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Deze principenota beschrijft de wijk
en de kansen die er liggen om het leven 
voor de bewoners beter te maken. 
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Deze principenota beschrijft de wijk, de taaie problemen en de kansen  
die er liggen om het leven een beetje beter en makkelijker te maken.  
Deze nota bevat ook het verhaal van de buurt, opgetekend aan de hand van 
gesprekken met tien willekeurige buurtbewoners. Hun verhaal staat los van 
statistiek en gaat over de zorgen, irritatie, trots en energie van mensen die 
de buurt al hun hele leven of pas heel kort kennen. Voor deze tien  mensen 
maakt het niet uit of je oude of nieuwe bewoner bent. Herkenning en 
verbinding ontstaan door gedeelde armoede, betrokkenheid en het gevoel 
onderdeel te willen zijn van je omgeving. 

Mensen maken de buurt. Er gebeuren veel mooie en bijzondere dingen. 
Zonder dat wij dat altijd weten. En dat hoeft ook niet. We willen ruimte 
blijvenbiedenaanaldiebuurtbewoners,sleutelfiguren,enrolmodellen
zodat Ze kunnen blijven doen wat ze doen. En als we soms een handje 
 kunnen helpen….., graag.

We hopen met deze nota een nieuwe impuls te geven aan het toekomst-
bestendig maken van de buurt en het oplossen van de problemen van haar 
inwoners. 

Projectteam ontwikkelbuurt IJplein-/Vogelbuurt  

Voorwoord
 
Voor u ligt de Verkenning van Kansen, ook wel de principenota voor  
de IJplein-/Vogelbuurt. 

DeIJplein-/Vogelbuurtisdefijnstebuurtvandestadzullenveelbewoners
zeggen.Eenmooiebuurtook.Eenbuurtwaarhetfijnwonenismaarwaar
de huizen beter kunnen. Een buurt waar veel armoede is en waar veel 
gedeeld wordt. Waar met trots op het eigen wordt gewezen. En soms 
met wantrouwen wordt gekeken naar de plannen van de gemeente en 
woningcorporaties. 

De buurt is een ontwikkelbuurt. Wij kennen deze buurt en deze buurt kent 
ons. De IJplein-/Vogelbuurt wordt al decennia genoemd in beleidsnotities 
waarin we maatregelen opschreven en uitvoerden die problemen kleiner 
moeten maken en op moeten lossen. En nu weer een principenota, zeggen 
ze dan in de buurt. Ja, zeggen wij, om verder te gaan met dat wat gedaan 
wordt en aandacht te krijgen voor dat wat gedaan moet worden.  
Om richting te geven aan dat wat gedaan moet worden, onderzochten  
we waar de kansen liggen voor deze wijk. 

De IJplein-/Vogelbuurt is een wijk van samen, op straat en in woonkamers. 
Van de speelplek en van De Meeuw. Van Leefkringhuis en Koekoeksnest. 
Van scholen en winkels waar iedereen elkaar tegenkomt. De wijk van 
 onderlinge zorg, betrokkenheid, initiatieven, boosheid en creativiteit  
die zich in tal van vormen openbaart. In de IJplein-/Vogelbuurt zien we 
liefdevolle verwaarlozing, bemoeizorg en zorgmijding, achterstanden en 
mogelijkheden. We struikelen over ongelijke stoepen, zigzaggen soms  
om het vuil, hebben het koud in slecht geïsoleerde woningen, zijn bezorgd 
over de toekomst van de kinderen maar nog vaker of we het einde van  
de maand gaan halen. 
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Samenvatting  

  
De IJplein-/Vogelbuurt ligt aan de zonzijde van het IJ, ingeklemd tussen 
enerzijds de Leeuwarderweg en anderzijds het Hamerkwartier. 

Het Hamerkwartier is een voormalig werkgebied in transitie naar een 
gemengde wijk. De wijk bestaat uit de buurten IJplein, Vogelbuurt-Zuid, 
de Vogelpunt en het Vogeldorp. Aan de Vogelpunt grenst het westelijke 
gedeelte van het Noorderpark en bevindt zich ook de ontsluiting naar de 
metrohalte. 

De Vogelbuurt (zuid, de Punt en het Vogeldorp) is begin vorige eeuw 
gebouwd en was een van de eerste tuindorpen in de stad. Het IJplein is na 
het verdwijnen van de ADM-werf gebouwd op het voormalige werfterrein. 
De Meeuwenlaan, waar ooit de tram naar Volendam reed, doorsnijdt de wijk 
van zuid naar noord en kruist de Van Hasseltzone, die aan de noordzijde een 
fysieke scheiding tussen Vogeldorp en Vogelpunt met de rest van de wijk 
veroorzaakt.

De IJplein-/Vogelbuurt blijft op sociaaleconomisch gebied achter bij de rest 
van de stad en staat te boek als een van de kwetsbare buurten in Amster-
dam. Daarom heeft het college de wijk aangewezen als ontwikkelbuurt. 

Naast sociaaleconomische problematiek zijn ook in de openbare ruimte, de 
woningvoorraad en veiligheid verbeteringen noodzakelijk. De vogelbuurt is 
een buurt met een grote sociale cohesie waar de meeste mensen ondanks 
tal van problemen achter de voordeur prettig wonen. Tien van deze bewo-
ners uit de wijk zijn gevraagd om hun verhaal over de wijk te doen. Dat is te 
lezen in het tweede hoofdstuk.

Deze principenota verkent de kansen en ambities voor de IJplein-/ 
Vogelbuurt, hoe de potenties optimaal kunnen worden benut en hoe de 
sociaaleconomische achterstand van deze buurt en haar bewoners kan 
 worden ingelopen. Met deze Verkenning van Kansen leggen we nu te  
maken strategische keuzes voor aan het college van B&W. 

Het principebesluit dat op basis van deze verkenning tot stand komt, is 
de eerste stap in de planvorming en bestuurlijke besluitvorming. Het is de 
nadrukkelijke wens van een groot deel van de mensen die we gesproken 
hebben om meer zeggenschap te krijgen over de plannen en uitvoering in 
hun wijk. 

Sociaaleconomische verkenning van kansen
Analyse
De sociaaleconomische problemen in de buurt zijn groot, zo leeft ruim een 
kwart van de mensen langdurig in armoede en groeit een op de drie jongeren 
op in armoede. Daarbij is een relatief groot deel van de bewoners afhankelijk 
van een bijstands- of WAO-uitkering. Als gevolg van de hoge armoedecijfers 
is ook de groep bewoners die langdurig met schulden te kampen heeft groot. 
Veel bewoners kampen daarnaast met diverse gezondheidsproblemen en erva-
ren weinig regie over hun eigen leven. De stapeling van problemen die mensen 
tegenkomen, leidt ertoe dat het aantal kwetsbare bewoners hoger is dan 
gemiddeld. In sommige straten zien we daarbij overlast ontstaan als gevolg van 
bijvoorbeeld verward gedrag van mensen of overlast als gevolg van drugs- of 
alcoholgebruik. 

Een deel van de jongeren in de buurt groeit op in kwetsbare omstandigheden, 
bijvoorbeeld omdat er geen mogelijkheden zijn om deel te nemen aan activitei-
ten en er geen adequate ondersteuning op school of voldoende zorg geboden 
kan worden. Ondanks een gevarieerd aanbod van activiteiten is er een veran-
dering in de straatcultuur te zien, verharden tieners op jongere leeftijd en blijft 
overlast regelmatig de kop op steken. Uit gesprekken met ouders uit de buurt 
blijkt dat zij veel zorgen hebben over de kinderen en bestaat de behoefte om 
gezamenlijk de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord, voor kinderen 
te verbeteren. 

Deze opgaven zijn benoemd en moeten nader uitgewerkt worden:
  Betere toeleiding naar werk (inclusief stages en leerwerkbanen) en beter 
bereik van sociale voorzieningen.
  Verbeteren van de sociaaleconomische positie van bewoners, onder  
andere door het verminderen van problematische schulden. Hiervoor is het 
programma ‘De armen ineen’ gestart waarin op basis van gedeelde expertise 
vanervaringsdeskundigen/sleutelfigurenenstedelijkeprogramma’sheta 
antal huishoudens met problematische schulden wordt teruggedrongen.
  Het verkleinen van achterstanden bij jongeren. Onder andere door ze 
 weerbaar te maken en perspectief te bieden.
  Vergroten van sociale veiligheid.

Ongedeelde wijk
Stadsdeel Noord is samen met stadsdeel Oost, het snelst groeiende stadsdeel. 
De stedelijke ontwikkeling van Noord vindt midden in de stad plaats, versnip-
perd over geheel Noord én direct grenzend aan bestaande buurten, zoals de 
Vogelbuurt. In 2017 is in de Vogelbuurt en het aangrenzende Hamerkwartier 
daarom het pilotproject ‘ongedeelde wijk’ begonnen om de Vogelbuurt mee 
telatenprofiterenvandestedelijkeontwikkelingenopfysiek,economischen
sociaal terrein voor verbindingen tussen beide buurten te zorgen. 

verkenning van kansen IJplein-/Vogelbuurt 
– principenota
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Vanwege de veelheid aan ontwikkelingen in Noord geldt dat overstijgende 
planvorming daarnaast gewenst is. Op een aantal beleidsterreinen (o.a. land-
schapskaart, mobiliteitsplan, sport, economie, cultuur) is al planontwikkeling 
in gang gezet, deze wordt nader afgestemd met de opgaven van de Vogel-
buurt/IJplein. Ook kijken we naar de samenhang in de tijd van de verschil-
lende projecten in Noord. Dit om waar mogelijk werk met werk te maken én 
Noord gedurende de lange periode van ontwikkeling leefbaar en bereikbaar 
te houden.

Fysieke analyse en opgaven
Wonen
De woningvoorraad in de wijk bestaat uit zo’n 4000 woningen waarvan 73% 
corporatiebezit is. Er zijn 5 corporaties actief in de buurt. Afgezien van de 
Key hebben alle corporaties de afgelopen jaren woningen verkocht waar-
door veel complexen onderdeel zijn van een VVE.

De woningen op het IJplein zijn uit de jaren tachtig, in andere buurten zijn 
de woningen uit het begin van de vorige eeuw. Vooral die woningen scoren 
slecht op de energielabels. Een aanzienlijk deel van de woningen moet 
worden opgeknapt. De woningen in de Punt en aan de Fazantenweg staan 
als eerste op de nominatie om aangepakt te worden. Verdichtingsmogelijk-
heden worden onderzocht op de kavel waar nu de Kinderboom staat, die zal 
op termijn verhuizen naar het Hamerkwartier.

Maatschappelijke voorzieningen  
De IJplein-/Vogelbuurt zal dus op termijn twee basisscholen overhouden. 
Onderzocht wordt op welke wijze zowel het onderwijs als de buurt het bes-
te bediend kunnen worden. Onderdeel van het onderzoek is de mogelijke 
realisatie van een Alles in 1 school. 

In de wijk zijn staan verder een huis van de wijk, een buurtkamer en jon-
gerencentrum. Op termijn zal op de grens van Hamerkwartier en IJplein-/
Vogelbuurt een zorg/welzijnscluster gebouwd worden dat alle drie de 
buurten moet gaan bedienen. We constateren dat ondanks het aanbod een 
deel van de vaak kwetsbare bewoners geen of weinig gebruikt maakt van de 
voorzieningen.

Op diverse plekken in en rond de wijk worden cursusactiviteiten voor 
kinderen en jongeren georganiseerd. Gezien de gesignaleerde sociaal-
economische problemen zou uitbreiding van de voorzieningen onderzocht 
moeten worden. Denk aan een locatie waar kinderen in hun vrije tijd  
naar binnen kunnen lopen.

Buurteconomie
Aan de Meeuwenlaan/Motorplein zijn twee grote supermarkten voor alle 
dagelijkse boodschappen. In de wijken liggen kleine buurtwinkels waarvan 
sommigen moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Op het 
Spreeuwenpark treffen we verschillende horeca aan. Verder zit de horeca 
vooral verspreid over de Meeuwenlaan. Tevens zijn verspreid door de wijk 
kleine bedrijfsonroerendgoed-panden te vinden waarvan vaak de corpora-
ties eigenaar zijn. Om de buurteconomie levendig te houden, is het behoud 
en versterken van het bestaande aanbod en het ondernemerschap van 
belang. 

Openbare ruimte en bereikbaarheid
Goede openbare ruimte draagt bij aan veiligheidsgevoelens, versterkt de 
buurteconomie en biedt de mogelijkheid tot allerlei vormen van meer en 
minder intensief bewegen. Maar de openbare ruimte ligt er op veel plekken 
in deze wijk slecht bij. Er is veel achterstallig onderhoud van straten en 
stoepen. Het groen wordt weinig onderhouden en het onkruid schiet tussen 
de tegels omhoog. Verspreid door de buurt zijn grotere en kleine pleinen te 
vinden. Sommigen zijn in de afgelopen jaren opgeknapt, anderen vragen om 
forse investeringen om de kwaliteit, uitstraling en het gebruik te verbeteren. 
Voor een samenhangende inzet op de openbare hebben we een pleinenana-
lyse en plan opgesteld. Op basis daarvan kunnen we een start maken met 
het herinrichten en/of opknappen van de verblijfsruimte. 

Door de wijk lopen drie doorgaande routes (Meeuwenlaan, Havikslaan en 
de Johannes van Hasseltweg). Verder verbinden meerdere straten pleinen 
en buurten met elkaar. Vooral deze straten maar in toenemende mate ook 
de doorgaande routes, zijn niet berekend op het toegenomen autoverkeer. 
Bewoners geven vaak aan dat er in hun ogen te hard wordt gereden. Daar-
om voeren we een verkenning uit naar het afwaarderen van de snelheid in 
straten (van 50 naar 30 km). 

Ook kijken we waar het autogebruik verminderd kan worden, en daarmee 
de parkeerdruk kan worden verlaagd en de openbare ruimte kan worden 
vergroend, en hoe we de veiligheid en bereikbaarheid voor voetgangers en 
fietserskunnenverbeteren.

Duurzaamheid
Op verschillende plekken in de wijk is sprake van ernstige wateroverlast 
wanneer er een forse bui valt. En hoewel aan de randen van de wijk vol-
doende groen te vinden is (Vliegenbos en Noorderpark) zijn de buurten erg 
stenig en houden ze veel hitte vast. Meer groen in de wijk is een wenselijke 
oplossing. Daarnaast kan in overleg met corporaties, maar ook met parti-
culiere eigenaren, een start gemaakt worden met het verduurzamen van de 
woningen in de wijk. In de volgende fase kunnen de mogelijkheden hiervoor, 
inclusief de ontwikkelingen rond een aardgasvrije wijk, verder worden 
onderzocht.
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1.1  Plangebied ontwikkelbuurt IJplein-/
Vogelbuurt

De IJplein-/Vogelbuurt telt drie buurten: het IJplein en omstreken,  
de Vogelbuurt Zuid en Noord. De Vogelbuurt Noord kent nog een nader te 
onderscheiden subbuurt, namelijk het Vogeldorp. 

1.2  Historische ontwikkeling en ruimtelijke 
structuur 

In de dertiende eeuw werd de Waterlandse Zeedijk aangelegd om het 
land te beschermen tegen de zee. De buitenlandtong in het IJ werd de 
Volewijck genoemd. Vanaf het eind van de negentiende eeuw vestigden 
zich hier industriële – en havengebonden bedrijven. De allereerste wonin-
gen waren villa’s voor de directeuren van de scheepsbouwbedrijven in de 
Nieuwendammer ham, aan de zuidkant van de wijk langs de Meeuwenlaan. 
Vooruitlopend op de woningbouw wordt in 1910 het Volewijckspark 

Kaart 1: 
Plangrens ontwikkelbuurt  
IJplein-/Vogelbuurt

Bron: gemeente Amsterdam, 
Ruimte & Duurzaamheid
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aangelegd. Tien jaar later wordt gestart met het Florapark. De vogelbuurt 
is gebouwd in de periode tussen 1910 en 1923 volgens de principes van het 
tuinstadmodel: licht, lucht en ruimte. De sociale huurwoningen bedoeld voor 
havenarbeiders en diverse groepen inwoners van het centrum, van niet meer 
dan twee verdiepingen met een schuine kap, hebben een eigen tuin en in 
de stedenbouwkundige opzet zijn perken, pleinen en parken opgenomen. 
Gemeenschapszin is daarmee ruimtelijk verankerd in de buurt. Het naastge-
legen Vogeldorp is gebouwd in 1918 in het kader van de Woningnoodwet 
(net als tweelingdorp Disteldorp in de Volewijck) met als doel om als nood-
woningen te dienen en de grootste woningnood op te vangen, in principe 
voor een gebruik van maximaal 35 jaar. Dat is een van de redenen dat de 
woningen niet onderheid zijn en gebouwd zijn op betonplaten. 

Met de in 1958 verschenen aanvulling op het Algemeen Uitbreidingsplan uit 
1935 wordt de basis gelegd voor de huidige stedenbouwkundige structuur 
van Amsterdam Noord. Deze structuur heeft ook zijn uitwerking gekregen 
in de IJplein-buurt en wordt gekenmerkt door een opbouw van loodrecht 
op het IJ staande groene voegen met daartussen met groen afgebakende 
woonbuurten. In het groen zijn de ontsluitingswegen zoals de IJtunnel en 
de Nieuwe Leeuwarderweg (die nu het oorspronkelijke Volewijckspark en de 
Waterlandse Zeedijk doorsnijden) opgenomen. Op het tracé van het Johan 
van Hasseltkanaal werd in 1966 het Ziekenhuis Amsterdam-Noord (nu een 

Kaart 2: 
Ontstaan van de Vogelbuurt 1906 

Bron: Detail ontwerp voor 
herziening bestemmingsplan voor 
de gebieden ten noorden van het 
IJ uit 1915. Uit: Cultuurhistorische 
Verkenning IJ-plein M&A 2019.

hotel) gebouwd, gevolgd door de aanleg van de Johan van Hasseltweg in 
1968 die de oorspronkelijke buurten nu doorsnijdt. 

In de jaren zeventig kwam een einde aan de grootschalige scheepsbouw 
in Nederland. De ADM-werf kwam vrij voor de bouw van de IJ-pleinbuurt 
voor Noorderlingen bestaande uit 100% sociale huurwoningen. De IJ-plein-
buurt die tussen 1980 en 1987 gerealiseerd werd is het eerst uitgevoerde 
project van Rem Koolhaas en wordt als een baanbrekend ontwerp voor 
een woonwijk beschouwd. De Vogelbuurt is al sinds 2014 een beschermd 
stadsgezicht. Inmiddels is de IJpleinbuurt op initiatief van VVE ’t IJ ook voor-
gedragen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. 

In 2014 ontstond het Noorderpark door de samenvoeging van Florapark 
en Volewijckspark en in 2018 is de Noord-Zuidlijn gaan rijden. De IJplein-/
Vogelbuurt grenst aan voormalige haven- en bedrijventerreinen aan het IJ 
die worden getransformeerd naar gemengde stadsbuurten. Dit zijn de wij-
ken Overhoeks en het Hamerkwartier, nieuwe wijken waar divers gebouwd 
wordt. Er komt meer koop en middenhuur dan gebruikelijk in de oude 
wijken in Noord en veel nieuwe mensen van buiten Noord en Amsterdam 
zullen hier een woning betrekken. Het is de vraag hoe de bewoners en 
ondernemersvandeIJplein-/Vogelbuurtkunnenmeeprofiterenvandeze
nieuwe ontwikkelingen. 

De tuindorpen 
De tuindorpen in Amsterdam Noord zijn rijksbeschermd stadsgezicht 
omdat ze een bijzonder en geslaagd onderdeel zijn van de volkshuisves-
tingsgeschiedenis van Nederland. Ze kwamen tot stand als gevolg van de 
ambitieuze idealen van de gemeente Amsterdam om ook voor de gewone 
arbeider betaalbare eengezinshuizen met een tuin in een aantrekkelijke 
woonomgeving mogelijk te maken, als ware het de grachtengordel voor de 
gewone man. 

Metbeperktefinanciëlemiddelenwerddoorsamenwerkendearchitecten,
corporaties, gemeenteapparaat en -bestuur een immense krachtinspanning 
geleverd die een serie even bescheiden als uitzonderlijke tuindorpen tot 
resultaat heeft gehad. De gemeente besloot hiervoor in het eerste kwart 
van de 20ste eeuw de nieuw verworven grond ten noorden van het IJ en 
ter weerszijden van het Noordhollands Kanaal behalve voor (scheepsbouw)
industrie ook geschikt te maken voor sociale woningbouw - destijds een 
nieuw fenomeen. Vooral de daadkracht van de eerste wethouder volkshuis-
vesting F.M. Wibaut, wethouder W. Vliegen van Publieke Werken en J.W.C. 
Tellegen die tot 1915 directeur was van Bouw en Woningtoezicht (BWT) en 
daarna burgemeester was, en A. Keppler aan het hoofd van de Gemeentelij-
ke Woningdienst (GWD) vormde een onmisbare factor. Keppler was een van 
de belangrijkste voorvechters van de moderne stedenbouwkundige begin-
selen en de motor achter de realisatie van de tuindorpen in Noord. 

Zowel de stedenbouwkundige plannen voor de diverse deelgebieden als 
de architectonische ontwerpen zijn ontstaan in nauwe samenwerking met 
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woningbouwvereningen en sociaal geëngageerde en vooruitstrevende 
architecten als H.P. Berlage, B.T. Boeyinga, J.E. Van der Pek, J.H.W. Leliman 
en H.J.M Walenkamp. Amsterdam-Noord werd in de periode 1910-1940 
tot in de kleinste details uitgewerkt als een uniek ‘sociaal-democratisch’ 
woongebied. 

De woningbouw startte in 1909 in het zuiden van de Vogelbuurt. Later 
volgden de Van der Pekbuurt (ca. 1918-1926), de rest van de Vogelbuurt 
(1920-1930), Tuindorp Oostzaan (in twee fases 1921-1924 en 1935-1938), de 
Bloemenbuurt (1928-1931), Tuindorp Nieuwendam (1927-1930) en Tuindorp 
Buiksloot (1930-1932). De nieuwe woonbuurten kregen allerlei geplande 
voorzieningen, zo als scholen, winkels, politieposten, verenigingsgebouwen, 
een openbare leeszaal, badhuizen, en ook een zwembad (Obelt, tot 1926), 
de Noorderbegraafplaats, en een kerk aan het Zwanenplein (overige kerken 
waren particuliere initiatieven). 

Als groenvoorziening kwamen er drie parken, te weten het Vliegenbos, het 
Volewijks- en het Florapark. Het resultaat bestaat uit een reeks tuindorpen 
waarvan de stedenbouwkundige opzet, inrichting van de openbare ruimte, 
beplanting en het bebouwingskarakter op uitgekiende wijze op elkaar afge-
stemd zijn. Ze worden in grote mate gekenmerkt door een kleinschalig en 
schilderachtig effect, met gebogen of verspringende gevelwanden, verschil-
len in bouwhoogten, het bijzondere daklandschap, geknikte of gekromde 
straten, poortvormige doorgangen en besloten straatjes en groene hoven. 
De overgang tussen de openbare en privé buitenruimten loopt subtiel in 
elkaar over, bouwblokken worden opengeknipt en het zicht op de (semi)
privé binnenterreinen speelt nadrukkelijk mee in het totale concept. 

IJ-plein
Het IJ-plein dat tussen 1980 en 1987 gerealiseerd werd naar ontwerp van 
Rem Koolhaas en zijn bureau OMA is onmiskenbaar een baanbrekend ont-
werp voor een woonwijk. Om te beginnen omdat de ondernemingsraad van 
de verkopende Amsterdamse Droogdok Maatschappij in de jaren ’70 wist 
af te dwingen dat deze failliete werf niet tot een goudkust zou verworden, 
maar een sociale woningbouwwijk, zodat de wortels van de noorderlin-
gen –inclusief de ziel van de arbeidersbeweging, te weten het voorzien in 
 voldoende goede en betaalbare woningen in een goede woonomgeving 
– op deze historische scheepsbouwlocatie dan tenminste in de vorm van 
wonen stand zou houden. 

Vervolgens is de buurt een opmerkelijk voorbeeld van participatie, politieke 
en ambtelijke strijd. Daar waar de gemeente een reeks min of meer gesloten 
bouwblokken met portieketagewoningen op deze locatie opnieuw als stan-
daard bouwvorm wilde doorvoeren, kozen de buurtbewoners nadrukkelijk 
voor iets anders. Zij wilden een plan dat recht zou doen aan deze bijzondere 
locatie aan het IJ. Een doorwaaibare buurt met aandacht voor zichtlijnen 
tussen de Vogelbuurt, het IJ en de binnenstad. Rem Koolhaas met diens 
bureau OMA werd als ‘conditionerend architect’ betrokken, hij had destijds 
nog niets gebouwd en niet lang daarvoor had hij zich bepaald niet positief 
over bewonersparticipatie geuit: “…buurtbewoners? Ik geloof dat er in 
Nederland nog maar heel weinig echte buurtbewoners bestaan. Dat is allang 

een synthetisch leger van inspraakmonsters geworden, geoefend in een 
speciale vorm van terreur.” Hij besloot echter zijn kans te grijpen en trok in 
deze onduidelijke situatie en de bijzondere machtsverwikkelingen de regie 
naar zich toe. Het resulteerde in een crash course stedenbouw voor de 
buurtbewoners annex een samenwerkingstraject om tot een stadse wijk te 
komen waarin Koolhaas die toen al naam begon te maken, zijn ideeën voor 
het eerst concreet gestalte kon geven, mét en mede dankzij de input van 
deze Noorderlingen. 

Het resultaat is een unieke stadsvernieuwingswijk met als enkele bijzondere 
kenmerken de oriëntatie van de open opzet van de bouwblokken zo’n 
manier dat zoveel mogelijk mensen vanuit hun woning en de achterliggende 
Vogelbuurt het IJ kunnen zien; Het groen en de inrichting van de openbare 
ruimte waarmee plek geboden wordt aan verschillende gebruiksvormen en 
wat integraal is mee-ontworpen; Een vernieuwende mix van verkavelingsty-
pologieën en woonvormen: urban villa’s en strokenbouw met uiteenlopende 
woonvormen, waarvan sommige types en/of plattegronden op zich ook 
vernieuwend zijn; Een wijk die stedenbouwkundig, architectonisch en qua 
landschap-/groenaanleg tot op detailniveau, inclusief boomsoorten en het 
materiaal- en kleurgebruik, ontworpen werd. 

1.3  Aanleiding en kansen voor  
de IJplein-/Vogelbuurt

De IJplein-/Vogelbuurt blijft op sociaaleconomisch vlak achter bij de rest van 
de stad en staat te boek als een van de meest kwetsbare buurten in Amster-
dam. De wijk heeft een bevolking waarvan een bovengemiddeld deel lang-
durig in armoede leeft. Gezondheids- en psychische problemen leggen een 
grote druk op bewoners en de buurten. Een wijk waar kinderen en jongeren 
niet altijd de steun krijgen die ze kunnen gebruiken. De openbare ruimte in 
IJplein-/Vogelbuurt is op veel plekken in slechte staat en aan vervanging of 
herinrichting toe. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van het Hamerkwartier 
en de bijkomende mobiliteitsvraagstukken in en rondom de IJplein-/Vogel-
buurt om aanpassingen en herinrichting van straten en pleinen. Ook kent de 
buurtveelwaterproblematiek,metextremewateroverlastnafikseregenbui-
en. En met name het bezit van de woningcorporaties vraagt op verschillende 
plekken een renovatieslag. De renovatie van woningen op het Zwanenplein 
is ondertussen uitgevoerd en heeft tot een bijzonder fraai resultaat geleid. 
Voor de overige woningcorporaties ligt er hier en daar nog een opgave.

In november 2017 heeft het college van B&W de IJplein-/Vogelbuurt daarom 
aangewezen als ontwikkelbuurt, met als doel om de buurt en haar inwo-
ners verder te helpen om de taaie sociale problematiek aan te pakken en 
mensen perspectief te bieden. Ondanks de problemen achter de voordeur, 
isdeIJplein-/Vogelbuurtvolgenshaarbewonerseenfijnebuurtominte
wonen en in op te groeien. De buurt kent een warm netwerk van actieve 
buurtbewoners die voor elkaar klaarstaan en elkaar helpen. In de ontwikkel-
buurtenaanpak is het belangrijk om juist die kracht in de wijk te benutten en 
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te versterken. Nadat deze principenota is vastgesteld zullen de verschillende 
opgaven verder uitgewerkt gaan worden. Soms zullen voorstellen zullen 
zelfs al eerder in voorbereiding gaan. De afgelopen jaren heeft in ieder 
geval geleerd dat bewoners op tijd bij de plannen en opgaven die er voor 
deze buurt op papier worden gezet betrokken willen worden en daar een 
substantiële bijdrage aan willen leveren. In deze principenota worden de 
opgaven en kansen beschreven en ter besluitvorming voorgelegd. 

De IJplein-/Vogelbuurt is omringd door gebieden waar de komende tijd 
veel woningbouw wordt gerealiseerd, met name in het Hamerkwartier. De 
uitdaging is om de buurt de aankomende jaren zo goed mogelijk te laten 
aansluitenentelatenmeeprofiterenvandeontwikkelingendaar.

Bijvoorbeeld door het realiseren van doorstroming van bewoners uit de 
IJplein-/Vogelbuurt naar sociale - en middenhuurwoningen in het Hamer-
kwartier, het zorgen voor de benodigde sociale voorzieningen in de IJplein-/
Vogelbuurt en het realiseren van goede fysiek en sociale verbindingen tus-
sen de nieuwe wijken en de IJplein-/Vogelbuurt. 

De start van de ontwikkeling van het Hamerkwartier is ook de start geweest 
van het ontwikkelen van de Ongedeelde wijkaanpak. In die aanpak staat de 
vraagcentraalhoeeenbestaandebuurtkanmeeprofiterenvandestedelijke
ontwikkeling in de omgeving. Door de samenwerking tussen gebiedsontwik-
keling, ontwikkelbuurten en de woningcorporaties is een gevarieerd pallet 
aan kansen en mogelijkheden ontstaan die de IJplein-/Vogelbuurt ten goede 
kunnen komen.

 
1.4  Doel van de Verkenning van Kansen en 

leeswijzer

Deze principenota verkent de kansen en ambities voor de IJplein-/
Vogelbuurt, hoe de potenties optimaal kunnen worden benut en hoe de 
sociaaleconomische achterstand van deze buurt en haar bewoners kan 
worden ingelopen. Met deze Verkenning van Kansen leggen we nu te maken 
strategische keuzes voor aan het college van B&W. Het principebesluit dat 
op basis van deze verkenning tot stand komt, is de eerste stap in de plan-
vorming en bestuurlijke besluitvorming.

De nota start met een verhaal van de buurt, opgeschreven op basis van 
gesprekken met een groep bewoners met verschillende achtergronden. Het 
geeft goed weer waar de problemen zitten en doet ook een appèl op de 
gemeente om bij het verder uitwerken van plannen voor de IJplein-/Vogel-
buurt de diversiteit en geschiedenis van de wijk niet uit het oog te verliezen.

In de volgende hoofdstukken behandelen we de sociale en fysieke opgaven. 
Ook lichten we toe hoe we bewoners en ondernemers hebben betrokken bij 
het opstellen van deze nota. 

2. Onder protest
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Principenota IJplein-/Vogelbuurt

2120

Het verhaal van de Vogelbuurt en IJplein-
buurt in Amsterdam Noord

Chris Keulemans, februari 2020

Problemen heeft de buurt genoeg. En dan hebben we het niet 
eens over schulden, want daar was de Vogelbuurt al beroemd om.
Maar wel over criminaliteit: rond het Spreeuwenpark zijn er sinds 
de zomer vijftig auto’s opengebroken, de zilverpapiertjes van de 
nieuwe junks liggen bij de metro, piepjonge dealers lopen rond 

met messen, meisjes krijgen te horen dat ze in de kofferbak worden getrok-
ken als ze hun bek niet houden. 

Over verwaarlozing: in twee jaar al drie zolderbranden in de Punt, de 
verrommeling van de publieke ruimte rond het IJplein, de trieste rode kunst-
muur aan de Meeuwenlaan, het vuil dat zich ophoopt rond de containers. 
Over de opstapeling van zogenaamde kwetsbare groepen in de resterende 
sociale huurwoningen: verslaafden, zorgmijders, mensen met psychische 
problemen, laaggeletterden. 

Alleen over racisme heeft niemand het, als we twee avonden doorpraten 
met tien bewoners van deze buurten, eerst in Huis van de Wijk de Meeuw, 
daarna thuis bij Janine aan het Zwanenplein. ‘Bestaat hier gewoon niet’, zegt 
Nicole. ‘Ik klop bij iedereen aan.’ ‘Hier gaat het niet over zwart en wit, maar 
over arm en rijk’, zegt Janine. Eva: ‘Over kansenongelijkheid.’ 
En trouwens, corona bestond toen alleen nog maar in China.
Alle tien zijn ze zo gehecht aan hun buurt dat ze elke misstand ervaren als 
een persoonlijke belediging. Omdat ze weten hoe mooi het hier is – of zou 
moeten zijn. En hoe goed iedereen hier met elkaar omgaat – op die paar 
nieuwelingen na. 

Bij mooi weer zoekt niemand het ver weg: de VerbroederIJ, het Vliegenbos, 
het pierenbadje, het café van de Jumbo, de timmerwerkplaats voor kids bij 
de Sixhaven. Een avondje uit? La Rosa op het Buikslotermeerplein, de nieu-
we Euroscoop, ook wel eens de Jordaan of de Zeedijk, ‘al huilt mijn hart als 
ik tegenwoordig door het centrum loop’. Maar het liefst toch gewoon een 
zomeravond in de eigen voortuin met de buren. ‘En mijn waterpistool in de 
aanslag voor de rolkoffers.’

Boodschappen doen ze bij de Dirk, de Jumbo en de Lidl. Maar ook bij de 
Marokkaan aan de Ganzenweg, snackbar ’t Smikkelhoekje en Ambulia voor 
dekat.‘Vroegergingenwemetdehelefamiliekoffiedrinkenbijomaopde
Leeuwerikstraat’, vertelt Nicole. ‘En dan met z’n allen naar de markt op het 
Mosveld. Waren we gezellig de hele middag uit.’ 

Over een paar dingen is iedereen het eens. De beste Surinamer van Noord 
isTjonExpress.DelekkerstekoffiedrinkjebijSylviavanAlPonte.Demooi-
ste straat, zonder concurrentie, is de Putterstraat. En het Hamerkwartier 
wordt een wijk voor de yuppen.

Ze zitten hier trouwens niet voor de lol. Sterker nog: een paar van deze 
mensen – Janine, Eva en Maarten – hebben gevraagd en ongevraagd al zo 
vaak de gemeente van advies voorzien dat ze hier onder protest zitten. Ze 
eisen excuses voor de trage totstandkoming van de plannen voor de buurt 
en de vaagheid van wat er eigenlijk gebeurt met al hun inbreng. 

Het slothoofdstuk van de nota hebben Maarten en Eva intussen zelf al 
geschreven, namens het Bewonersplatform Vogelbuurt en IJpleinbuurt. 
Maanden geleden al, en ook daarvan blijft onduidelijk wat de gemeente 
wel of niet overneemt. Terwijl het met kennis van zaken is opgesteld. Neem 
deze passage over de Sixhaven. Het bewonersplatform is blij dat er naar 
ze is geluisterd, maar ‘het probleem blijft dat de gemeente de planvorming 
in zoveel delen opknipt dat niemand meer zicht heeft op de samenhang’. 
Hetzelfde geldt, schrijven ze, voor de Meeuwenlaan, het Hamerkwartier en 
het gebied rond de Dirk.

Je moet welhaast zelf een ambtenaar zijn geweest om dat soort ambtelijke 
wildgroei te herkennen. Maarten de Boer, penvoerder van het bewonersplat-
form, was in 1968 brandwacht op de ADM, hier om de hoek. Later was hij 
jarenlang hoofd stadsvernieuwing voor de gemeente. Een hoge ambtenaar 
dus.TegenwoordigwoonthijineentorenflataanhetAlbatrospad,enlaathij
zijn hond uit in het Vliegenbos. Daar raakte hij aan de praat met Petra, die 
hem voorstelde aan haar buurvrouw Eva, die hij vervolgens weer hielp bij de 
strijd tegen De Key om de renovatie van de jarenlang verwaarloosde wonin-
gen in de Punt. Zo werkt dat in de Vogelbuurt. Je woont hier niet alleen. Dus 
je hoeft niet alles alleen op te lossen.

Nicole weet er alles van. Vroeger stond in de zomer het plastic zwembadje 
gewoon midden op de Zwaluwstraat en opa sjouwde de tv naar buiten als 
het voetballen was. Nu woont ze met dochter Kayleigh een straat verderop 
endiekijktlieverNetflixdandatzenaarbuitengaat.BehalvealsdeGay
Pride ook door de buurt zou trekken, zoals in andere landen, dat zou ze 
mooi vinden. 

Ahmed woont zijn hele leven in Noord. Dus toen zijn auto laatst werd gesto-
len wist hij al dat aangifte doen niet zou helpen. Hij spoorde hem zelf op, via 
vrienden en kennissen, in Floradorp – alleen moest hij dan wel zelf de 180 
euro sleepkosten betalen. Zijn buurvrouw Marianne, die al sinds 1982 aan de 
Reigerweg woont, heeft de buurtwinkels en –verenigingen zien verdwijnen. 
‘De hele sociale cohesie is weg.’ Juist daarom drukt Maryam haar nieuwe 
gasten in buurtkamer Ons Koekoeksnest – vrouwen uit Sudan, Somalië, Erit-
rea – op het hart: groet je buren, maak een praatje. Want je hoeft niet alles 
alleen op te lossen. Maar dan moet je wel zelf het initiatief nemen.

Ab woont sinds drie jaar in Noord. Vandaag groette zijn buurman aan de 
Koperslagerij hem voor het eerst terug. Ook als je zelf het initiatief neemt 
kan het nog wel even duren… Maar Ab ontdekte ook dat die vrolijke 
kassadame van de Jumbo net een kapperszaakje heeft geopend aan de 
Zamenhofstraat. Nu weet hij dus waar hij zijn haar gaat laten knippen. Hij 
weettrouwensookhoegentrificatiewerkt.Ooitgeloofdehijalswethouder
van de Baarsjes heel sterk in het mengen van buurten; nu zou hij er niet 
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meer willen wonen. Wat hij daar kwijtraakte, dit soort verhalen van honden 
en zwembadjes en praatjes maken en kassadames die kapster worden, dat 
vindt hij terug in Noord. En net als iedereen in dit gezelschap zou hij dat zo 
willen houden.

Maargaatdatlukken?Leoniezietdeleefbaarheidvanderozeflataanhet
IJplein achteruit kachelen sinds er steeds meer mensen met psychische 
problemen en gebruikers worden gedropt. En Eva ziet daar een patroon in. 
Er bestaat een link tussen de verwaarlozing door corporaties en door de 
gemeente. Ze delen de desinteresse in bepaalde wijken. Eva krijgt bijval. 

Bij Nicole en Kayleigh is het tochtig, de rieten plafonds zijn brandgevaarlijk 
en komen bijna naar beneden, maar Eigen Haard doet niks. Maarten ziet hoe 
buurten steeds harder worden opgeknipt. Niet de mengeling waar Ab ooit 
van droomde, maar louter kwetsbaren in de sociale huurwoningen en de rest 
zoveel mogelijk in de verkoop. Renovatie ten behoeve van de mensen die er 
al wonen: liever niet. ‘Rijk, gemeente en corporaties hebben geen geld over 
voor wijkverbetering’, zegt hij. In de vorige raadsvergadering hierover telde 
hij 83 keer het woord nieuwbouw en één keer renovatie. 

Iedereen in dit gezelschap, mensen met allerlei herkomsten en inkomsten, 
isbangdatdezebuurtdevolgendeisdiekapseistopdegentrificatiegolf.
Zodat ze hier niet meer kunnen wonen zoals ze dat graag doen. En niet 
kunnen doorverhuizen binnen de buurt waar hun kinderen zijn opgegroeid, 
met als gevolg dat de jongegezinnencohesie waar Noord om bekend staat 
uit elkaar wordt getrokken. 

Noodgedwongen zijn ze allemaal deskundige geworden in de wetten van 
de woonmarkt. Des te tergender is het als er niet naar ze wordt geluisterd. 
Janine vertelt het verhaal van haar dochter, die architectuur studeert. Toen 
een docent haar vroeg of het een goed idee zou zijn om hotels te bouwen 
in het Hamerkwartier zei ze nee. ‘Maar ja,’ zei de docent, ‘jouw mening telt 
niet, want jij woont hier.’ We lachen als boeren met kiespijn. En zien door het 
raam de twee torens van de nieuwe Holiday Inn in aanbouw.

In de mantra van de ongedeelde wijk, die de gemeente ons graag voorspie-
gelt, gelooft hier niemand. Het Hamerkwartier wordt gewoon een ander 
verhaal. Intussen blijft het goed toeven in de Vogelbuurt, Vogeldorp en de 
IJpleinbuurt. Zolang je eraan kan blijven werken. Niet alleen met tijdelijke 
initiatieven die komen en weer gaan – kindersport op het Zwanenplein, 
buurtkamer in de Sixhaven, de Gallische tafel in de Voortuin van Noord. Niet 
alleen door dingen te roepen op informatieavonden en hopen dat ze niet 
in de bureautunnel verdwijnen. Maar echt structureel. Op niveau. Aan deze 
tafel zit zoveel kennis, vaak met pijn en moeite opgestoken, dat de gemeen-
te er goed aan zou doen om die een vaste plek te geven in de planvorming. 
In principenota’s als deze, van het eerste tot het laatste hoofdstuk, maar ook 
in de uitvoering en monitoring van al die plannen.
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De IJplein-/Vogelbuurt telt op dit moment 8270 inwoners. Er wonen 
relatief veel eenoudergezinnen (12%) en bewoners met een niet westerse 
migratieachtergrond (44,5%). Het aandeel ouderen (8,9%) is er juist lager. 
De buurt kent veel sociale problemen. Ook het aandeel lager opgeleiden 
in de IJplein-/Vogelbuurt ligt beduidend hoger (34%) dan gemiddeld in 
Amsterdam. Verder is de Vogelbuurt één van de armste wijken van Amster-
dam, twee op de tien huishoudens leeft van een minimuminkomen. Het 
aandeel kwetsbare bewoners is bijna twee keer zo hoog als gemiddeld in 
Amsterdam. De instroom van kwetsbare doelgroepen is er hoog doordat de 
woningvoorraad grotendeels bestaat uit kleine, betaalbare huurwoningen 
die dringend aan verbetering toe zijn. De IJplein-/Vogelbuurt telt 18,3% 
kinderen en jongeren tot 18 jaar, 12,5% is jonger dan 12 en 5,8% is 12- 17 
jaar. Veel jongeren groeien op in armoede (32%). 

3.1 Analyse sociaaleconomische opgaven
Armoede
De IJplein-/Vogelbuurt kent een relatief grote sociaaleconomische proble-
matiek. Ruim een kwart (28%) van de huishoudens leven van een minimum-
inkomen en één op de drie jongeren groeit op in een minimahuishouden. Er 
is sprake van een relatief hoog percentage bijstandsontvangers (10,5% in 
2019) en inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (9,5% in 2018). 
Ook komt onder bewoners van Vogelbuurt vaker schuldenproblematiek 
voor dan gemiddeld in Noord en Amsterdam. Het aandeel werkenden ligt 
met 179 per duizend personen aanzienlijk lager ligt dan gemiddeld in Noord 
(358) en in Amsterdam als geheel (646) en dit is de afgelopen jaren ook 
gedaald. De werkloosheid is relatief hoog (15,5%). 

Het bevorderen van de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie is daar-
om een belangrijke opgave. In de IJplein-/Vogelbuurt is in veel huishoudens 
geen sprake van een- of tweeverdieners maar van geenverdieners. De 
sociale problematiek vind je in alle delen van de IJplein-/Vogelbuurt. Het 
gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in de IJplein-/Vogelbuurt was in 
2017 met 29.100 euro, lager dan dat van Noord (34.500 euro) en Amsterdam 
(39.000 euro). 
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Gezondheid en Welzijn
Sociaaleconomische factoren hangen vaak samen met gezondheid en wel-
zijn. Het aantal inwoners dat zijn gezondheid (zeer) goed beoordeeld is in 
de IJplein-/Vogelbuurt met 68% (2016) dan ook lager dan in Noord (71%) en 
Amsterdam (76%). Ook hebben bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt vaker 
ernstige psychische klachten (12% in 2016) dan gemiddeld in Noord (7%) en 
Amsterdam (8%). Daarnaast komt in de IJplein-/Vogelbuurt eenzaamheid 
meer voor dan gemiddeld in Noord en Amsterdam: 17% (2016) van de 
bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt is (zeer) ernstig eenzaam tegenover 
15% in Noord en 13% in Amsterdam. Tot slot heeft 48% van de bevolking 
van de IJplein-/Vogelbuurt overgewicht/obesitas (2016). Dit is iets minder 
dan het gemiddelde van Noord (50%) en is hoger dan het aandeel bewoners 
met overgewicht/obesitas in Amsterdam (40%). 

Het aandeel bewoners dat aangeeft weinig regie over zijn eigen leven te 
ervaren is in de IJplein-/Vogelbuurt met 14% (2016) groter dan gemiddeld in 
Noord (13%) en Amsterdam (10%). Naar schatting is een relatief groot deel 
van de bevolking in de IJplein-/Vogelbuurt laaggeletterd en/of licht ver-
standelijk beperkt. Gemiddeld in Amsterdam wordt dit percentage geschat 

op 20% (2018), in de IJplein-/Vogelbuurt ligt dit rond de 30%. De IJplein-/
Vogelbuurt zit met 16% (2017) kwetsbare bewoners boven het gemiddelde 
van Noord (14%) en Amsterdam (11%). Je kunt spreken over een kwetsbare 
buurt. 

Jeugd en Jongeren
Eén op de drie kinderen tot en met 17 jaar groeit op in een minimum huis-
houden. Dat ligt ver boven het stedelijke gemiddelde van 18%. Het aandeel 
laagopgeleide schoolverlaters (17-22 jaar) is relatief hoog, 13,4% (2019). Ter 
vergelijking: het gemiddelde van Noord is 11,7% en Amsterdam is 9%. In de 
IJplein-/Vogelbuurt zijn ouders van basisschoolleerlingen vaker laagopgeleid 
dan gemiddeld in Amsterdam: 31% (2017) tegenover 23% in Noord en 20% 
in Amsterdam. Wat betreft de Cito-toets scoren kinderen uit de IJplein-/
Vogelbuurt lager (531 in 2018) dan de gemiddelde Amsterdamse citoscore 
(535). Een aanzienlijk deel van de kinderen in de wijk groeit op in achter-
stand. Zij lopen de kans dat ze niet al hun potenties kunnen ontwikkelen.

 

Veiligheid
De bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt ervaren relatief meer overlast dan 
gemiddeld in de regio (de overlastindex van de IJplein-/Vogelbuurt is 102, 
ten opzichte van 90 als regiogemiddelde). De overlastindex toont de mate 
waarin bewoners overlast ervaren van personen (aantal meldingen en erva-
ringen met overlast) en de verloedering in de wijk. Hoe hoger de index, hoe 
hoger de overlast. Opvallend is de categorie verloedering; deze is hoger 
dan de categorie personenoverlast. De categorie verloedering beslaat zowel 
de verloedering ten gevolge van misdrijven (bijvoorbeeld vernielingen) als 
de verloedering van de buurt (achterstallig onderhoud). Uit de cijfers van de 
index blijkt dat vooral de laatste categorie, verloedering van de buurt, hoog 
is. Verloedering wordt mede veroorzaakt door de aanblik van het vele vuil 
in de wijk in de vorm van zwerfvuil en bijplaatsingen van afval. Dat is aan de 
orde van de dag. Het grofvuil wordt maandelijks één keer opgehaald. Voor 
een wijk waar mensen zo klein behuisd zijn, is dat weinig en veel belandt 
dan ook op de niet ophaaldagen op straat. Daarnaast is het ook een kwestie 
van gedrag van bewoners, die zich soms bewust maar ook vaak onbewust 
niet aan de regels houden. De afgelopen jaren heeft de IJplein-/Vogel-
buurt regelmatig te maken gehad met overlastgevende en (licht)-criminele 
jeugdgroepen. Een aantal leden van deze groepen is verantwoordelijk voor 
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verschillende delicten in de wijk (woninginbraak, straatroof en vernielingen). 
In de wijk geven bewoners aan dat een deel van de jongere jeugd steeds 
moeilijk aanspreekbaar is op gedrag. Daarnaast constateren ze dat drugs-
handel als verdienmodel (geen eigen gebruik) steeds populairder wordt.

Voorzieningen
Binnen de IJplein-/Vogelbuurt zijn verschillende welzijnsorganisaties en 
maatschappelijke organisaties actief en zijn er meerdere fysieke locaties 
waar kwetsbare buurtbewoners met vragen op sociaal- en maatschappelijk 
gebied terecht kunnen. Midden in de Vogelbuurt staat het Leefkringhuis, 
een laagdrempelige voorziening waar bewoners met allerlei knelpunten en 
vragen terecht kunnen op het vlak van armoede en schulden. Het Leefkring-
huis heeft ook een laagdrempelige voedselbank. 

Daarnaast beschikt de wijk over Huis van de Wijk de Meeuw, participatie-
centrum Eva en Adam, buurtkamer het Koekoeksnest, de Albatros en Kerk 
en Buurt. Deze voorzieningen hebben een breed palet aan activiteiten en 
ondersteuning voor kwetsbare buurtbewoners, zoals bewoners met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt en eenzame buurtbewoners. Voor 
jongeren is er het jongerenproductiehuis de Valk waar stichting Dock 
jongeren helpt en activiteiten aanbiedt voor meer zelfstandigheid en ter 
ondersteuning bij het opgroeien. Zie bijlage buurtbrochure voor een meer 
gedetailleerde uitleg over alle voorzieningen in de IJplein-/Vogelbuurt en 
het Hamerkwartier.

Maatschappelijke dienstverlener Doras houdt kantoor op een steenworp 
afstand in de Volewijck. Daar worden eveneens allerlei activiteiten en 
spreekuren gehouden. Klantmanagers, participatiemedewerkers en maat-
schappelijke dienstverleners werken veelal op een outreachende manier 
in de wijk. Een aandachtspunt is dat veel kwetsbare bewoners nog geen 
gebruik maken van deze voorzieningen en activiteiten. Hierdoor blijven hun 
kansen en mogelijkheden langer onbenut waardoor zij belemmerd worden 
mee te kunnen doen. 

In de buurt zijn weinig culturele voorzieningen maar in de directe omgeving 
(Hamerkwartier, Tolhuistuin) kunnen bewoners zelf kunst beoefenen of als 
toeschouwer hiervan genieten. Aandachtspunt voor de (nabije) toekomst; 
hoe blijven de voorzieningen bereikbaar voor buurtbewoners. In het Hamer-
kwartier komen ook nieuwe sportvoorzieningen die ook door bewoners uit 
de Vogelbuurt/IJplein gebruikt kunnen worden.

3.2  Maatregelen om sociaaleconomische 
 opgaven aan te pakken

Om de problemen in de IJplein-/Vogelbuurt aan te pakken en bewoners per-
spectief te bieden, is het van belang om extra in te zetten op vier thema’s: 
beter bereik sociale voorzieningen en toeleiding naar werk, verminderen 
van problematische schulden, weerbare jongeren en het realiseren van de 
ongedeelde wijk. 

Dit laatste betekent dat we om nieuwe (lopende) projecten en initiatieven te 
versterken of uit te breiden, meer inzetten op goede samenhang en integra-
liteit tussen de projecten en initiatieven, en op zoek gaan naar samenwer-
kingsverbanden tussen én met de formele en informele partners in de wijk. 
Hierin bouwen we voort op het bestaande netwerk van maatschappelijke 
organisaties en bewonersnetwerken die al actief zijn in de wijk. 

3.2.1  Beter bereik sociale voorzieningen en 
toeleiding naar werk

Zoals hiervoor beschreven kent de IJplein-/Vogelbuurt een uitgebreid 
aanbod aan sociale voorzieningen. Toch worden de kwetsbare huishoudens 
niet altijd goed bereikt. Dit vraagt extra aandacht van de maatschappelijke 
dienstverleners die werken in de buurt. Voor een betere aansluiting van het 
aanbod bij de vraag van buurtbewoners worden de diverse voorzieningen 
beter geschikt gemaakt voor de doelgroep in de buurt.

Het bevorderen van de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie is een 
belangrijke opgave om de sociaaleconomische situatie van de bewoners te 
verbeteren. In Oud-Noord worden bewoners met een participatiewet-uit-
kering uitgenodigd voor een gesprek over hun kansen op werk. Zij worden 
begeleid door een gemeentelijke multidisciplinair team waaraan klantma-
nagers Activering, Werk en Re-integratie en Koers naar Werk deelnemen 
evenals jobcoaches en jobhunters. De caseload van klantmanagers neemt 
hierdoor af. Deze individuele aanpak is vooral gericht op uitstroom naar 
werk. Bewoners voor wie werk nog een stap te ver is, worden individueel 
begeleid naar zorg of participatie.

We zetten extra in op werkervaringsplekken, stageplekken, dagbestedings-
plekken en overige plekken die aansluiten bij de behoefte van kwetsbare 
buurtbewoners en die de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Hierbij 
kijken we als eerste naar de kansen die het Hamerkwartier biedt en welke 
mogelijkheden ondernemers daar hebben om iets te doen voor de IJplein-/
Vogelbuurt. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld om te onderzoeken 
hoe we dat kunnen realiseren. Dit vraagt verdere uitwerking in de vorm van 
experimenten en afspraken waardoor bewoners uit de IJplein-/Vogelbuurt 
perspectief op een baan krijgen in het Hamerkwartier.

3.2.2  Verminderen van problematische schulden
Veel inwoners van de IJplein-/Vogelbuurt hebben problematische schulden. 
Jongeren groeien op in gezinnen die al generaties lang op het bestaansmini-
mum leven en waar schulden hebben en maken normaal is. Om deze cirkel te 
doorbreken maken we ons sterkt voor een betere aansluiting van armoede-
middelenopdespecifiekesituatievandebewonersenomhetuitgebreide
informele netwerk in de buurt beter in te zetten voor deze mensen. 
Om dit voor elkaar te krijgen, zijn we in 2020 gestart met een innovatieve 
aanpak genaamd ‘De armen ineen’. Bewoners en professionals ontwikkelen 
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samen een aanpak met als belangrijkste doelen de samenredzaamheid ver-
sterken, de schulden verminderen en (nieuw) perspectief bieden in de buurt. 
Buurtbewoners met een groot netwerk in de wijk vormen de spil van deze 
aanpak. Zij kennen de behoeften en leefomstandigheden van hun buurtge-
noten als geen ander en weten wat er speelt in de wijk. Gezamenlijk kijken 
ze in hoeverre het huidige aanbod werkt, wat er beter kan, wat er mist, en 
om daar dan meteen wat mee of aan te doen. Ook onderzoeken ze de kan-
sen om de huidige wijknetwerken te versterken en te verbinden.

3.2.3 Weerbare jongeren
Eenfijnthuisiseenbelangrijkebasisvoorgoedeschoolresultatenen
gewenst sociaal gedrag. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de 
IJplein-/Vogelbuurt groeien jongeren vaak op in een kwetsbare thuissituatie. 
Om hun ontwikkelingskansen te vergroten, moeten we ervoor zorgen dat 
hun thuissituatie minder kwetsbaar is. De al eerder genoemde maatregelen 
(beter bereik sociale voorzieningen en toeleiding naar werk, en aanpak 
problematische schulden) moeten niet alleen de situatie van de volwassenen 
verbeteren, maar ook bijdragen aan een stabiele en rustige thuissituatie 
voor de betrokken kinderen en jongvolwassenen. We zetten daarom in het 
bijzonder in op het voorkomen van onveilige situaties zoals huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Een veilige en stabiele thuissituatie is niet af te dwin-
gen, maar sociale steun kan er wel voor zorgen dat de schade beperkt blijft. 
Om sociale steun te kunnen geven, is het belangrijk dat mensen elkaar zien 
en horen en dat er een netwerk is. Daarom moeten we ervoor zorgen dat 
mensen in een buurt, wijk en woonblok elkaar ontmoeten, leren kennen, zien 
en horen waardoor zij in staat zijn om elkaar sociale steun te geven.

Daarnaast is het belangrijk dat de scholen in de IJplein-/Vogelbuurt hun 
positie versterken en dat die de kinderen een veilige omgeving kunnen 
bieden waarin zij gestimuleerd worden zich te ontwikkelen, zowel op het 
gebied van het curriculum als in zelfontplooiing, weerbaarheid en talentont-
wikkeling. Samen met de scholen en de betrokken sociale en buurtorganisa-
ties maken we een plan om hier invulling aan te geven. 

Wat betreft de huisvesting van scholen is ook inzet gewenst. Een aantal 
scholen in de IJplein-/Vogelbuurt is verouderd, ligt te dicht bij een drukke 
weg en/of kampt met lage leerlingaantallen. De komende jaren worden 
de mogelijkheden voor verplaatsing en/of samenvoeging verkend. Een 
mogelijkheid is de verplaatsing van de basisschool de Kinderboom naar het 
naburige Hamerkwartier. Een andere mogelijkheid is de realisatie van een 
alles in een school. 

Ook op straat is meer aandacht voor kinderen en jongeren nodig. Professi-
onals die werken in de IJplein-/Vogelbuurt geven aan dat er onder jongeren 
en jongvolwassenen een negatieve cultuur heerst. De oudere groep beïn-
vloedt de jongere groep negatief en de jeugd vertoont op steeds jongere 
leeftijd afwijkend gedrag. Er is sprake van een bepaalde mate van normver-
vaging en kopieergedrag. Ouders corrigeren dit gedrag niet of nauwelijks 
en voelen zich vaak onmachtig. Ondanks de inspanning van de bestaande 
organisaties zijn snelle interventies en meer maatwerk noodzakelijk.  

We constateren dat er een aantal goede i9nitiatieven op basis van tijdelijk 
geld zijn gestart maar zien ook dat een structurele aanpak noodzakelijk is.
Daarvoor kan even een pas op de plaats om een quick en dirty analyse uit te 
voeren of het aanbod in voldoende mate aansluit op de vraag bijdragen aan 
het vaststellen welke inzet voor wie noodzakelijk is. Daarnaast ontbreken 
positieve en zichtbare rolmodellen voor jongeren. We moeten kinderen 
en tieners een ander perspectief bieden. Er is meer preventieve aandacht 
en aansprekend aanbod voor de jeugd nodig. Dat vraagt om een samen-
hangende aanpak waarbij we samen optrekken met alle partners (binnen 
enbuitendesocialebasis)indewijk;ouders,professionals,sleutelfiguren,
politie en scholen. 

3.2.4  IJplein-/Vogelbuurt als ongedeelde wijk
De IJplein-/Vogelbuurt grenst aan twee projectgebieden aan de IJ-oever: 
het Hamerkwartier en de Sixhaven. in het Hamerkwartier komen grote aan-
tallen nieuwe mensen wonen en komen nieuwe voorzieningen. Om te zor-
gendatdekwetsbarebewonersvandeIJplein-/Vogelbuurtmeeprofiteren
van deze nieuwe ontwikkelingen, hanteren we in de projecten het principe 
van de ongedeelde wijk. Bij de gebiedsontwikkeling Hamerkwartier is deze 
ambitie als belangrijk uitgangspunt meegenomen. De inzet is om het Hamer-
kwartier te ontwerpen als wijk waar oude en nieuwe bewoners zich thuis 
voelen en allen gebruik maken van de voorzieningen en verblijfsruimten. 

Hamerkwartier: 
De inzet is om het Hamerkwartier 
te ontwerpen als wijk waar oude 
en nieuwe bewoners zich thuis 
voelen en allen gebruik maken 
van de voorzieningen en verblijfs-
ruimten. 
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4.  Fysieke analyse  
en opgaven

Zoals te lezen in hoofdstuk 2, zien de gevraagde bewoners in de ontwik-
keling van het Hamerkwartier niet als een verrijking voor hun buurt. Ook 
het principe van de ongedeelde wijk wordt vooralsnog niet geloofd. Om 
die reden worden bewoners en ondernemers in de bestaande oude wijken 
betrokken in deze ontwikkelingen en krijgen zij zeggenschap in de plan-
vorming. Met samenwerkingspartners in bestaande en nieuwe buurten 
wordt gewerkt aan de ambitie van een ongedeeld Noord.  

Voor de IJplein-/Vogelbuurt zien we de volgende opgaven  
voor de  ongedeelde wijk:

  Op basis van de intentieovereenkomst van vijf woningcorporaties en de 
gemeentezijnachtambitiesgedefinieerdvoorhetfysiekverbeterenvan
de woningvoorraad en voor het verbinden van de aanwezige mogelijk-
heden in de woningvoorraad in het Hamerkwartier met de opgaven in de 
IJplein-/Vogelbuurt. Deze ambities lichten we in het volgende hoofdstuk 
verder toe.

  Werkzoekenden uit de IJplein-/Vogelbuurt koppelen aan banen in het 
Hamerkwartier.

  Nieuwe economische voorzieningen goed laten aansluiten op de vraag en 
sociaaleconomische opgave in de IJplein-/Vogelbuurt.

  De openbare ruimte van de oude wijken verbeteren en goed laten  
aansluiten op de nieuwe wijken. Dit kan door te investeren in de pleinen in 
deIJplein-/Vogelbuurt,indeMeeuwenlaanenindiversefietsroutes. 
We gaan hier in het volgende hoofdstuk verder op in.

  Maatschappelijke voorzieningen realiseren voor ontmoeting en die bijdra-
gen aan het verbinden van beide wijken. Binnen de gebiedsontwikkeling 
Hamerkwartier is aan de Meeuwenlaan, nabij Huis van de wijk de Meeuw, 
ruimte gereserveerd voor maatschappelijke dienstverlening. Hier komt een 
wijkzorgcluster met ruimte voor eerstelijnszorg.

  Aanjagen en initiëren van tijdelijke initiatieven die bijdragen aan de  opgave 
in de IJplein-/Vogelbuurt op de plekken in het Hamerkwartier waar de 
gebiedsontwikkeling nog even op zich laat wachten. Denk aan de al 
 gerealiseerde initiatieven de Buurthaven in de Sixhaven en de VerbroederIJ 
in het Hamerkwartier.

32 33
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4.1 Analyse fysieke opgave
In dit hoofdstuk worden de analyse, de opgaven en de kansen voor wonen, 
buurteconomie, openbare ruimte beschreven. 

Woningvoorraad
De IJplein-/Vogelbuurt telt ruim 4000 woningen. Hiervan bestaat 73% uit 
corporatiewoningen, 7% uit particuliere huur en 20% uit koop. Voor Noord is 
dat 57-12-31% en voor Amsterdam als geheel is dit 41-29-30%. Er zijn geen 
grote verschillen in het percentage corporatiewoningen tussen de buurten 
IJplein e.o., Vogelbuurt Noord en Zuid. 

In de Vogelbuurt-/IJplein zijn 70% van de woningen sociale huurwoningen. 
Hiervan is 65% in handen van de corporaties en 5% van particulieren. Daar-
naast verhuren de corporaties 7% van hun woningen als vrije sector wonin-
gen. De overige 2% wordt door particulieren als vrije sector verhuurd. Het 
percentage koopwoningen is lager dan gemiddeld. Dit geldt in nog sterkere 
mate voor de particuliere huurwoningen.
 

De IJplein-Vogelbuurt is een centrum stedelijke stadswijk met relatief veel 
kleine woningen, 42% is kleiner dan 60m2 en 36% tussen de 40-60 m2, daar-
door zijn er veel lage huren. In Amsterdam zijn 37% van de woningen kleiner 
dan 60 m2. Ook de woningvoorraad van kleine goedkope huurwoningen 
heeft mede gezorgd voor een hoge instroom van kwetsbare groepen. 

Veel gezinnen wonen te krap. Dit komt in Oud-Noord vaker voor dan in de 
stad als geheel. De meeste van deze krap wonende gezinnen wonen in een 
sociale huurwoning. Volgens data van Woningnet heeft deze groep de laag-
ste slagingskans op het vinden van een nieuwe, meer passende woning. De 
woningvoorraad is eenzijdig te noemen, zowel naar marktsegment als naar 
woninggrootte. 

De wijk is niet voor iedereen toegankelijk. Er ontbreken op dit moment 
mogelijkheden voor een wooncarrière binnen de buurt – met name voor 
huishoudens met kinderen – omdat grotere woningen zowel in de sociale 
huur als in het middensegment ontbreken.
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Er ontbreken mogelijkheden voor ouderen, die veelal te groot wonen, om 
door te stromen naar kleinere, geclusterde ouderenwoning met voorzie-
ningen in de nabijheid. Van de 55-plussers in Oud-Noord geeft 61% aan de 
woning niet geschikt te vinden om oud in te worden. Er ligt een opgave 
voor het realiseren van 110 geclusterde woningen met zorg voor ouderen, 
vooral in de sociale sector. Dit komt enerzijds door de vergrijzing en ander-
zijds door de opkomst van de zorg aan huis (extramuralisering). 

Er zijn vijf Amsterdamse woningcorporaties die bezit hebben in de IJplein-/
Vogelbuurt: Ymere, Stadgenoot, Rochdale, de Key en Eigen Haard. 
Een deel van de woningvoorraad is dringend aan verbetering toe, met name 
in de Vogelbuurt-Noord. Veel woningen worden na renovatie bij mutatie 
in de (dure) vrije sector aangeboden of verkocht. Het is van belang dat er 
voldoende sociale huurwoningen overblijven (tenminste 60%). Een deel van 
de woningvoorraad is in bezit van eigenaar-bewoners (soms georganiseerd 
in VvE’s) die zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Buurteconomie
Winkels, bedrijfjes en maatschappelijke voorzieningen zijn verspreid over 
de buurt. Vaak is er weinig relatie tussen de ondernemers en versterken 
ze elkaar niet of nauwelijks. Wel zijn er in de buurt een aantal plekken met 
economische voorzieningen zoals winkels en horeca in enige vorm van clus-
tering op het Spreeuwenpark, Sperwerstraat/Kraaienplein, kruispunt Zeven-
ster, kop Meeuwenlaan /Waddenweg en de Ganzenweg. Voor de dagelijkse 
boodschappen kunnen de bewoners van de IJplein-/Volgelbuurt terecht bij 
de Dirk van den Broek aan de Meeuwenlaan, de Jumbo in het Hamerkwar-
tier of het wat verder weg gelegen winkelcentrum Mosveld in de Volewijck.

De IJplein-Volgelbuurt telt 879 ingeschreven bedrijven bij de Kamer van 
Koophandel. De IJplein-Vogelbuurt telt relatief veel starters (12%), vooral in 
de Vogelbuurt Noord (15%). Het zijn activiteiten die zich doorgaans goed 
laten combineren met de woonfunctie. Veel creatief-kenniswerk wordt 
zelfs verricht in woningen, met de laptop aan de keukentafel. Vaak gaat 
het dan om zzp’ers. De Vogelbuurt heeft met 74 % van alle geregistreerde 
vestigingen, relatief veel zelfstandigen zonder personeel (met name in de 
Vogelbuurt Noord) vergeleken met Amsterdam (59%). Dit betreft ook de tra-
ditionele zzp’ers waaronder taxichauffeurs, aannemers en bezorgdiensten.

Openbare ruimte
De openbare ruimte in de IJplein-/Vogelbuurt is op diverse plekken aan her-
ziening toe. Er is sprake van achterstallig onderhoud van de stoepen, straten 
en pleinen en ook het groen heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Bewoners 
en andere belanghebbenden ondervinden hier hinder van. In de praktijk uit 
zich dat vooral in veel bijplaatsingen en grofvuilproblematiek, zwerfafval en 
slecht onderhouden groen. De openbare ruimte scoort op variabele ‘verloe-
dering’ van de overlastindex veel slechter dan het Amsterdams gemiddelde 
(119 voor de IJplein-/Vogelbuurt en 99 voor heel Amsterdam. Hoe hoger de 
index, hoe meer verloedering wordt ervaren. 

Ook de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor met name langzaam 
verkeersdeelnemers is een zorg en dient te worden verbeterd. En om de 
openbare ruimte toekomstbestendig te maken, zijn aanpassingen onver-
mijdelijk. Vervuiling, verloedering of onveiligheid heeft een negatief effect 
op het pleingebruik. Veel plekken nodigen niet uit tot verblijven terwijl dit 
oorspronkelijk juist de opzet was van met name tuindorp Vogelbuurt. 

Duurzaamheid, Rainproof en aardgasvrij
De IJplein-/Vogelbuurt is aangemerkt als zeer urgente Rainproof-locatie. Dat 
betekent dat er meer waterberging en -afvoer in de wijk moet komen om in 
de toekomst wateroverlast door hevige regenbuien te beperken. De buurt 
kent een hoge grondwaterstand en daarmee veel grondwaterproblemen. De 
hoge grondwaterstand beperkt zich niet alleen tot de IJplein-/ Vogelbuurt, 
maar geldt voor heel Amsterdam Noord. 
 
Hierdoorisinfiltratiegeenoplossingvoorovertolligregenwater,maarmoet
het water worden afgevoerd door drainage. In de IJplein-/Vogelbuurt liggen 
al veel drainagesystemen, maar de huidige drainagesystemen zijn niet vol-
doende om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. 

Vogelbuurt Zuid is aangemerkt als een zeer urgent knelpunt op de Amster-
dam Rainproof-kaarten. Op de Meeuwenlaan, Spreeuwenpark, Sperwerlaan 
en Havikslaan kan zoveel water verzamelen dat de wegen onbegaanbaar 
worden voor bijvoorbeeld nood- en hulpdiensten. Ook Vogeldorp heeft veel 
last van grondwaterproblemen. De oorzaak, naast de al hoge grondwater-
stand, is dat de huizen ‘op staal’ zijn gebouwd en er geringe ontwatering is 
in de buurt. Als er hevige regenbuien zijn gevallen, is er veel wateroverlast 
in de tuinen. De bewoners hebben dit eerder aangekaart bij Amsterdam 
Rainproof. In de toekomst moeten we voor deze buurt een oplossing vinden 
in samenspraak met de woningbouwvereniging. 
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4.2  Maatregelen om fysieke opgaven aan  
te pakken

De fysieke opgave in de IJplein-/Vogelbuurt bestaat uit drie onderdelen met 
elk een eigen aanpak, focus en mogelijke maatregelen. Het betreft: 
1) het diverser maken van de woningvoorraad uitgesplitst in afspraken met 
de woningcorporaties en onderzoek van mogelijke locaties voor nieuwe 
woningen. 2) het verbeteren van de buurteconomie. En 3) het opknappen en 
verbeteren van de openbare ruimte. Per onderdeel gaan we hierna verder in 
op de opgaven en stellen we mogelijke maatregelen voor. Het verder uit-
werken van deze maatregelen volgt in de volgende fase waarbij de onderlin-
ge samenhang, ook met de sociale opgave, een belangrijk uitgangspunt is.

4.2.1  Woningvoorraad: intentieovereen-
komst met de woningcorporaties 

In de IJplein-/Vogelbuurt en het Hamerkwartier zijn vijf woningcorporaties 
met bezit en positie. Dit zijn De Key, Rochdale, Stadgenoot, Ymere en 
Eigen Haard. Deze corporaties en de gemeente sloegen in 2018 de handen 
ineen om te voorkomen dat er met de ontwikkeling van het naastgelegen 
Hamerkwartier een tweedeling ontstaat tussen de oude en de nieuwe wijk, 
en om integraal te werken aan de investering in de bestaande wijken. Samen 
bouwen zij de komende jaren aan een sterke ongedeelde wijk. 
Voor de woonvoorraad in beide buurten zijn acht ambities geformuleerd. 
Alle partijen verbinden zich hieraan en spannen zich in voor de uitvoering 
ervan. 

1. Corporatiewoningen in de IJplein-/Vogelbuurt worden zo 
mi n mogelijk verkocht
We werken aan een sterke en veerkrachtige wijk en gaan daarbij uit 
van de bestaande identiteit. De IJplein-Vogelbuurt bestaat nu uit een 
groot aandeel sociale huur (71%), een deel koop (23%) en een beperkte 
hoeveelheid middensegment (6%). In het verleden konden koopkrach-
tige middeninkomens instromen door een corporatiewoning te kopen. 
Door de hoge huizenprijzen (gemiddeld 4300 euro per m2 in 2019) 
registreren we een groeiende kloof tussen de bestaande bewoners en 
de nieuwe huizenbezitters die in de wijk komen. We missen het mid-
densegment en de hogere aftoppingsgrens in de sociale huur. Daarom 
kiezen we ervoor om de verkoopstrategie in te perken en de midden-
groep meer kans te geven. De samenwerking heeft er al toe geleid dat 
bij een aantal complexen van verschillende corporaties de verkoop is 
omgezet naar midden huur. Wanneer we de voormalige verkoopstrate-
gieën van de corporaties hadden doorgezet, was het percentage koop 
naar 32% gestegen. Dat zal door deze samenwerking nu maximaal 
stijgen naar 25% op de lange termijn. Dit wordt jaarlijks gemonitord. 

2. De IJplein-/Vogelbuurt wordt toegankelijker voor 
middeninkomens
De tweede ambitie heeft een relatie met de eerste. Het huidige percen-
tage aan middensegmentwoningen (6%) is erg laag in de IJplein-Vogel-
buurt. Dit terwijl er in de stad en in deze buurten meer behoefte is aan 
woningen voor middeninkomens. Door het ontbreken van die woningen 
zit de mogelijkheid om wooncarrière te maken op slot, zowel voor bewo-
ners van binnen als van buiten de buurt. Daarom kiezen wij ervoor om 
woningen die uit de verkoopstrategie zijn gehaald en een percentage 
van de sociale huurwoningen, bij mutatie vaker om te zetten naar mid-
denhuur (tussen 719 en 1000 euro huur) of sociale huur op een hogere 
aftoppingsgrens (net onder de 719 euro). Zo blijft er ruimte voor sociale 
huur en komt er ook meer ruimte voor middeninkomens in de wijk. Op 
de lange termijn betekent dit bij de huidige afspraken dat het percen-
tage sociale huur langzaam afneemt tot ongeveer 60% en het aandeel 
middensegment stijgt tot ongeveer 17%. Dit wordt jaarlijks gemonitord. 

3. De instroom van kwetsbare huishoudens met voorrang 
wordt zoveel mogelijk gereduceerd in IJplein-/Vogelbuurt  
(in directe relatie met ambitie 4) 
De grote hoeveelheid goedkopere sociale huurwoningen en de 
opdracht voor corporaties om 30% van de vrijkomende sociale huur-
woningen toe te wijzen aan kwetsbare huishoudens, zorgen voor een 
grote instroom van kwetsbare huishoudens in de IJplein-/Vogelbuurt 
(> 50% in 2017). Een opeenstapeling van problematiek op complex- of 
straatniveau doet een groot beroep op de draagkracht en veerkracht 
van een wijk en haar bewoners. Om de druk op de buurt te verlichten, 
streven wij naar een draagkrachtige instroom in de sociale huur, vooral 
in de straten en complexen waar de problematiek het grootste is. In 
de nieuwbouw van de sociale huur willen wij 30% van de woningen 
toegankelijk maken voor deze doelgroep (zie ook ambitie 4).

4. 30% van de sociale huurwoningen in het Hamerkwartier 
wordt bestemd voor kwetsbare huishoudens
Wij werken aan gemengde buurten die voor iedereen toegankelijk zijn. 
Zo ook het Hamerkwartier. Wij willen 30% van de sociale huurwoningen 
toegankelijk maken voor de meer kwetsbare mensen in de sociale huur. 
Wij gaan werken aan gerichte woonconcepten met voldoende bege-
leiding voor verschillende doelgroepen. Door aan de woonvoorraad 
meer woningen toe te voegen die toegankelijk zijn voor de kwetsbare 
mensen, verlichten we de druk op de bestaande buurten. Zo dragen 
we bij aan de veerkracht van de wijk. 

5. In het Hamerkwartier wordt de sociale huur zoveel 
 mogelijk door de corporaties ontwikkeld
In het Hamerkwartier wordt 30% sociale huur gebouwd. De gemeente 
en de ontwikkelaars maken afspraken om de sociale huur door woning-
corporaties te laten ontwikkelen. Dit is belangrijk omdat de gemeente 
en woningcorporaties samen afspraken kunnen maken over moge-
lijkheden voor doorstroom, toewijzing aan kwetsbare groepen en het 
bouwenvanwoningenvoorspecifiekegroepenmensen.Deambitieis
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Beeldimpressies uit de buurt

om minimaal 60% van die sociale huur te laten bouwen door woning-
corporaties uit dit samenwerkingsverband. Ook op kleinere kavels 
moetsocialehuurkomen.Hetisonwaarschijnlijkdathetfinancieel
haalbaar is voor corporaties om deze kleinere projecten af te nemen. 
Daarom is de ambitie op minimaal 60% gezet, wat wij realiseerbaar 
achten. 

6. Bewoners uit de IJplein-/Vogelbuurt kunnen met voor-
rang en tegen een passende huur doorstromen naar een 
passende woning in het Hamerkwartier
Uit een analyse van de woonvoorraad blijkt dat er ook in de IJplein- 
Vogelbuurt mensen niet-passend wonen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen 
die op 1-hoog wonen en moeite hebben (of gaan krijgen) met de trap. 
Of het zijn gezinnen die te krap wonen omdat jongeren lang thuis 
blijven wonen. Ook zijn er gebouwen die op termijn onderhoud of 
renovatie nodig hebben. Voor bewoners uit deze woningen willen we 
het mogelijk maken om naar een woning in het Hamerkwartier door te 
verhuizen als daar behoefte aan is. 

7. In de IJplein-/Vogelbuurt/Hamerkwartier worden meer 
grote sociale huurwoningen (>65m2) toegevoegd of  
beschikbaar gemaakt
Er is een tekort aan beschikbare grotere sociale huurwoningen wat 
het moeilijk maakt om gezinnen een passende woning toe te wijzen. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat er meer grote woningen worden 
gebouwd in het Hamerkwartier. Door bestaande regelingen als ‘van 
hoog naar laag’ en van ‘groot naar beter’ in te zetten, komen grotere 
woningen beschikbaar in de bestaande bouw. Deze regelingen maken 
het voor oudere bewoners mogelijk om van een hooggelegen woning 
te verhuizen naar een beter bereikbare woning in hetzelfde stads-
deel. En bewoners uit een grotere woning krijgen de mogelijkheid 
te verhuizen naar een kleinere en beter geschikte woning. Eveneens 
onderzoeken we of deze woningen ook in bestaande buurten gere-
aliseerd kunnen worden door het samenvoegen van woningen. Dan 
moeten deze (sociale) huurwoningen in het Hamerkwartier worden 
gecompenseerd. 

8. De kwaliteit van de woningen in de IJplein-/Vogelbuurt 
wordt verbeterd
Wij koesteren de identiteit van de buurt en willen de woonkwaliteit 
verbeteren. Wij maken plannen voor renovatie en grootonderhoud 
voor de woningen die dat het meeste nodig hebben. Zo komt er 
een plan voor de renovatie van de Vogelpunt. De woningen rondom 
Rietzangerweg worden al gerenoveerd en ook voor Vogelbuurt Mid-
den zijn we bezig met verbeteringen & onderhoud. Ook voor andere 
complexen onderzoeken we de mogelijkheden voor renovatie en groot 
onderhoud. Bij renovatie en groot onderhoud is het doel om meteen 
de duurzaamheid van de woningen te verbeteren. Elke corporatie 
maakt zijn of haar eigen onderhoudsplannen samen met de bewoners. 
Met de afdeling Duurzaamheid van de gemeente zoeken we naar slim-
me oplossingen om dit goed te doen. 
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4.2.2  Nieuwe bouwlocaties in de IJplein-/
Vogelbuurt 

 
In de IJplein-/Vogelbuurt kunnen op de middellange termijn, afhankelijk van 
het ontwerp en de woninggrootte, rond de 300-430 worden toegevoegd in 
een verhouding 40% sociaal, 40% middensegment en 20% duur segment.
Het gaat om één bouwlocatie, de locatie waar basisschool de Kinderboom 
(naast de Albatros) is gevestigd. De locatie is minder geschikt voor een 
basisschoolvanwegefijnstofenverkeersonveiligheidopdehuidigelocatie,
de Kinderboom zal zo mogelijk op termijn verplaatst worden. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om hier woningen te realiseren. Vanzelfsprekend 
zal bij ontwerp van woningen op deze plek en realisatie rekening worden 
gehouden met geluids- en gezondheidsnormen. De wijze waarop is onder-
deel van de volgende projectfase.

Deze locatie leent zich, gelet op de ligging naast de metrohalte en relatief 
dicht bij het winkelcentrum Mosveld en het Noorderpark, goed voor geclus-
terde ouderenwoningen (met liften) maar ook woningen voor gezinnen en 
starters zouden op deze locatie een plek kunnen krijgen. In de volgende 
projectfase zullen de programmeringsmogelijkheden verder worden onder-
zocht. Tevens zijn er aan de Van Hasseltweg niet-woonfuncties in de plint 

mogelijk. Ook onderzoeken we of er op deze plek belangstelling is voor de 
realisatie van een woon-/ beheercoöperatie. Daarnaast leent deze locatie 
zich volgens het advies woningbouw programmering goed voor woningen in 
de middel dure huur.

Naast woningbouw wordt in de volgende fase onderzocht welke niet-wonen 
functies toegevoegd kunnen worden op deze locatie. De realisatie van een 
fietsenstallingindenabijheidvandemetrohalteNoorderparkisdaarbijeen
essentiëlevoorzieningomdeparkeerdrukvanfietsenindeomliggende
buurten te verminderen.

Ruim 20% van de woningvoorraad in de wijk bestaat uit koop en 7 % uit 
particuliere huurwoningen. Ook bij het particuliere woningbezit moeten we 
meer aandacht hebben voor de aanpak van achterstallig onderhoud(o.a. bij 
VvE’s), waarbij naast de kwaliteit van de woning ook het duurzaamheidsas-
pecten steeds belangrijker wordt (isolatie t.b.v. energielabel) in relatie tot 
het in de toekomst aardgasvrij maken van de wijk.  

4.2.3 Buurteconomie
De bewoners van de Vogelbuurt moeten voor hun dagelijkse benodigdhe-
den kunnen beschikken over goede economische voorzieningen op loopaf-
stand. Hierbij gaat het ook om levendige ontmoetingsplekken in de buurt. 
De relatie tussen de ontwikkelbuurt en het Hamerkwartier waar substantiële 
woningbouw en bevolkingsgroei plaatsvindt, is dan ook van groot belang. 
Want niet alleen gevestigde en toekomstige ondernemers in IJplein-Vogel-
buurtprofiterenervan,maarookdebewoners.Onzefocusopdebuurt-
economie concentreert zich op deze drie onderdelen:

Behouden en versterken van buurtvoorzieningen
De Vogelbuurt herbergt verschillende buurtvoorzieningen op straathoeken 
en pleinen. Een aantal hiervan zijn stedenbouwkundige parels: verscholen 
pleintjes met een grote fysieke kwaliteit en aantrekkelijke uitstraling (even-
tueel na een opknapbeurt). Die bezitten kwaliteiten om te ontwikkelen tot 
kleine magneetjes die inwoners van binnen én van buiten de ontwikkelbuurt 
weten aan te trekken. De aantrekkelijkheid van deze  ontmoetingsplekken 
wordt bepaald door twee aspecten: een goed en divers aanbod van 
 gezonde ondernemers passend bij de vraag uit de wijk, en een mooi 
 ingerichte openbare ruimte die uitnodigt om te verblijven.  
 
Het laatste is onderdeel van de totale opgave voor de openbare ruimte 
en lichten we in de volgende paragraaf verder toe. Op de langere termijn 
zullen veel pleinen en straten met economische voorzieningen verkleuren 
naar plekken met horeca1. Een substantieel deel van deze bedrijfsruimtes 
zijn in bezit en beheer van de woningcorporaties, waarvan een deel wordt 
verhuurd als bedrijfswoning. Corporaties werken mee aan een strategie 
voor de invulling van de bedrijfsruimtes om de leefbaarheid en de aantrek-
kingskracht van de wijk te vergroten. In de volgende fase wordt dit samen 

Basisschool de Kinderboom: 
De locatie is minder geschikt 
voor een basisschool vanwege 
fijnstofenverkeersonveiligheid
op de huidige locatie.

1  DPO onderzoek  
“Programmering Voorzieningen 
Noord”, 2019
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met de woningcorporaties onderzocht en uitgewerkt in een projectplan met 
maatregelen. 

Versterken ondernemerschap
Naast het investeren in de openbare ruimte en het toevoegen van mogelijke 
voorzieningen, is het van belang om lokale ondernemers te helpen en te ver-
enigen Om hen meer en beter te laten functioneren en meer zeggenschap 
te geven in het verbeteren van het ondernemersklimaat in de IJplein-/Vogel-
buurt. Hiervoor stellen we een aanpak voor waarbij stedelijke regelingen 
(subsidies en extra ondernemersondersteuning) gekoppeld worden aan de 
specifiekevragenvanindividueleondernemers.Verderonderzoekenweof
de ondernemers van de Meeuwenlaan en Waddenweg kunnen worden ver-
enigd in een samenwerkingsvorm, zodat zij gezamenlijk kunnen inzetten op 
verfraaiing van de straat, het organiseren van evenementen en/of de inhuur 
van een straatmanager. Dit wordt de komende tijd verder onderzocht. 

Meeprofiteren van toevoegen economische voorzieningen 
Hamerkwartier
De bevolkingsgroei in Amsterdam-Noord is dermate groot dat de bestaande 
wijkwinkelcentra niet voldoende in staat zullen zijn om iedereen op een 
goede manier te bedienen. In het Hamerkwartier is de ambitie om een aantal 
voorzieningen voor dagelijkse boodschappen samen te brengen rond het 
Motorplein en de Meeuwenlaan. Het is wenselijk om deze zo dicht mogelijk bij 
de Vogelbuurt te vestigen zodat de loopafstanden naar de winkels zo beperkt 
mogelijk zijn en zij een bijdrage leveren aan de verbinding tussen de buurten. 
Het Motorplein wordt dan een multifunctioneel ontmoetingsplein met winkels 
en zorgvoorzieningen en een hoge verblijfskwaliteit openbare ruimte. 

4.2.4 Openbare ruimte
Zoals aangegeven in paragraaf 4.1, ligt er een forse opgave in het fysieke 
domein in de IJplein-/Vogelbuurt. Deze opgave lichten we in drie onderde-
len toe: Beheer en gebruik, Verblijfskwaliteit en Verkeer en veiligheid. Voor 
elk onderdeel zijn de opgaven afzonderlijk benoemd. Bij de opgaven voor 
Verkeer en veiligheid en Verblijfskwaliteit komen de locaties van pleinen, 
plantsoenen en speelplekken in veel gevallen overeen. Voor veel van die 
locaties kunnen we in de volgende fase één integraal ontwerp maken. 

We zullen hierin met bewoners onderzoeken waar en hoe we het auto-
gebruik & parkeren terug kunnen dringen ten gunste van meer groen  
en/of recreatie in de wijk. het verminderen van het aantal parkeerplekken 
kan niet ten koste gaan van de parkeergelegenheid voor bewoners en hun 
bezoekers.

We sluiten dit hoofdstuk af met een integrale visiekaart voor de fysieke 
kernopgaven IJplein-/Vogelbuurt. Voor de verdere uitwerking van deze 
opgaven, verwijzen we naar de volgende fase, de projectnota en het plei-
nenplan die parallel aan deze Verkenning van Kansen is opgesteld en waarin 
de opgaven nader worden beschreven. 

Beheer en gebruik
Zwerfvuil en bijplaatsingen trekken meer vuil aan en voor iets dat (vaak of 
blijvend) kapot is, voelt vaak niemand zich verantwoordelijk. Slecht onder-
houden straten en groen zorgen voor een treurige uitstraling en nodigen 
niet uit om in de openbare ruimte te verblijven. Dat werkt gevoelens van 
onveiligheid in de hand. Een eerste stap is om de bestaande openbare 
ruimte weer schoner, heler en veiliger te krijgen. Dit vergt een realistische 
planning. Deze stap wordt breed gedragen onder bewoners, maar gewenste 
resultaten boeken, bleek in het verleden al lastig. Herstellen en vervangen 
van kapotte zaken kan waar nodig, maar om duurzaam resultaat te behalen 
is gedragsverandering vereist. 

Het is noodzakelijk dat:
  Achterstallig onderhoud snel wordt hersteld 
  Zwerfvuil en bij plaatsingen door de wijk en op de bekende hotspots met 
voorrang worden opgepakt
  Afspraken gemaakt worden met bewoners die zelf een bijdrage willen 
leveren in het schoon en groen houden van hun wijk. Hierbij onderzoe-
ken we welke mogelijkheden worden geboden vanuit het programma 
democratisering
  Speelplekken prioriteit hebben wanneer daar vervuiling of verwaarlozing 
wordt geconstateerd
  Er gecoördineerde en planmatige inzet komt om de buurt schoon en netjes 
te houden. 

Buurtpleinen: 
Buurtpleinen zijn ideale  plekken 
om buren te ontmoeten, te 
sporten en te spelen. 
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Verblijfskwaliteit van de buurt verbeteren
Hoe worden pleinen, straathoeken en plantsoenen weer de huiskamer van 
de buurt? De IJplein-/Vogelbuurt kent in totaal zestien plekken die als plein 
worden aangeduid. Die liggen verspreid over drie subbuurten: Vogelbuurt 
Noord, Vogelbuurt Zuid en IJplein e.o. De pleinen hebben functies. Ze 
dienen als plek voor ontmoeten, sporten en spelen en hebben daardoor een 
bijzondere publieke waarde. Deze plekken zijn geschouwd en onderzocht. 
De resultaten zijn opgenomen in het pleinenplan dat is bij deze principenota 
is gevoegd. Op basis van dit plan hebben we aangegeven welke plekken 
met voorrang dienen te worden aangepakt. 

Bij deze pleinen streven we naar een hoge kwaliteit van de inrichting van 
de openbare ruimte en een groene uitstraling/sfeer. Ook kijken we met 
welke toevoegingen we het plein zo kunnen opwaarderen dat het aantrek-
kelijk wordt voor mensen om het te bezoeken en ze er meer gebruik van 
maken, zoals ook aangegeven bij de paragraaf over de buurteconomie. Dat 
kunnen ook georganiseerde (tijdelijke) activiteiten zijn. Daarnaast zijn er 
kleinere pleinen en plantsoenen die vaak op markante plekken liggen in de 
stedenbouwkundige structuur. Ook daar is de wens om de inrichting van 
de openbare ruimte op basisniveau op orde te hebben (geen achterstallig 
onderhoud) en deze zo veel mogelijk te vergroenen. 

In sommige gevallen gaat het om niet meer dan een speel- of zitplek of een 
trapveldje. We kunnen op die plekken nagaan of het huidige gebruik nog in 
overeenstemming is met de wensen van de omwonenden en welke kansen 
er liggen voor bewonersinitiatieven en zelfbeheer. Bij het verbeteren van 
het groen in de IJplein-/Vogelbuurt is er een mogelijkheid om het groen van 
de wijk met het Noorderpark te verbinden. En denk aan het vergroenen 
van diverse straten (Adelaarsweg, Sperwerlaan-Spreeuwenpark, Havikslaan, 
IJplein Oostbuurt, Meeuwenlaan). 

In het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de buurten, wordt gebruik 
gemaakt van de inzet van (lokale) kunstenaars in de analyse van wat nodig 
is en het participatief vormgeven van de plannen. Daarnaast kunnen zij 
ook zorgdragen voor fysieke verbinding tussen de bestaande buurten en 
het Hamerkwartier doormiddel van kunst. Zoals aangegeven kent de buurt 
eenflinkwaterprobleem,vooralbijzwareregenval.Waternetheeftvoorde
IJplein-/Vogelbuurt technische drainage-ontwerpen (TDO’s) opgesteld: in 
2009 voor het gebied ten zuiden van de Johan van Hasseltweg en in 2012 
voor het gebied ten noorden van de Johan van Hasseltweg. 

Deze TDO’s vormen de basis voor werkzaamheden aan bestaande en nieu-
we drainageleidingen. De exacte werkzaamheden van Waternet met betrek-
king tot Rainproof en de grondwaterzorgtaak worden in een later stadium 
vastgesteld, zodra er meer informatie beschikbaar is over de projecten in de 
IJplein-/Vogelbuurt (zoals maaiveldontwerpen). Laagdrempelige sport- en 
speelvoorzieningen in de openbare ruimte dragen sterk bij aan sport- en 
beweegstimulering. 

47
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We moeten nader onderzoeken hoe de sport-, speel- en beweegstructuur  
in de IJplein-/Vogelbuurt functioneert en hoe we die kunnen versterken.  
We zien mogelijkheden voor levendige clusters van sport-, speel- en maat-
schappelijke voorzieningen op en rondom de pleinen in het gebied. 

Bij de uitbreiding van voorzieningen van binnen- en buitensport dienen 
we rekening te houden met de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor 
jongeren uit de IJplein-/Vogelbuurt om de sportdeelname van deze jongeren 
te vergroten. Sport- en speelvoorzieningen kunnen voorkomen dat jonge-
ren afglijden in de criminaliteit. De jongerenwerkers staan voortdurend in 
contact met kinderen die opgroeien in de wijk en kunnen hun ontwikkeling 
blijven volgen. Zij maken hen bekend met de programma’s van talentontwik-
keling, verwijzen hen door en kunnen preventief maatregelen inzetten waar 
dat nodig is. 

Verkeer en veiligheid
De auto is in de openbare ruimte van de IJplein-/Vogelbuurt nog erg 
dominant aanwezig. Het is wenselijk om de rol van de auto te verkleinen 
tengunstevanhetopenbaarvervoer,fietsersenvoetgangers.Bijvoorbeeld
door het instellen van meer dertig kilometerzones en het verbeteren van 
diversefietsroutesopverschillendeplekkenindebuurt.Hetiswenselijkom
de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren en de straat minder 
een barrière te laten zijn voor langzaam verkeer. 

Ook willen we onderzoeken of er een mogelijkheid is om een aantal straten 
af te waarderen. Bijvoorbeeld door het vervangen van asfalt door klinkers, 
ofeenvrijliggendfietspadaanteleggenomstratenveiligertemaken.Tot
slot kan er onderzocht worden om parkeerplekken in overleg met omwo-
nenden een andere invulling te geven. Het verminderen van parkeerplekken 
moet niet bewoners en haar bezoekers treffen maar richt zich op de bezoe-
kers van de binnenstad die vaak de tuindorpen als 'makkelijke' parkeervoor-
zieningen beschouwen.

Voor de voetgangersroutes gaat het, net als bij de  pleinen, in de meeste 
gevallen om vergroening. Soms kan de routing worden verbeterd, of de 

stoepen. Ook gaat het in sommige gevallen ook om het verbeteren van  
de oversteekmogelijkheden voor voetgangers.

Indezeaanpakligtdenadrukoptweespecifiekelocaties:deMeeuwenlaan
en de Van Hasseltzone. De Meeuwenlaan en de aanpalende verkeersknoop-
punten (pontaanlanding t/m kruispunt Havikslaan, het Motorplein, rotonde 
met de Van Hasseltweg en Zevenster c.q. overgang naar Waddenweg) 
doorkruist de diverse plangebieden en vormt ruimtelijk en sociaal de ver-
binding of barrière tussen de IJplein-/Vogelbuurt, het Hamerkwartier en de 
Sixhaven. 

Ook valt een gedeelte van de aanpassingen van de Meeuwenlaan binnen de 
scopevandegebiedsontwikkelingstrajectenenbijbehorendefinancierings-
mogelijkheden. Naar de kansen en opgaven voor deze laan is een verken-
ning uitgevoerd, zie de bijlage bij deze principenota. 

De Van Hasseltzone verbindt oost en west Noord met elkaar en sluit de 
IJplein-/Vogelbuurt en de Volewijck aan op het stedelijk netwerk voor auto 
en (hoogwaardig) openbaar vervoer. De gebiedsontwikkeling langs het IJ 
(Hamerkwartier, Sixhaven en ook Overhoeks en Buiksloterham) gaan voor 
veel meer verkeersbewegingen zorgen. Vanuit het Mobiliteitsplan-Noord 
zoeken we naar mogelijkheden voor een betere doorstroming en meer ruim-
te voor de auto en vrijliggende tram- en busbaan. 

De adviezen van commissie d’Hooghe voor Sprong over het IJ betrekken we 
hier ook bij. In de hele strook van de Buiksloterham tot aan het Oost-veer 
zijn er ook diverse mogelijkheden voor het toevoegen van bebouwing en 
groen. Die verkenning zit ook als bijlage bij deze principenota. Op basis van 
de lopende trajecten werken we verschillende scenario’s uit. De uitkomsten 
nemen we mee naar de volgende fase, de projectnota. 
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Deze principenota is gebaseerd op de analyse van de wijk, kennis van bewo-
ners en de opgave zoals die in het programma ontwikkelbuurten is benoemd. 
Daarnaast raakt deze nota vanzelfsprekend tal van beleidsambities en beleids-
plannen. Die lichten we hieronder verder toe. 

Koers 2025
Koers 2025 ‘Ruimte voor de stad’ is vastgesteld op 14 september 2016. Deze 
nota is bepalend geweest voor de grote stedelijke transformatie en bouw-
projecten waarmee we in Amsterdam Noord te maken hebben. De IJplein-/
Vogelbuurt wordt omringd door twee gebieden die in Koers 2025 worden 
aangeduid als versnellingslocaties: Hamerkwartier en Sixhaven. Vooral bij de 
kansen voor de ongedeelde wijk en het meer divers maken van de woning-
voorraad wordt nadrukkelijk een link gelegd met deze gebiedsontwikkelingen.

Woonagenda 2025
De Woonagenda heeft als uitgangspunt voldoende, betaalbare en goede 
woningen in 2025. Er is in kaart gebracht waar de huidige woningmarkt tekort-
schiet en welke aanvullende acties nodig zijn. Een uitwerking hiervan staat in 
het Woningbouwplan 2018-2025. Voor de ontwikkelbuurten zetten we in op 
de ontwikkeling van extra woningen en het maken van een grote stap in het 
realiseren van de duurzaamheidsambities. Verdichting in deze buurten biedt 
de kans om woningen toe te voegen en daarmee de woningvoorraad in deze 
buurten meer gemengd te laten worden. Dit is ook een kans om de druk op de 
stad anders te verdelen. De stad kan meer in balans komen door de program-
mering van woningbouw en voorzieningen te richten op de stadsdelen Noord, 
Nieuw-West en Zuidoost. 

Het programma Huisvesting kwetsbare groepen is opgezet om oplossingen te 
vinden voor kwetsbare Amsterdammers met een urgent woonprobleem. Deze 
mensenhebbenvaakmeerdereproblementegelijkophetgebiedvanfinanci-
en, wonen, werk, lichamelijke of geestelijke gezondheid en huiselijke relaties. 
Zolang het woonprobleem niet is opgelost, lukt het vaak niet om de andere 
problemen aan te pakken.

Ouderenhuisvesting
In heel Amsterdam groeit het aantal ouderen en ouderenhuisvesting is 
hiermee voor elk stadsdeel een relevant thema. De opgave voor ouderen-
huisvesting in de stadsdelen, wijken en buurten kent verschillende accenten, 
zowel kwantitatief als kwalitatief. De situatie in (oud)-Noord: de spreiding van 
ouderenwoningen lijkt gelijkmatig over Noord te zijn verdeeld met uitzonde-
ring van de gebieden Vogelbuurt en Van der Pekbuurt, waar relatief weinig 
ouderen wonen. Daarnaast is er een aantal gebieden waar woningen minder 
geschikt zijn voor ouderen of niet gemakkelijk geschikt te maken zijn: de 
Banne Noord, het noorden van de Oostzanerwerf, grote delen van Oud-Noord 
en twee gebieden in Noordoost (delen van Nieuwendam en Buikslotermeer). 
Een belangrijk aandachtspunt voor ouderenhuisvesting is de nabijheid van 
maatschappelijke voorzieningen en een openbare ruimte en omgeving die op 
deze groep mensen is ingericht. De Tuindorpen in Noord bestaan grotendeels 
uit sociale huurwoningen. In deze woningen wonen van oudsher relatief veel 
ouderen. Met de verhuis regeling kunnen we hierop inspelen waardoor ouderen 
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met voorrang kunnen verhuizen naar een meer geschikte woning. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe wijken kan hier rekening mee gehouden worden 
(bijvoorbeeld Vogelbuurt  versus Hamerkwartier en Volewijck versus Papaver-
hoek). Circa 2.500 ouderen in Noord moeten rondkomen van een minimum-
inkomen. Het gaat om 18% van alle 65-plussers. In vergelijking met andere 
stadsdelen is er weinig armoede onder ouderen in Noord. Binnen Noord 
behoren ouderen in de Volewijck (30%) en de IJplein-/Vogelbuurt (37%) veel 
vaker tot de minima. Het is van belang om meer met ouderen in contact te 
komen over het thema ouderenhuisvesting zodat de informatievoorziening 
en ondersteuning hen goed kan bereiken.

Amsterdams Detailhandelsbeleid 2018-2022 en  
Distributie  Planologisch Onderzoek Noord
Het Amsterdamse Detailhandelsbeleid 2018-2022 biedt actueel beleid voor 
de detailhandel naar aanleiding van de nieuwe woningbouwlocaties die in 
Koers 2025 in kaart zijn gebracht. Het beleid geeft aan waar en hoeveel 
winkels nodig zijn in bestaande nieuwbouwgebieden. 

Er zijn twee hoofdbeleidsdoelstellingen: boodschappen dichtbij voor bewo-
ners en meerdere aantrekkelijke winkelgebieden, ook buiten de binnenstad. 
En er zijn zestien algemene beleidsregels geformuleerd. Daarnaast is er voor 
Noord een Distributie Planologisch Onderzoek opgesteld waarin staat welke 
impuls bestaande winkelgebieden moeten krijgen. Voor de verschillende 
plekken in de IJplein-/Vogelbuurt is als richting meegegeven om deze vooral 
te versterken, meer uitnodigend te laten zijn voor bezoekers en meer horeca 
toe te voegen zodat de verblijfskwaliteit wordt verbeterd.

Programma Bewegende stad
De inrichting van de openbare ruimte nodigt Amsterdammers bewust of 
onbewust uit tot bewegen. Daarbij wordt zogenaamde beweeglogica toe-
gepast:ruimbaanvoordefietsersenvoetgangers,sportomdehoek,de
stad is een speeltuin en er wordt niet stilgezeten. Dit passen we toe bij het 
opnieuw inrichten van de openbare ruimte van de IJplein-/Vogelbuurt. 

Sportvisie 2025 De sportieve stad en  
Strategisch huisvestingsplan sport
De Sportvisie 2025 beschrijft de ambities van de gemeente Amsterdam in 
de komende jaren. Amsterdamse kinderen moeten kunnen genieten van 
sport en bewegen. Er moet in elke wijk aanbod zijn van goede sportruimtes, 
zowel binnen als buiten. Het Strategisch huisvestingplan sport laat zien 
welke ruimte en investeringsopgave er nodig is voor sportaccommodaties in 
de periode 2020-2025. Mogelijkheden voor verbetering en toevoegen van 
sportvoor zieningen liggen er in de IJplein-buurt en in het Hamerkwartier, 
waarbij er  functies worden toegevoegd en er extra inzet komt op het reali-
seren van Urban Sports-voorzieningen in de openbare ruimte.

Aanpak Gezond gewicht
Het programma Aanpak Gezond gewicht beschrijft dat een op de vijf kinde-
ren en jongeren in Amsterdam overgewicht of obesitas hebben en dat over-
gewicht vaker voorkomt bij kinderen met een (zeer) lage sociaaleconomische 

status (SES) zoals in de IJplein-/Vogelbuurt het geval is. Dit heeft ernstige 
gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Om gezond te 
kunnen opgroeien,  hebben kinderen de inzet van hun ouders nodig maar ook 
die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, 
sportclubs en bedrijven. Met de Amsterdamse Aanpak Gezond gewicht werkt 
de gemeente samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de 
Amsterdamse jeugd.

Programmaplan Ouderenhuisvesting 2019-2022
Dit programma maakt zich sterk voor een goede woonpositie van de Amster-
damse ouderen. De positie van ouderen op de Amsterdamse woningmarkt 
vraagt om extra aandacht. Het aantal 65-plussers in Amsterdam neemt toe 
van 12% naar 16% in 2030 (Woning in Amsterdam 2017 (WiA)). 

Het klassieke verzorgingshuis is verdwenen en ouderen blijven langer thuis 
wonen. Veel woningen in de stad zijn niet geschikt om oud in te worden. Daar-
om besloot de gemeenteraad in 2015 tot het opzetten van een programma 
ouderenhuisvesting. Het huisvestingsbeleid voor ouderen is aangescherpt, de 
verhuisregelingen zijn verbeterd, er zijn wooncoaches gekomen en woning-
corporaties en zorgaanbieders werken beter samen in de zorghuisvesting. 
De IJplein-/Vogelbuurt is erbij gebaat als ouderen eerder bereid zijn naar een 
andere meer geschikte woning binnen de wijk te verhuizen. 

Positief perspectief (jeugd)
Het college wil dat alle kinderen en jongeren weerbaar opgroeien in 
 Amsterdam en volop kansen krijgen om zich positief te ontwikkelen en 
investeert hier fors in. De benodigde inzet van jongerenwerk en hulp wordt 
per stadsdeel geïnventariseerd en uitgebreid en/of versterkt in de buurten 
waar dat het hardst nodig is.

De hoofdlijnen van Positief perspectief, weerbaar opgroeien zijn:

  De preventie van jeugdproblematiek zoals criminaliteit, pesten, (seksuele) 
uitbuiting van jongeren en slachtofferschap.
  De versterking van jongerenwerk: een positief perspectief en ontwikkel-
kansen bieden aan alle Amsterdamse jongens en meisjes.
  Het effectiever maken en wijkgerichter inzetten van de aanpak Top400 
en het inzetten van de Top400-capaciteit voor een bredere groep 
risicojongeren.

Integrale buurtteams
De gemeente Amsterdam streeft ernaar dat elke Amsterdammer vanaf 1 
januari 2021 voor allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van welzijn, 
inkomen, schulden en veiligheid terecht kan bij een buurtteam in de wijk. 
Buurtteams Amsterdam worden de spil in de wijk waar zorg en ondersteu-
ning samenkomt voor iedere Amsterdammer. De leefwereld en de vragen 
van de Amsterdammer met meerdere problemen zijn het uitgangspunt. 
Met deze nieuwe buurtteams wordt geëxperimenteerd in het kader van het 
Verbond van 100. Er wordt geoefend met de nieuwe werkwijze en zij zijn 
ook actief in de IJplein-/Vogelbuurt. 
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Actieplan Schone lucht
Het actieplan Schone lucht stelt ambitieuze en noodzakelijke maatregelen 
voor om de lucht in Amsterdam schoon te krijgen in de periode tot 2030. 
Daarvoor moeten we zoveel mogelijk vervuilingsbronnen wegnemen, 
 waarbij eerst gekeken wordt naar de bronnen waar de gemeente de meeste 
invloed op heeft: het verkeer, de passagiers- en pleziervaart, biomassa/
houtstook en de mobiele werktuigen.

Agenda duurzaamheid
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om een stad zonder aardgas 
te worden en uiterlijk in 2040 over te gaan op duurzame, alternatieve 
warmtebronnen. 

Erfgoed voor de Stad
In de Erfgoedagenda worden de hoofdlijnen, aandachtspunten en acties 
voor de komende jaren uiteengezet. Rode draad is het optimaal inzetten van 
erfgoed bij de transformatie en groei van de stad.

Erfgoedverordening Amsterdam
De Erfgoedverordening beschermt de boven- en ondergrondse cultuur-
historische waarden van de gemeente Amsterdam.

Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke 
 voorzieningen, groen en spelen (2018)
Een goed aanbod van maatschappelijke voorzieningen is cruciaal voor 
de leef kwaliteit van een buurt, het stadsdeel en de stad als geheel. 
Bewoners hebben behoefte aan maatschappelijke voorzieningen voor hun 
 ontwikkeling, gezondheid, ter ontspanning of als vangnet. 

Dit betekent dat deze voorzieningen goed voor handen moeten zijn. Hier-
voor is in 2018 de  referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen 
vastgesteld dat handvatten biedt voor ruimtereserveringen voor maatschap-
pelijke voorzieningen, groen en spelen in gebiedsontwikkeling.

Agenda Groen (2015) 
In het kader van de Agenda Groen en de stedelijke Groenvisie (verwachting 
2020) spelen verbindingen en toegankelijkheid van het groen en het buurt-
groen een belangrijke rol. Buurtgroen heeft een belangrijke ontmoetings-
functie voor buurtbewoners en zorgt ervoor dat mensen meer bewegen. 
De openbare ruimte moet toegankelijk en gebruiksvriendelijk ingericht wor-
den voor functies zoals sport, spel en recreatie. Hierdoor neemt het gebruik 
toe en draagt het bij aan de sociale veiligheid in de buurt. Ook kansen 
qua  biodiversiteit, ecologische verbindingen en rainproof inrichten van de 
 openbare ruimte moet hierin meegenomen worden.

Integrale Landschapskaart (2020)
Als input voor de Groenvisie heeft stadsdeel Noord de Integrale Land-
schapskaart opgesteld waarin de belangrijkste landschappelijke structuren 
worden beschreven op stadsdeelniveau voor de thema’s cultuurhistorisch 

landschap, groen, water en gebruik. Zo wordt het Noordhollandsch 
Kanaalzone en omliggende groengebieden als één landschapspark ontwik-
keld. Integrale Landschapskaart dient in verdere planvorming te worden 
meegenomen.  

Visie Openbare Ruimte 2025 (2017) 
In 2025 is de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk, er wordt  prioriteit 
gegevenaanverblijfsfuncties,voetgangersenfietsers,deinrichtingis
gerichtopflexibelgebruik,zietermooiuitennodigtuittotbeweging.

In de visie zijn 5 ambities opgesteld die bijdragen aan een aantrekkelijke en 
bruikbare openbare ruimte: 
  Inrichten op huidig en toekomstig gebruik;
  Het ondersteunt de dynamiek van de stad;
  Wordt duurzaam ingericht en beheerd; 
  De openbare ruimte wordt overal op verzorgd niveau onderhouden;
  Het inrichten en beheren van de openbare ruimte is een gezamenlijke 
opgave.

Uitvoeringsagenda mobiliteit
Amsterdam wordt steeds drukker en mobiliteit blijft een belangrijk onder-
werp. De gemeente Amsterdam heeft daarom een uitvoeringsagenda mobi-
liteit met 3 speerpunten opgesteld:

1. Meer ruimte in het centrum
2. Betere doorstroming op belangrijke routes
3.  Verbinden van de binnenstad met de delen daarbuiten 

(Het verbeteren van de verbinding met Noord)
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6.1 Krachtenveldanalyse
In de verkenningsfase is een overzicht gemaakt van de stakeholders in 
de IJplein-/Vogelbuurt. Er zijn gesprekken gevoerd met de belangrijkste 
stakeholders, zoals de woningcorporaties, bewoners, vastgoedeigenaren, 
scholen en welzijnsorganisaties. Ten aanzien van de bewoners is onze aan-
dacht vooral gericht op vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en 
sleutelfiguren.Wehebbenverkendwelkebelangenzijhebbenenwaaraan
zij waarde hechten in de buurt. Met de start van de volgende fase maken we 
aan de hand van deze lijst een krachtenveldanalyse. 

Bij het uitwerken en realiseren van de plannen is samenwerking tussen 
gemeente en (veel) andere partijen onontbeerlijk. Daarvoor is het nodig om 
met alle betrokkenen heldere afspraken te maken over rollen en taken en 
daarover goed te communiceren. Vooral de woningcorporaties die actief 
zijn in de buurt spelen hierin een belangrijke rol. Om de ongedeelde wijk 
IJplein-/Vogelbuurt en Hamerkwartier vorm te geven, hebben we met 
de corporaties een intentieovereenkomst gesloten met een groot aantal 
ambitiesomdewijkverdertehelpenentelatenmeeprofiterenvande
gebiedsontwikkeling. 

Deze principenota stelt maatregelen voor die gericht zijn op meerdere doe-
len. Het belang of de rol van betrokkenen bij de verschillende maatregelen 
kan uiteenlopen. Bijvoorbeeld in het geval van de plannen voor het gasloos 
maken van woningen versus maatregelen gericht op het verbeteren van de 
sociaaleconomische situatie in de wijk. Ons uitgangspunt voor de vervolgfa-
se is we dat bewonersgroepen en andere (maatschappelijke) organisaties die 
het aangaat, in een vroeg stadium uitnodigen om mee te denken over de 
uitwerking van maatregelen, dilemma’s en keuzes.

Op dit moment is nog niet duidelijk welk effect het Covid-19 virus heeft op 
de ontwikkelbuurtenaanpak. In ieder geval is zeker dat het iedereen raakt of 
zal raken. Zowel de bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt als de corporaties, 
sociaal-maatschappelijke organisaties en de gemeente. Het blijft daarom 
belangrijk om vanuit het project het belang en de samenhang van de beoog-
de maatregelen te duiden.

6.2 Risicoverkenning
Volgt later
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Deze verkenningsfase is niet alleen een gemeentelijke analyse. Er zijn ver-
kennende gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders waaronder de 
woningcorporaties, bewoners, vastgoedeigenaren, scholen en welzijnsorga-
nisaties. In de vervolgfase van de planvorming worden deze partijen nauw 
betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen, inclusief de bijbehoren-
de ontwikkelstrategie.

Voor de sociaaleconomische opgaven is een samenhangend pakket aan 
maatregelen nodig. Dit bevat een aantal bestaande projecten die worden 
uitgebreid en aangevuld met nieuwe initiatieven en maatregelen die passen 
bij de, in deze nota, geschetste opgaven in de IJplein-/Vogelbuurt. Hierbij 
leggen we nadrukkelijk de link met de verdere uitwerking van de fysieke 
opgaven in de buurt. Deze dienen samen opgepakt te worden zodat ze 
elkaar versterken en kansen worden benut in het kader van planning en 
werk met werk maken. 

De grootste kansen om de wijk te verbeteren liggen bij de renovatie van 
de woningvoorraad en het toevoegen van nieuwbouwwoningen op de 
geselecteerde verdichtingslocaties, in combinatie met de ontwikkeling van 
het Hamerkwartier. Hiervoor is, zoals aangegeven, een vergaande samen-
werking vormgegeven tussen de vijf betrokken woningcorporaties en de 
gemeente. We hebben voorgesteld om in 2020 te werken aan een project-
nota om deze plannen verder vorm te geven en te onderzoeken.  
De vaststelling van deze projectnota vindt dan plaats in 2021. 

Daarnaast liggen er veel kansen in het onderhoud en de vernieuwing van de 
openbare ruimte, vooral door het verbeteren van de verschillende pleinen 
in de buurt en het verbeteren van de Meeuwenlaan en de Van Hasseltzone. 
Voor de pleinen is er een vooronderzoek gedaan (Pleinenplan en Nota van 
Uitgangspunten). Op basis daarvan hebben we onderzocht welke opgaven 
er liggen op welk plein en welke echt opgepakt moeten worden. In de vol-
gende fase worden deze pleinopgaven verder uitgewerkt in projecten. 

De kansen en opgaven voor de Meeuwenlaan en de Van Hasseltzone zijn 
onderzocht en opgenomen in visiedocumenten. In de volgende fase krij-
gendieverderinvulling.Hetontwerpendefinancieringvanalletrajecten
verlopen in nauwe samenspraak met de projectteams Hamerkwartier en 
Sixhaven.

In deze wijk, waar al veel gebeurd is, is het van groot belang dat alle inzet 
in samenhang wordt gedaan. De verbeteringen in het verleden zijn namelijk 
vaak met weinig samenhang uitgevoerd. Tijdens de voorbereiding van de 
besluitvorming worden mogelijke quick wins op haalbaarheid onderzocht en 
uitgevoerd. Dit gebeurt altijd in overleg met de bewoners. Ook steunen we 
initiatieven van bewoners die passen bij de doelen van de ontwikkelbuurten. 
Om draagvlak voor de plannen te houden en te laten zien dat we werken 
aan verbetering van de buurt, is het noodzakelijk om al op korte termijn te 
starten met het realiseren van de quick wins.
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De IJplein-/Vogelbuurt kent een forse opgave met betrekking tot het groen, 
de openbare ruimte en infrastructuur. 

De verdienpotentie in de vorm van het toevoegen van woningen is 
 aanwezig, ook zijn er middelen beschikbaar vanuit stedelijk beheer en het 
mobiliteitsfonds maar er zal verder moeten worden onderzocht in hoeverre 
deze middelen dekkend zullen zijn voor de gehele fysieke opgave. 

In verdere planvorming (projectnota) zal de opgave van de buurt vertaald 
worden in concrete fysieke en ruimtelijke maatregelen daarbij zal ook 
gekeken moeten worden naar prioritering van de opgave in relatie tot de 
financiering.

Uitgangspunt daarbij is dat Noord wordt ontwikkeld volgens het principe 
van de ongedeelde wijk. Ontwikkeling van de bestaande buurten moet er 
aan bijdragen dat er geen scheiding ontstaat tussen bestaande en nieuwe 
buurten en Noord zich als geheel ontwikkeld. Bij de verdere uitwerking 
van deze principenota is het van belang zowel naar samenhang binnen het 
 plangebied als samenhang in de ontwikkeling van het gehele stadsdeel te 
kijken. 

Voor de sociaaleconomische opgaven zoeken we met de betrokken directies 
naar dekking of verschuiving van middelen om een substantiële bijdrage te 
kunnen leveren aan de opgaven die in de IJplein-/Vogelbuurt spelen.
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Het gebiedsteam & gebiedsmakelaars, projectteams, voeren vaak gepland 
en ongepland gesprekken met bewoners en ondernemers in de wijk. Deze 
gesprekken zijn het fundament onder de meer formele informatie en participatie 
bijeenkomsten. Juist in deze contacten met jongeren, ondernemers, vrijwilligers, 
bewoners spreken we met elkaar over de grote en kleine gebeurtenissen in de wijk. 
De zorgen, de wensen de kansen en ideeën die mensen hebben. En met elkaar 
proberen we daarvoor antwoorden en oplossingen te vinden en uit te voeren.

9.1 Wat hebben we gedaan
In januari 2019 is er samen met het team ongedeelde wijk een buurtbijeen-
komst georganiseerd in de Meeuw. Voor deze bijeenkomst nodigden we 
bewoners en partners uit die actief zijn in de buurt. Om kennis te maken en 
met elkaar te verbinden. Centraal voor dit overleg stond de vraag.  
 
“Hoe willen jullie de komende periode betrokken worden bij de IJplein-/
Vogelbuurt?  Tijdens deze bijeenkomst hebben bewoners en geïnteresseerden 
zich opgegeven om mee te denken over verschillende thema’s waaronder 
openbare ruimte en communicatie/participatie. De bijeenkomst in januari 
was het vertrekpunt voor het ophalen van informatie voor de principenota. 
In 2019/2020 zijn er kleine en grote bijeenkomsten georganiseerd om met 
bewoners gesprekken te voeren over hun wijk en de onderdelen uit de 
principenota.

  Bijeenkomst over de buurtpleinen in de IJplein-Vogelbuurt  
op 14 mei 2019
  Bewonersbijeenkomst 8 juli in Kromhouthal
  Inloopbijeenkomsten voor de bewoners van de IJplein-/ Vogelbuurt  
25, 26 en 27 november 2019
  Kleinschalige en individuele gesprekken over de buurt
  Schouw in de Punt samen met de Huurderscomissie de Punt, oktober 2019
  Bijeenkomsten met omwonende over de herinrichting van Pluvierplein
  Bijeenkomst operatie Dirk georganiseerd door het Buurtplatform  
IJplein-/Vogelbuurt

  Regelmatig overleg tussen het gebiedsteam en het Buurt platform  
IJplein-/Vogelbuurt

  Gesprekken met bewoners over het voorwoord van de  Principenota,  
maart 2020

  Presentatie thema’s uit de verkenning van kansen aan de buurt op  
12 maart 2020

Daarnaast hebben bewoners middels het bewonersplatform hun zorgen en 
ideeën gedeeld over verschillende gemeentelijke plannen en projecten:
  Zorgen over de effecten van de ontwikkeling van het hamerkwartier  
op de IJplein-Vogelbuurt

  Zorgen over de haalbaarheid van een ongedeelde wijk
  Voorstellen voor het verbeteren van  het motorplein, de meeuwenlaan
  Zorgen over de overlast van toenemende toeristenstromen
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  Interactief, bewoners, ondernemers en overheid hebben een verschillende 
positie en daardoor een verschillende rol en 
verantwoordelijkheid. Des al niet te min streven we er naar in samenwer-
king en wisselwerking en met respect voor ieders expertise aan projecten 
en activiteiten te werken;

   Maatwerk, participatie passend bij de situatie;

   Co-creatie, waar mogelijk werken we gezamenlijk aan het ontwikkelen  
en/of uitvoeren van projecten. Zowel fysieke als sociale vraagstukken;

   We onderzoeken met bewoners hoe hun initiatieven met voorrang opge-
pakt kunnen worden;

   We zijn duidelijk over de kaders m.b.t. besluitvorming. Bij de start moet 
duidelijk zijn wie, waarover en hoe de besluitvorming plaats vindt; 

   Er is aandacht voor korte en lange termijn; 
 Transparant, duidelijke communicatie en duidelijke planningen;

 
  We onderzoeken hoe we bewoners tegemoet kunnen komen m.b.t.  
de inzet die zij doen 

Nb Ondanks toezeggingen en alle inspanningen heeft het langer geduurd 
dan voorzien om deze principenota aan de buurt te kunnen presenteren 
en te kunnen bespreken. We begrijpen dat dat bij bewoners irritatie heeft 
opgeleverd, wat we ons ter harte nemen en wat we betreuren. Zo hebben 
we ook regelmatig gehoord dat we, als gemeente wel ophalen (luisteren) 
maar niets terug zeggen. Als reactie daarop hebben we vaker bijeen-
komsten georganiseerd waarin we vertellen wat we aan het doen zijn, we 
oefenen ons in het vertellen dat er nog geen nieuws is, en we zoeken met 
bewoners naar samenwerkingsvormen waar heldere afspraken aan ten 
grondslag liggen.

9.2 Wat gaan we doen 
De verkenning van kansen is het eerste product waarin we aangeven welke 
opgave we zien in de wijk en welke kansen en oplossingen zich voor doen 
of gecreëerd moeten worden om de beoogde verbetering van de buurt te 
bewerkstelligen. In de projectfase gaan we van een algemene naar een spe-
cifiekeinvullingvandeverschillendeprojectenenthema’s.Nahetakkoord
vanuit het college kan er gewerkt worden aan het concretiseren van globale 
ideeën naar uitgewerkte plannen. Wij stellen voor om daarbij de volgende 
uitgangspunten te hanteren:

Bewoners bijeenkomst: 
IJplein-/Vogelbuurt 
12 maart 2020
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Naast de uitgangspunten die zijn opgesteld door de Gemeente Amster-
dam zijn er gedurende 2019 ook uitgangspunten, samen met bewoners, 
voor participatie en communicatie opgesteld. Het betreft de volgende 
uitgangspunten:
  Het moet voor iedereen mogelijk zijn

   Als het kan houd het klein en sluit aan bij bestaande  activiteiten in de wijk
  Zorg voor een overzicht waarop duidelijk te zien is wat er gebeurt in de wijk 
en waar je op kunt meedoen 
  Maak het proces inzichtelijk

   Pas de participatie aan op de doelgroep 
   Koppel terug wat je gaat doen met de input.  

 Overnemen (We gaan het doen) 
 Afwijzen (Nee we gaan het niet doen) en waarom niet 
 Later op terug komen, onderzoek of afstemming vereist

Vanuit het programmateam ongedeelde wijk is het initiatief genomen om een 
klankbordgroep in te richten met het bewonersplatform Vogelbuurt-IJplein. 
Eind zomer 2020 is er overleg om verder uit te werken. Hierin wordt bespro-
ken op welke wijze, en onder welke condities deze het beste opgestart kan 
worden. Uit ‘het verhaal van de buurt’ in hoofdstuk 2 komt duidelijk de grote 
liefde en betrokkenheid bij de buurt naar voren. Het is een uitdaging en een 
kans om daar als gemeente aansluiting op te vinden. Een van de eerste acties 
zou zich kunnen richten op het ontwikkelen van een manier om dit gezamen-
lijk op te pakken. 

9.3 Communicatie
In een wijk waar niet iedereen Nederlands als moedertaal heeft, laag-
geletterdheid voorkomt en een deel van bewoners ook in hun eigen taal 
laaggeletterd is, is het vanzelfsprekend belangrijk om voldoende aandacht te 
besteden aan onze communicatie. Ook omdat we inmiddels weten dat naast 
de mate van taalvaardigheid, langdurige stress (bijvoorbeeld door armoede) 
invloed heeft op de wijze waarop nieuwe informatie wordt opgenomen.
We baseren onze communicatieaanpak op de stedelijke richtlijnen maar 
houdenookrekeningmetdespecifiekevraagvandezebuurt.Zozoekenwe
regelmatig naar andere middelen of kanalen om bewoners goed te informe-
ren en dat blijven we doen rond de principenota en de volgende fasen. Op 
dit moment gebruiken we de volgende communicatiemiddelen: 

Digitaal: 
  Projectenpagina ontwikkelbuurt 
  Facebookpagina gebiedsmakelaars
  Website bewonersplatform
  Appgroep Nieuws in de IJplein-/Vogelbuurt

Papier en in levende lijve:
  Nieuwsbrief & bewonersbrieven
  Buurtgesprekken en informatieavonden
  Buurtkrant
  De buurtbus
Viadecorporatiesindehallenvandeflatsofandereinformatieborden66 67

Voorbeeld van communicatie 
in de wijk:
Dit jaar is er een buurt conciërge 
begonnen.

Voorbeeld van communicatie 
in de wijk: 
Aan het spreeuwenpark is samen 
met bewoners en corporaties een 
samenwerkingsplek gecreeëerd: 
Chocolalaland – In de buurt. 



10.1 Planning
Het voorliggende principebesluit wordt in het najaar van 2020 genomen. 
Vervolgens werken we aan een integraal plan voor de openbare ruimte, 
voortbouwend op de nota van uitgangspunten die in september gereed 
zal zijn. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is te onderzoeken welke dek-
kingsbronnen er beschikbaar zijn en hoe deze zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Vooral regulier onderhoud, het aanleggen van 
het warmtenet, het vervangen van riolering en afvalinzamelingsplekken kan 
gecombineerd worden met het herinrichten van de openbare ruimte. Zo kan 
werk met werk gemaakt worden en is de overlast voor bewoners, onderne-
mers en bezoekers minimaal. Voor de verdichtingslocaties worden project 
en investeringsbesluiten voorbereid. De verwachting is dat deze halverwege 
2021 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Voor de sociaaleconomische opgaven voortkomend uit deze principenota 
stellen we een integraal sociaal plan op waarmee uitvoering wordt gegeven 
aan alle initiatieven en projecten die zijn voorgesteld in deze nota.

10.2 Organisatie
Namens stadsdeel Noord is Anne-Jan Zieleman ambtelijk opdrachtgever. 
Voor het maken van de Principenota IJplein-/Vogelbuurt is een projectgroep 
ingesteld bestaande uit de volgende functies:
  Projectmanager en assistent (Noord)
  Projectmanager OR (Noord)
  Sr. Beleidsmedewerker (R&D) en ontwerper Openbare Ruimte (R&D)
  Projectleider grondzaken en planeconoom (G&O)
  Communicatieadviseur (Communicatiebureau)
  Planner (PMB)
  Gebiedsmakelaar, adviseur veiligheid, adviseur basisvoorzieningen (Noord)
  Projectleider Aardgasvrij

Daarnaast hebben we informatie verkregen van de andere directies van de 
gemeente Amsterdam, waaronder G&O, Vastgoed, OJZ, Wonen, V&OR en 
Stadswerken.
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11. Principebesluiten
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Principebesluit Vogelbuurt-IJplein 
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

1.  Kennis te nemen van Principenota Vogelbuurt-IJplein waarin de bestaande 
situatie wordt beschreven en aanleiding, urgentie en mogelijkheden voor 
verbetering van de Vogelbuurt-IJplein in beeld worden gebracht.

2.  In te stemmen met de sociaal maatschappelijke opgave en opdracht te 
geven tot het opstellen van een plan van aanpak waarbij de essentie ligt  
in het terugdringen van de langdurige armoede en schuldenproblematiek 
en versterken van de positie voor kinderen en jongeren.

3.  In te stemmen met een nadere uitwerking van maatregelen die de 
 werkgelegenheid en maatschappelijke participatie verbeteren.

4.  In te stemmen met een nader onderzoek en uitwerking van maatregelen 
om de geconstateerde veiligheidsproblematiek te verbeteren.

5.  In te stemmen met de opgave wonen waarbij een samenhangend pakket 
aan maatregelen,mede in relatie tot de ontwikkelingen in de omliggende 
projectgebieden, de nog te realiseren nieuwbouw en samenwerkings-

afspraken met corporaties op basis van de uitgangspunten van de onge-
deelde wijk, een bijdrage levert aan de geconstateerde woonwensen.

6.  In te stemmen met nader onderzoek naar de invulling van de genoemde 
ontwikkellocaties.

7.  In te stemmen met nader onderzoek en uitwerking van de opgave 
 openbare ruimte en bereikbaarheid met als doel te komen tot een 
 samenhangend plan op hoofdlijnen gericht op het verbeteren van 
de  kwaliteit van de openbare ruimte, het vergroten van de (sociale) 
 veiligheid, verbeteren van de verbindingen voor langzaam verkeer en  
het verbeteren van de verkeersveiligheid in afstemming en samenhang 
met de mobiliteit ontwikkelingen in de (nabije) omgeving

8.  In te stemmen met het (in samenhang met beslispunt 7) nader uitwerken 
van de ambities op het gebied van groen en openbare ruimte om zo de  
mogelijkheden voor recreatie, sport&spel, beweging en buurtbinding  
te verbeteren.

9.  In te stemmen met het uitwerken van de integrale fysieke opgaven  
naar een projectbesluit

10.   In te stemmen met de duurzaamheidsopgave en nadere onderzoek te 
doen naar een passende aanpak om de geconstateerde problematiek te 
verbeteren.

11.  Kennis te nemen van de uitkomsten van het participatietraject en in te 
stemmen met een plan van aanpak waarin de participatie verder wordt 
vorm gegeven.
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12. Bijlagen
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1. Financiële paragraaf (kabinet)
2. OIS-analyse van de wijk
3. SAP-advies
4. RvdS-Advies
5. Bewonersadvies
6. Integrale landschapskaart
7.  Intentieovereenkomst en stand van zaken  

medio maart 2020
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12.  De Wethouder Wonen aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever, de 
directeur Grond en Ontwikkeling aan te wijzen als ambtelijk opdrachtge-
ver voor het integrale fysieke programma, de stadsdeelsecretaris  
Noord aan te wijzen als ambtelijk opdrachtgever voor het integrale 
 sociaal-economische programma en de directeur Wonen als coördine-
rend ambtelijk opdrachtgever.

13.  Kennis te nemen van het positief advies van het dagelijks bestuur van 
stadsdeel Noord: in de vergadering van <....> heeft het dagelijks bestuur 
positief geadviseerd op de Verkenning van Kansen Vogelbuurt/IJplein.

14.   Kennis te nemen van het positief advies van de Stadsdeelcommissie 
Noord: in de vergaderingvan <datum> heeft de stadsdeelcommissie 
<….> geadviseerd op de Verkenning van Kansen Vogelbuurt/IJplein.
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