD
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Voor ZaanIJ geldt – net als op veel
plaatsen elders in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) – de ambitie om veel
woningen toe te voegen aan het bestaand
stedelijk gebied. Een spannende opgave,
want tegelijkertijd moet het gebied ook
economisch vitaal en divers blijven.
Voor een succesvolle ontwikkeling als
gemengd, stedelijk milieu moet ZaanIJ
bovendien goed bereikbaar zijn.

BIJLAGE - KADERS
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Aanpak verkeersdruk
Zaanstad Zuid en
Thorbeckeweg
De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam
en de Provincie Noord-Holland doen onderzoek naar het verbeteren
van de verkeersdruk bij de Vijfhoek, de Ambacht en Thorbeckeweg. De
verkeersdruk op Zaandam Zuid neemt namelijk de komende jaren fors
toe, onder meer door groei van het verkeer uit het Hembrugterrein,
Hoogtij en Zuiderhout. We zijn op zoek naar maatregelen voor
een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid en een
versnelling van het Openbaar Vervoer. Het Dagelijks Bestuur van de
Vervoerregio heeft één voorkeursvariant gekozen.

kruispunt bij de Vijfhoek

In dit alternatief wordt het kruispunt
bij de Vijfhoek ongelijkvloers, wordt de
aansluiting Westkolkdijk op de N516
verplaatst naar nabij de Vlinderbrug
en worden busbanen langs de Vlinder
aansluiting, N516 en Wibautstraat
aangelegd om de doorstroming van
het HOV te verbeteren. Uit onderzoek

is gebleken dat dit alternatief het
meest kansrijk is, de meeste voordelen
biedt, een zeer breed draagvlak onder
omgevingspartijen heeft en dit het enige
alternatief is dat een robuuste oplossing
biedt voor de Vijfhoek. Het biedt tevens
de beste inpassingsmogelijkheden voor
de HOV maatregelen en heeft de hoogst

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

gemiddelde snelheden voor OV en het
wegverkeer.
De Thorbeckeweg is een route voor
gevaarlijke stoffen met in de nabijheid
3 tankstations.
Meer informatie: vervoerregio.nl

BIJLAGE - KADERS

RUIMTELIJKE
ANALYSE
ACHTERSLUIS
POLDER (2018)
Als basis voor een perspectief voor de transformatie
van de Achtersluispolder heeft stedenbouwkundig
bureau KCAP samen met de gemeente Zaanstad een
ruimtelijke analyse opgesteld.
17

In de ruimtelijke analyse
wordt een visie op de
transformatie geschetst
en een raamwerk voor
het gebied opgebouwd op
basis van de dragers in het
gebied en een uitwerking
van verschillende
karaktergebieden. De
Economisch Ruimtelijke
Verkenning vormt een
bouwsteen van deze analyse.
Het raamwerk is opgebouwd
uit landschappelijke
verbindingen en
specifieke plekken,
groenstructuren, specifieke
randen en gebouwen
en infrastructurele
verbindingen.
Voor meer informatie:
maakachtersluispolder.
zaanstad.nl

ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD

BIJLAGE - KADERS

VERKENNING
NOORDER IJ-PLAS
(2018)
Het noordwestelijke havengebied van Amsterdam,
langs de ZaanIJ-oevers, staat op het punt te
transformeren naar een woon-werkmilieu.

18

Midden in dit havengebied ligt de Noorder
IJ-plas, ingeklemd tussen de A8/A10 en het
IJ. Het is de (nog) relatief onbekende groene
parel, bestaande uit 65 ha water en 56 ha
ruigte. Nieuwe visies die staan beschreven in
de documenten Haven-Stad en de Economisch
Ruimtelijke verkenning voorzien dat de Noorder
IJ-plas in 2040 als de groene long van het
stedelijk gebied zal fungeren. Tegelijkertijd dient
het een infrastructurele schakel te zijn tussen
het Amsterdamse en het Zaanse deel van de
Noordelijke ZaanIJ-oevers.
Vooralsnog ligt de plas en het natuurlijke
gebied eromheen geïsoleerd ten opzichte
van de omgeving en heeft het een groene,
beschermde bestemming. De A8 en de ring
A10 vormen grote infrastructurele barrières
waardoor het gebied maar beperkt bereikbaar is
voor auto en fiets-wandelverkeer. De oostelijke
oever bestaat uit struinnatuur en de westelijke
oever is een lint van (drijvende) woningen. De
vraag is hoe de Noorder IJ-plas in de toekomst
als parel behouden blijft, waar tegelijkertijd
ontwikkelingen mogelijk zijn, zodat het fungeert
als een infrastructurele schakel, als uitloopgebied
van de stad en ecologisch waardevol blijft.
Met een ontwikkelstudie zijn de kansen van
verschillende ontwikkelrichtingen voor de
Noorder IJ-plas inzichtelijk gemaakt. Door
gebruik te maken van ontwikkelperspectieven
is de bandbreedte van de (on)mogelijkheden
verkend. Grofweg ligt de nadruk van de
onderzochte bandbreedte op het optimaal
versterken van de ecologische waarde, op het
benutten van de recreatieve potentie of een sterk
verstedelijkt karakter.
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Het programma Ontwerp Veilige Omgeving stimuleert het
vroegtijdig meewegen van ‘(omgevings)veiligheid’ in het ontwerp
van een gebied of gebouw. Met een groot netwerk van (young)
professionals werken we aan deze doelstelling. Het programma
wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland.
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