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Aan  
 
Het college van B&W van Amsterdam 
Stadsdeelbestuur Amsterdam-Noord 
t.a.v. David Tattersall (projectmanager BSMP) 
Postbus 37608 
1030 BB Amsterdam 
Per e-mail: buikslotermeerplein@amsterdam.nl  
 
Betreft: zienswijze VEBAN op Projectnota Buikslotermeerplein 
 

Amsterdam, 27 mei 2021 
 
 
 
Geacht college van B&W, 
Geachte stadsdeelbestuurders van Amsterdam-Noord, 
 
 
Namens de Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord maak ik graag gebruik van de gelegenheid te 
reageren op de Projectnota Buikslotermeerplein. VEBAN heeft in het verleden regelmatig haar visie op het 
Buikslotermeerplein gedeeld, u zult eerdere reacties in deze zienswijze herkennen.  
 
In de eerste plaats is VEBAN verheugd dat deze plannen voor het Buikslotermeerplein tot stand zijn gekomen in 
samenspraak met de winkeliers en eigenaren van de winkelpanden. Bovendien is het goed dat er nu een plan 
ligt, nadat eerdere pogingen niet tot herontwikkeling leidden. VEBAN is zich ervan bewust hoe complex de 
situatie is met de gefragmenteerde eigendomsverhoudingen en ook de economische omstandigheden waren 
de ontwikkeling van het gebied niet altijd goed gezind.  
 
Dat betekent wel dat de ontwikkeling van het Buikslotermeerplein zich allang in de reservetijd bevindt. En een 
verdere verlenging van de wedstrijd is op z’n zachtst gezegd zeer onwenselijk. Dit ‘Hart van Noord’ verdient 
een meer dan voortvarende aanpak. En het plein verdient meer zelfvertrouwen.  
 
Maak van het Buikslotermeerplein een prachtige entree van Amsterdam en een uitnodigende poort naar het 
landelijk gebied: de Poort van Waterland. Nergens in de stad hebben we zo’n mooie aansluiting op het 
waardevolle groen buiten de ring. En nergens in de stad is zoveel ruimte beschikbaar naast een station van de 
Noord/Zuidlijn. En nergens hebben we naast een regionaal verkeersknooppunt zoveel betaalbare 
parkeergelegenheid, een groot winkelcentrum, een bioscoop, een stadsloket en een grote onderwijsinstelling 
(ROC). Deze plek heeft alles om een belangrijke entree te worden in grootstedelijk verband. Dat bedoelt VEBAN 
met: het plein verdient meer zelfvertrouwen. 
 
De plannen die er liggen laten een goede richting zien, maar het grootstedelijke zelfvertrouwen leest VEBAN er 
nog niet uit af. Daarom doen wij graag opnieuw een aantal voorstellen.  
 
U hanteert drie kernwoorden waarlangs u uw ambities voor het Buikslotermeerplein uitwerkt: verrijken, 
vergroenen en verbinden.  
 
 

1. Verbinden 
U wilt een “in zichzelf gekeerd gebied” ontwikkelen naar een “dooraderd en verbonden gebied” (p.15). 
Daarmee bedoelt u dat u het plein meer wilt verbinden met de omliggende wijken. Dat is natuurlijk een 
uitstekend voornemen voor zowel het Buikslotermeerplein als voor de omliggende wijken. VEBAN daagt u 
echter uit het kernwoord ‘verbinden’ veel breder, grootstedelijker, op te vatten: zorg dat het 
Buikslotermeerplein van grotere economische waarde wordt in stadsbreed en regionaal perspectief door het 
via de Noord/Zuidlijn, de Ring A10 en het regionaal verkeersknooppunt met een veel groter gebied te 
verbinden. De plek voldoet aan alle randvoorwaarden om van veel grotere economische betekenis te zijn.  
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Hoe? Door uit de kinderschoenen te stappen van een stadsdeel ‘ver weg’ aan de overkant van het IJ, naar een 
bijzonder populair deel van Amsterdam op een steenworp afstand van Centraal Station en de Dam.   
 
Wat mist er dan volgens VEBAN in deze plannen? Laat ik het langs de andere twee kernwoorden beschrijven. 
 
 

2. Verrijken 
U wilt van “monofunctionele vlakken” naar een “gevarieerde lappendeken” van functies. Het winkelcentrum 
wordt gemengd met wonen en maatschappelijke functies. Er moet kunst komen in de openbare ruimte. Ook 
die verrijking kan meer zelfvertrouwen gebruiken.  
 

2.1 Verrijk met een volwassen kantorenplan 
Het thema ‘werken’ noemt u her en der, maar u maakt het nauwelijks concreet. Pas op pagina 31 lezen we 
hoeveel ruimte er straks in totaal moet komen voor kantoren en bedrijven (85.000 m2). Duidelijk is dat 
woningbouw de grootste prioriteit heeft: 50% van de bebouwing is straks voor woningen bestemd (210.000 
m2).  
 
Niemand kan de grote behoefte aan woningen ontkennen en VEBAN juicht de bouw van woningen 
vanzelfsprekend toe. Vergeet u daarbij echter niet, dat mensen die wonen, ook willen werken. En het ‘werk’ is 
in onze ogen door dit stadsbestuur onderbelicht. En Noord mag wat haar kantorenaanbod betreft nu echt eens 
volwassen worden. 
 
Amsterdam-Noord heeft niet alleen in absolute aantallen de minste vierkante meters aan kantoorruimte, maar 
ook in verhouding naar zijn omvang. Dertig procent van het Amsterdamse grondgebied huisvest vier procent 
van de kantoren. Daarnaast loopt ook de kantoorontwikkeling flink achter, zo blijkt uit uw laatste 
Kantorenmonitor. Dat is niet de kantorenvisie waarmee je hoofdkantoren naar Amsterdam trekt. Noord heeft 
als enige stadsdeel geen volwassen kantorenaanbod, terwijl de omstandigheden om een ambitieus plan 
schreeuwen. U wilt het plein verlevendigen en meer toeloop voor het winkelcentrum stimuleren: ruim meer 
ruimte in voor ‘werk’, zorg voor een aantrekkelijk kantorenaanbod voor het nieuwe ‘post-corona-werken’.  
Beste stadsbestuurders, laat de investering van de Noord/Zuidlijn niet links liggen.  
 

2.2 Verrijk met een culturele trekpleister van grootstedelijk niveau 
Het Buikslotermeerplein is bereikbaarder dan ooit. We hebben de ruimte. En we kunnen de toestroom op het 
plein goed gebruiken. Waar de stad binnenkort weer zucht en kraakt door toenemend toerisme. Verleid 
daarom een museum of een andere culturele trekpleister van formaat om naar het Buikslotermeerplein te 
komen. Samen met een ‘groene hub’ om per (elektrische) fiets het landelijk gebied te verkennen, geef je een 
heleboel toeristen een goede reden om het drukke centrum te verlaten en Noord te verkennen: met alle 
positieve gevolgen voor de horeca en de winkeliers op het Buikslotermeerplein.  
 
Tot onze schrik is het eerdere ‘cultuurcluster’ gedecimeerd tot een schamel ‘cultuurkavel’ van 6000 – 8000 m2: 
een heel smal strookje dat aan de bioscoop wordt vastgebouwd (p. 43, afb. 4.7.1). Welke grote aanjager, zoals 
u het zelf noemt, denkt het stadsbestuur hiermee naar het Buikslotermeerplein te trekken?  
 

2.3 Verrijk met gericht hotelbeleid 
Wij zijn het geheel eens dat horeca voor meer afwisseling en levendigheid in het gebied kan zorgen. Wat ons 
ook hoopvol stemt, is de opening die het stadsbestuur lijkt te geven voor nieuwe hotels in Noord. Op het 
Buikslotermeerplein wilt u een “Nee, tenzij-beleid” voeren. Dat betekent dat de hotelstop voor dit gebied niet 
meer absoluut is. 
 
Bij een volwassen kantorenaanbod horen ook een passend congres- en hotelaanbod. Onderzoek nog eens de 
mogelijkheden van een compleet zakelijk aanbod in het hart van de Noordas, inclusief hotel- en 
congresmogelijkheden. 
 

2.4 Verrijk met tijdelijke trekpleisters 
U schrijft dat u de kansen voor tijdelijk cultuuraanbod op korte termijn serieus zult onderzoeken (p. 34). Het 
bevreemdt ons, dat u schrijft dat u die kansen nog moet onderzoeken. Ten eerste zíȷń die kansen er. Het gaat 
erom dat het stadsdeelbestuur en de gemeente die aanjagen en faciliteren. Ten tweede had dat onderzoek, als 
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dat al nodig is, allang gedaan kunnen worden. Samen met het placemaking-traject dat de afgelopen tijd heeft 
plaatsgevonden. Volgens VEBAN is iedereen het erover eens dat de ontwikkeling van het Buikslotermeerplein 
allang in de reservetijd zit: als er in tijdelijkheid stappen gezet kunnen worden, laten we die dan ook zetten. 
Liefst gister: dit plein verdient bezoekers, een nieuwe vibe en zelfvertrouwen.  
 
 

3. Vergroenen 
 

Groen inrichten is goed, maar ‘groen’ als programmering is een gemiste kans 
Tot slot het onderwerp ‘vergroenen’. VEBAN heeft zich eerder over dit deel van de plannen uitgesproken: 
vergroening is niks op tegen. Kleed de openbare ruimte groen aan, zorg voor planten, bomen, bloemen 
struiken. Maar verkwansel niet de enorm potentiële ontwikkelruimte aan een middelmatig parkje. Noord heeft 
prachtige parken en heel veel groen, ook in de directe omgeving van het Buikslotermeerplein.  

 
Een grote grasmat tussen station Noord en het winkelcentrum kan de afstand voor potentieel winkelend 
publiek alleen maar vergroten. Zorg dat er een aantrekkelijke programmering komt op het plein tussen het 
station, het stadsloket en het winkelcentrum. Vul het in met cultuur, leisure, horeca. Ook graag in tijdelijkheid: 
als er maar reuring komt. En snel. Dit is stedelijk gebied dat nog veel te weinig wordt benut.  

 
Ik sluit af: het Buikslotermeerplein verdient meer zelfvertrouwen. En ook het stadsbestuur heeft de taak dat 
zelfvertrouwen aan het Hart van Noord te geven. Opdat het een kloppend hart mag zijn, niet alleen voor 
Noord, maar voor heel Amsterdam en daarbuiten. Die potentie heeft het.  

 
 
Met een vriendelijke groet, 

 
Namens de Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord, 

 
Rob Post, 
voorzitter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord 
Contactpersoon: Patricia Wouda (belangenbehartiging) 
belangenbehartiging@veban.nl 
06 - 24 89 41 49 
 


