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Aan:   De projectgroep ‘Sprong over het Ij’, De Bestuurscommissie van 
Stadsdeel Noord en het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Amsterdam. 
februari 2017 
 
Betreft:  zienswijze met betrekking tot het voorgesteld pakket van 
maatregelen ‘Sprong over het IJ’, bekend gemaakt op 23 januari 2017.  
 
Geacht college, 
  
Namens het Platform Sixhaven/Tolhuistuin, de voortuin van Noord, maken 
wij hierbij onze zienswijze kenbaar met betrekking tot het voorgesteld 
pakket van maatregelen ‘Sprong over het IJ’. Het platform bestaat uit 
ondernemers en bewoners in het Sixhaven/Tolhuis-gebied/omgeving Sluis 
Willem I, de Sixhaven en de vereniging van woonbootbewoners Willem III 
Sluis-Sixhaven-gebied. Wij zijn een aantal keer bij elkaar gekomen en de 
uitkomst van deze bijeenkomsten is in deze zienswijze opgesteld. Het 
betreft hier alleen maatregelen waar wij ons allemaal in kunnen vinden. 
Daarnaast zullen individuele leden reageren met hun individuele ideeën 
middels inspraakformulier, zienswijze of visie. 
  
Ontwikkel een gebiedsvisie  
Het voorgestelde pakket van maatregelen heeft verstrekkende gevolgen 
voor het Sixhaven/Tolhuis-gebied. De geplande brug over het 
Noord-Hollands kanaal, de beoogde hierop aansluitende 
oost-westverbinding voor fietsers naar het IJplein, het al dan niet in gebruik 
nemen van station Sixhaven, de intensivering van de ponten, de passage 
onder het IJ, alles is van invloed op dit kleine en kwetsbare stuk Amsterdam 
Noord. Tegelijkertijd constateren wij dat er geen visie is ontwikkeld voor het 
gebied als geheel, dat in de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ 
niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de status van dit gebied als 
onderdeel van het Rijksbeschermd Stadsgezicht Amsterdam-Noord noch 
met de vaststellingen zoals gedaan in het in het kader van Sprong over het 
IJ uitgebrachte rapport Cultuurhistorische verkenning en waardering als 
uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling  van de Dienst Monumenten en 
Archeologie. Naast de maatregelen in het kader van ‘Sprong over het IJ’ 
worden o.a. in het kader van ‘Koers 2025’ andere plannen ontwikkeld in dit 
gebied, die dit gebied bedreigen. Zo worden het belang en de waarde van 
dit gebied, bestaand uit onder meer de luwte, het groen, het water, de 
kleinschaligheid, het historische karakter  en de functie van entree van de 
groene scheg naar Waterland, niet in de plannen meegewogen en dreigt het 
gebied, met de status ‘beschermd stadsgezicht’, te versnipperen en 
opgeofferd te worden aan de grote druk die er is om snel ‘iets’ te doen aan 
de IJ-oeververbindingen, zoals voorgesteld in het pakket ‘Sprong over het IJ’. 
  
Natuurwaarde van het gebied 
Het gehele Sixhaven/Tolhuis-gebied is nu luw en groen/blauw, en vormt zo 
het begin van een groene ‘scheg’ die vanaf het IJ doorloopt aan weerszijden 
van het kanaal en zo een groene loper biedt aan bezoekers en bewoners van 
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Noord naar waterland, achter de A10. Dit is als volgt onderstreept in de 
Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht 
Amsterdam-Noord  : “Het Noordhollands Kanaal is nog altijd één van de 
belangrijkste, meest continue ruimtelijke, groene dragers in Noord.” En: “In 
hun geheel vormen het kanaal, zijn kades en de aangrenzende gebieden en 
de historische bebouwing een buitengewoon waardevolle centrale as met 
een groen en idyllisch karakter. Dit karakter bepaalt ook het bijzondere 
uitzicht, dat men vanaf de overkant, nabij het Centraal Station, op dit 
buitengebied heeft.” 
Groen in de stad levert misschien niet direct geld op, maar openbaar groen 
op zo’n belangrijke plek is belangrijk en essentieel voor stad en stedelingen. 
Bezoekers en Noorderlingen genieten van het contrast met de (te) drukke 
binnenstad en de drukte van het gebied achter CS: hier kan een mens 
onthaasten en vrij ademhalen. In een stad die zich aan het verdichten is, heb 
je zulke plekken juist hard nodig. Ten slotte leven er bij de waterkant veel 
bijzondere dieren. Elk jaar broeden er opnieuw ijsvogels, de bijzondere doda 
wordt sinds 2015 weer met regelmaat gesignaleerd en het gebied biedt een 
rustplek voor zeldzame vleermuizen. 
  
Wij roepen u op om bij het ontwikkelen van plannen anders dan tot nu toe 
is gebeurd, uit te gaan van de bestaande waarde en karakter van dit gebied 
en dit te versterken in plaats van te verzwakken. Maak een echte voortuin 
van de entree van Noord! 
  
Voetgangerspassage onder het IJ 
Wij pleiten ervoor om de planning anders uit te voeren dan wordt 
voorgesteld: eerst een voetgangerspassage onder het IJ, dan pas 
metrostation Sixhaven. Er worden miljoenen bezoekers verwacht op de Strip 
van Overhoeks en samen met ondernemers van de Strip en de bewoners 
van Overhoeks pleiten wij ervoor om deze stroom bezoekers ook zo snel 
mogelijk naar de Strip te leiden en niet het kleine stukje groen onnodig op 
te offeren voor een omleiding via het Sixhavenstation.  
 
Geen brug ten zuiden van de sluis over het NH kanaal 
Wij zijn van mening dat de voorgestelde maatregelen rondom Sixhaven, 
Willemsluizen en Tolhuis onnodig en overbodig zijn en de kwaliteit van dit 
gebied ernstig bedreigen. Daarom verzoeken wij u om de brug over het 
Noord-Hollands kanaal als maatregel uit dit pakket te schrappen. Deze brug 
op die plek zal niet alleen een enorme inbreuk op het beschermd 
stadsgezicht betekenen en verstrekkende gevolgen hebben voor de 
cultuurhistorische waarde van het gebied, deze brug heeft bovendien geen 
wezenlijke infrastructurele betekenis. Een verbetering en intensivering van 
de IJplein-pont zal primair betekenis hebben voor bewoners of bezoekers 
van het gedeelte van Amsterdam-Noord ten oosten van het Noordhollands 
Kanaal. Bewoners of bezoekers van noordelijker delen van dit stadsdeel 
kunnen deze pont reeds nu goed bereiken via met name de bestaande 
Gerben Wagenaarbrug; wel is verbetering van de fietsinfrastructuur tussen 
vooral Adelaarsweg en Meeuwenlaan zeer gewenst. Vroegtijdige aanleg van 
deze brug zal bovendien slechts leiden tot toename van fietsverkeer naar en 
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uit het oostelijk deel van Noord, het tegendeel van het in de nota 
beschreven gewenste effect. Hier komt bij dat een brug op straatniveau zeer 
regelmatig voor allerlei scheepvaartverkeer geopend zal zijn, zeker in de 
maanden maart t/m oktober, en alleen al hierdoor voor fietsers en 
voetgangers weinig nuttig en aantrekkelijk zal zijn. Een aantal bewoners 
suggereert een rolbrug over de sluisdeuren zodat de sluis hetzelfde aanzien 
kan houden en de brug minder vaak open hoeft.  Bovendien is er al een 
prima oost-west verbinding tussen beide veren aan de stadskant, waar 
fietsers nu al gebruik van maken en die deze verbinding ons inziens voor dit 
doel overbodig maakt. 
  
Oost-West verbinding inpassen 
Indien toch een nieuwe oost-westverbinding noodzakelijk wordt geacht, 
dan roepen wij u let klem op hierbij de passage in de eerder genoemde 
Cultuurhistorische verkenning  leidend te laten zijn: “Nieuwe oost- 
west-verbindingen moeten nadrukkelijk niet alleen als een infrastructurele 
noodzakelijkheid gezien worden, maar ook als een ontwerpopgave die recht 
doet aan de bijzondere landschappelijke kwaliteiten en monumentale 
context van het Noordhollandsch Kanaal met bijbehorende 
waterbouwkundige werken en bebouwing”. Hier is op dit moment geen 
sprake van, aangezien de voorgenomen brug volgens de huidige plannen 
zou aansluiten op een fietspad dat in een voor het gebied onlogische rechte 
lijn dwars over de Sixhaven en de Willem III sluis zou lopen, wat onder meer 
ten koste zou gaan van daar gelegen woonboten. 
  
Metrohalte Sixhaven nu uitstellen 
Ook bij het onderzoek naar en de eventuele aanleg van het metrostation 
Sixhaven moet volgens ons rekening gehouden worden met het 
groen/blauwe en cultuurhistorische karakter van het 
Sixhaven/Tolhuis-gebied, door op deze plek zeer zuinig met bebouwing om 
te gaan en deze passend te laten zijn in het gebied. Dan kan het beschermd 
stadsgezicht hersteld worden, in plaats van verder aangetast. Ook hier halen 
wij graag de Cultuurhistorische verkenning  aan: “Nieuwe projecten/ingrepen 
richten op behoud dan wel versterking van de cultuurhistorische waarden”. 
Het metrostation zou daarom zeer kleinschalig moeten worden aangelegd 
zonder ‘bus-lussen’, gezichtsbepalende hoogbouw of andere maatregelen 
die het gebied verstenen. Omdat het metrostation voor bezoekers aan de 
strip Overhoeks aan de verkeerde kant van het water ligt, en er dus voor een 
groot aantal strip-bezoekers nog steeds een hele wandeling is om op de 
plek van bestemming te komen, verzoeken wij u maatregel 5 naar voren te 
halen: éérst de passage onder het IJ. Dat zou onnodig voetgangersverkeer 
door dit luwe gebied voorkomen. Mogelijk blijkt station Sixhaven dan zelfs 
overbodig. 
 
Bruggen over het Ij 
Uiteraard begrijpen en ondersteunen wij de noodzaak om de verbindingen 
tussen Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Noord te verbeteren. Wij 
vinden het verstandig om een deel van het verkeer via bruggen of tunnels in 
de toekomst via de flanken af te leiden en om tegelijkertijd de kwaliteit en 
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intensiteit van de veerdiensten te verbeteren. Bij het aanleggen van de 
bruggen wordt als vanzelfsprekend de nautische belangen van de vaarweg 
meegenomen, maar de pleziervaart met internationale allure wordt ons 
inziens nog te weinig meegenomen in het besluit. Wij verzoeken u dan ook 
om bij het overnemen van de advies-maatregelen over de bruggen over het 
IJ zelf ook de pleziervaart en daarmee de Sixhaven in uw overleg mee te 
nemen. 
 
Betere verbinding: fiets- en voetgangersbrug ten noorden van de sluis 
Wij geven in overweging om aan de noordelijke kant van de Willem I-sluis 
een brug over het Noord-Hollands kanaal aan te leggen die de buurten aan 
weerszijden van het kanaal werkelijk verbindt en bovendien het gebied 
beter ontsluit. 
  
Samenvattend: 

 
  
Sprong over het IJ: voorstel platform,  
in volgorde van start werkzaamheden 
  
2017/2018: na besluit onmiddellijk voorbereiding starten 
  
Maatregel 1: gebiedsvisie ontwikkelen  voor Sixhaven/Tolhuistuin, de 
voortuin van Noord 
  
Maatregel 2: meer en grotere veren  IJpleinveer en Buiksloterwegveer, 
dienstregeling van deze veren gelijk laten lopen, zodat er geen 
reden/noodzaak is voor fietsers om van West naar Oost te gaan, tevens extra 
ponten op de flanken (Bundveer/Javaveer) 
  
Maatregel 3  (maatregel 5 in voorstel projectbureau) 
Voetgangerspassage CS – Overhoeks  (aanlanding aan de voet van de 

Voortuin van Noord- visiestuk, pagina 5 



A’damtoren): onmiddellijk starten 
  
Maatregel  4  (maatregel 3 en 4 in voortsel projectbureau) 
Bruggen of tunnels op de flanken  (Stenen hoofd en Javabrug) Onmiddellijk 
voorbereiding starten, niet wachten. 
  
Extra: fietsbrug ten Noorden van de Willemssluis , tevens voor voetgangers 
station Noorderpark naar de strip, verbetering fiets-aansluiting op beide 
IJ-veren, verbetetering oost-west verbinding tussen de buurten Overhoeks 
naar Meeuwenlaan/IJplein, veer ‘Bundlaan’ aanleggen ter vervanging van 
Distelwegveer; rechte oversteek. 
  
Te realiseren na 2020 en verder 
Maatregel 5 (=2 in ‘ons voorstel’) evaluatie NZ-lijn, heroverweging station 
Sixhaven (werkelijke go/no go beslissing) en indien deze positief uitpakt 
oversteek naar strip Overhoeks realiseren, bij voorkeur onder kanaal door. 
  
Maatregel ‘Brug over NH kanaal ten zuiden van de sluis’ komt te vervallen, 
gereserveerde gelden kunnen worden aangewend voor realisatie fietsbrug 
ten noorden van de sluis 
  
ZIE BIJLAGE 4: schetsontwerp 
  
Onze volledige reactie en voorstellen voor mogelijke alternatieven vindt u in 
de bijlagen. Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de 
procedure op de hoogte houdt en participeren graag bij het ontwikkelen 
van een gebiedsvisie en een plan van aanpak voor dit kostbare en kwetsbare 
gebied, 
  
Hoogachtend,  
Namens alle bewoners en ondernemers verenigd in het Platform 
Sixhaven/Tolhuis-gebied, 
  
Marieke Oomen, 
Eva Vesseur, 
Nancy Wiltink 
 
 
Bijlagen 

1. Advies-maatregelen platform Sixhaven/Tolhuis-gebied uitwerking van 
de voorgestelde maatregelen Platform. 

2. Voorstellen gebiedsontwikkeling Tolhuis/Sixhaven-gebied, ‘De 
voortuin van Noord’ 

3. Achtergronden mbt de cultuurhistorische waarde 
Tolhuis/sixhaven-gebied 

4. Schetsontwerp voorgestelde maatregelen Platform 
Tolhuis/Sixhaven-gebied 
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BIJLAGE 1 

ADVIES-MAATREGELEN PLATFORM 
SIXHAVEN/TOLHUIS-GEBIED 
IN REACTIE OP ADVIES-MAATREGELEN SPRONG OVER HET IJ JANUARI 
2017 

 
 

 
1. afstemming op te ontwikkelen integrale gebiedsvisie 
Nu duidelijk is dat een groot deel van de maatregelen een flinke impact 
gaan hebben op dit gebied met beschermd stadsgezicht, en belangrijke 
cultuurhistorische waarde, lijkt het ons van het grootste belang om zo 
spoedig mogelijk één visie te ontwikkelen. Parallel aan de maatregelen van 
‘Sprong over het IJ’ worden in ‘Koers 2025’ ook maatregelen voor dit gebied 
voorbereid en speelt er een acuut project omtrent het verplaatsen van de 
buslus Buiksloterweg. Bij het voorgestelde pakket van maatregelen ‘Sprong 
over het IJ’ missen wij, als bewoners en gebruikers van het 
Sixhaven/Tolhuis-gebied, een gebiedsvisie die recht doet aan de bijzondere 
kwaliteit en status van het Sixhaven/Tolhuis-gebied. De vervoerscapaciteit en 
financiële afwegingen zijn in het pakket van maatregelen ‘Sprong over het 
IJ’ leidend in het advies. Weliswaar wordt vervolgens in ‘Stad om het IJ’ 
bekeken wat de gevolgen van de beleidsvoornemens zijn voor de gebieden 
waarin deze veranderingen plaatsvinden, maar wij, het platform 
Sixhaven/Tolhuis-gebied, denken dat je juist moet beginnen met een visie 
voor deze gebieden en dat de verbindingen een integraal onderdeel hiervan 
vormen en niet andersom. 
 
Niet alleen in het kader van ‘Sprong over het IJ’, maar ook in het kader van 
Koers 2025 waarin de Sixhaven is opgenomen als bouwlocatie voor 
hoogbouw is er een grote kans dat het Sixhaven/Tolhuis-gebied verder 
gefragmenteerd en volgebouwd wordt. Juist in een proces van 
verstedelijking zijn, als contrast,  groene, luwe, openbare gebieden van 
levensbelang voor de kwaliteit van leven. Veranker daarom de groen/blauwe 
structuur van de IJ-oevers en de zone langs het Noord-Holland kanaal door 
er één integraal project van te maken. Bescherm dit van oudsher belangrijk 
gebied met grote cultuurhistorische waarde en het monumentale 
beschermd stadsgezicht. Daarnaast maakt dit gebied onderdeel uit van de 
groene scheg (zoals geformuleerd in de hoofdgroenstructuur) en zou 
hierdoor ook beschermd moeten worden. 
 
2. verbetering huidige veren  en noord-zuid fietsverbindingen 
Wat wel al meteen kan: intensiveer het IJpleinveer en zorg voor een snelle 
verbinding door te kiezen voor een rechte verbinding tussen de 
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aanlegplaatsen; houd de oevers zoveel mogelijk openbaar (verwerf als 
gemeente zoveel mogelijk grond), voor aanleg ponten, voor fietsverkeer, 
voetgangers en openbaar vervoer/bussen. Verplaats eventueel de 
Distelwegveer naar het oosten (Bundveer aan de Bundlaan), om ook aan die 
kant een alternatief voor het Buiksloterwegveer te creëren. Overigens werkt 
spreiding over de veren ons inziens vooral als alle veren dezelfde 
afvaar-tijden en frequentie hebben: kiezen is dan niet meer aan de orde, je 
neemt gewoon de dichtstbijzijnde. 
Zorg bij (tijdelijke) herinrichting van het gebied voor betere aansluiting van 
de veren op de fietspaden langs het kanaal, dit zijn nu al schitterende 
groene paden door noord. Recreatieve fietsers of fietsers die nieuw in Noord 
aankomen en vanaf de pont Noord in gaan kunnen deze nu niet of moeilijk 
vinden. Veel fietsers fietsen nu naar de Willemssluis (waar ze doodlopen) of 
ze gaan onbedoeld de vd Pekstraat op. Hier is een visueel betere aansluiting 
wellicht al voldoende. Bewegwijzering werkt niet, een (groene?) lijn op de 
grond zou wellicht beter werken.  Of rode fietspaden, die de hele route 
doorlopen en ervaren worden als één fietsbaan. Als er een passage komt 
voor voetgangers naar het centrum en auto’s gratis door de IJtunnel naar 
het centrum kunnen, dan zou het toch wonderlijk zijn om fietsers te 
dwingen om enorm om te fietsen als ze gratis vanuit oud Noord naar het 
Centrum willen. Dit zou geheel in strijd zijn met het idee dat Amsterdam 
fietsverkeer zoveel mogelijk wil bevorderen. 
 
3. faciliteren fiets en scooter-verkeer over de flanken met 2 bruggen of een 
passage onder het water door: maatregel 3 en 4 
De behoefte naar verbinding van noord naar zuid over het IJ voor werk en 
recreatieverkeer van Amsterdammers zal in de toekomst veel meer dan nu 
het geval is via de oost-of westkant van Noord naar de oost- of westkant van 
de zuidoever van het IJ verlegd kunnen worden. Zeker voor toekomstige 
bewoners in Overhoeks en Buiksloterham in het westen, en het 
Hamerstraatgebied in het oosten, zullen deze vaste oeververbindingen een 
uitkomst zijn. Deze gaan anders het gebied Sixhaven/Tolhuistuin onnodig 
belasten. Bouw deze als eerste, voor een extra station Sixhaven aan te 
leggen, want dat lost deze extra druk niet op.. Draai deze volgorde dus om. 
Bouw en voorbereiding van de bouw zullen zonder uitstel van het besluit al 
lang genoeg duren. Te lang, wellicht. 
 
4.  voetgangers-passage onder het IJ rechtstreeks naar de strip in 
Overhoeks  versneld uitvoeren 
Met een passage onder het IJ door zullen met name de bezoekers aan de 
strip Overhoeks makkelijk toegang hebben naar hun bestemming. 
Stakeholders uit Overhoeks pleiten eveneens voor het met voorrang 
realiseren van een voetgangers-passage onder het IJ door. Een zogenoemde 
Noord-uitgang van het Centraal Station. Wij sluiten ons hierbij aan. 
Metro-station Sixhaven kan dan wachten. Ook voor Noorderlingen met 
bestemming CS, of die op ander OV in de stad willen overstappen is de 
passage een uitkomst. Reserveer daarom ruimte voor een flinke 
fietsenstalling aan de noordzijde van de passage. Onze voorkeur gaat uit 
naar de Noord-uitgang van de passage aan de voet van de A’dam-toren. 
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Zodra deze voetgangerspassage klaar is kan vermoedelijk de derde pont 
tijdens de spits eruit. Onveiligheid ‘s nachts hoeft geen probleem te zijn door 
de strip op onveilige momenten mbv een rolluik af te sluiten, juist in de 
nacht is pontverkeer een goed alternatief, aangezien er dan weinig ander 
verkeer is. Deze passage kan eerder klaar zijn dan het station Sixhaven. Start 
de voorbereidingen voor een voetgangerspassage dus nu! 
 
5.  brug ten noorden van de sluis over het Noord-Hollands kanaal voor 
fietsers  en scooters 
Met de brug over het Noord-Hollands kanaal aan de noordelijke kant wordt 
de oost-west verbinding werkelijk verbeterd en loopt deze van de ene wijk 
naar de andere, namelijk tussen Overhoeks/Van der Pekbuurt naar 
Meeuwenlaan/IJplein. Een verbetering van de verbinding tussen twee veren 
is niet nodig; deze ligt er al achter CS aan de zuidzijde en functioneert daar 
prima en hierdoor hoeft kostbaar ‘oud’ gebied en de Sixhaven niet 
opgeofferd en doorsneden worden. Hierdoor blijft de karakteristieke en 
monumentale sluis met zijn voorhaven zichtbaar en kan het gebied 
Sixhaven/Tolhuistuin aantrekkelijk en luw blijven. Bovendien kan deze brug 
zonder bezwaar hoger over het water worden aangelegd, waardoor deze 
minder vaak open hoeft. Voor haastige fietsers een grote verbetering. Het 
geld dat nu gereserveerd is voor de brug aan de zuidkant van de sluis zou 
ons inziens ingezet moeten worden om eerst deze brug te realiseren. 
 
6.  geen metrohalte Sixhaven 
De uitgang en aansluiting naar de strip en de woonwijken is problematisch; 
eigenlijk ligt het station aan de verkeerde kant van het kanaal. Bovendien is 
het station uiteindelijk niet gebouwd en geschikt voor grote hoeveelheden 
passagiers. De meeste gebruikers van de halte zullen de bezoekers/toeristen 
zijn op weg naar de strip Overhoeks. Zij moeten in het voorstel met de brug 
over het kanaal, en voorbij het Tolhuis-gebied om bij de strip Overhoeks te 
komen; een voetgangerspassage vanaf CS naar het Pontplein zou hen 
rechtstreeks naar de strip brengen. 
Ook vertraagt dit station onnodig de metro richting Noord; net vertrokken 
van CS moet de metro meteen gaan remmen. Noorderlingen op weg naar 
het zuiden en verkeer uit Zaandam en Purmerend zullen vooral in stappen 
bij halte Noorderpark of Buikslotermeerplein, dan willen ze snel naar de 
zuidelijke bestemmingen aan de andere kant van het IJ, te veel stops op een 
kort traject frustreert mogelijk het gebruik van de Noord-Zuidlijn. Voorkeur is 
om aanleg van dit station uit te stellen tot na de bouw van de 
voetgangerspassage, als de visie voor het gebied nader ontwikkeld is en 
duidelijk is wat de andere maatregelen en de eerste ervaringen met de 
Noord-Zuidlijn hebben opgeleverd. Het lijkt misschien een snelle oplossing, 
maar eerst moet gewacht worden hoe de Noord-Zuidlijn gaat functioneren, 
in 2020 kan dan de bouw worden gestart en omdat deze moet gebeuren 
terwijl de Noord-Zuidlijn al gaat rijden is het station op zijn vroegst in 2024 
klaar. Een voetgangerspassage onder het IJ kan direct worden voorbereid en 
in drie jaar gebouwd worden: een tijdwinst van drie jaar! 
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Mocht halte Sixhaven, ondanks voetgangers-passage onder het IJ naar de 
strip Overhoeks, in tweede instantie toch nog nodig zijn dan bevelen wij een 
passage/tunnel onder het Noord-Hollands kanaal aan of  anders een 
voetgangerspassage over de sluis (bredere oversteekmogelijkheid voor 
voetgangers over noordelijke sluisdeuren); zo blijft monumentaal 
beschermd stadsgezicht van de sluis beschermd, blijft het Sixhaven-gebied 
luw en kunnen grote (zeil)schepen , binnenvaartschepen en eventueel blijven 
afmeren over de volledige lengte van de voorhaven in de monding van het 
Noord-Hollands kanaal, tegenover het Tolhuis. 
 
7. keerlus bus met eindhalte op de strip Overhoeks  
Zorg voor goede bereikbaarheid per bus voor inwoners van Noord naar 
Overhoeks/de Strip door bussen die nu naar het veer Buiksloterweg gaan, 
eerder Overhoeks in te laten gaan over de nieuwe brug en te laten eindigen 
bij de parkeergarage van Eye: daar ligt al een keerlus kant en klaar en Eye en 
A’dam-toren hebben dan een bushalte voor de deur. Bovendien is het een 
prettiger uitstappunt voor passagiers die naar de veerpont willen dan het 
beoogde nieuwe uitstappunt bij Buiksloterweg nummer 9b. Deze bocht in 
de weg is nu al gevaarlijk en zou met een keerlus en haltes voor bussen op 
die plek alleen maar nog meer onoverzichtelijk worden. Ter zijner tijd sluit 
deze bushalte ‘Eye A’damtoren’ dan ook geweldig goed aan op de passage 
onder het IJ. Een (extra) bushalte bij Maritiem hotel en Hyperion zou voor 
scholieren en toeristen ook veel eenvoudiger zijn als de bussen via 
Overhoeks rijden. 
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BIJLAGE 2 

VOORSTELLEN 
GEBIEDSONTWIKKELING 
TOLHUIS/SIXHAVEN-gebied;  

DE VOORTUIN VAN NOORD 
 

 

 
Tolhuistuin/Sixhavengebied in 2016 

 
Voor u ligt het voorstel van maatregelen ten behoeve van de 
gebiedsontwikkeling met als uitgangspunt; het koesteren van de unieke 
landelijke groen/blauwe kenmerken van het Tolhuis/Sixhaven-gebied. Een 
belangrijk uitgangspunt is dat de groen/blauwe kenmerken met een grote 
cultuurhistorische waarde en een status als beschermd stadsgezicht 
verankerd worden in het beleid van de Gemeente Amsterdam om van 
daaruit beslissingen te kunnen nemen. De maatregelen van de ‘Sprong over 
het IJ’ die op dit gebied van invloed zijn, zouden moeten worden uitgevoerd 
in het licht van dit voorstel.  
 
1.  houd de groene scheg langs het Noord-Hollands kanaal in ere en maak 
geen uitzondering voor grootstedelijke hoogbouw in dit gebied; koester 
dit gebied juist als snelle fietsverbinding aan weerszijden van het kanaal en 
ontspannen groen temidden van de stad. Behoud dit gebied als een groene 
zone met een beschermde status, in plaats van deze nog verder te 
fragmenteren of slechts in het Noorderpark te laten voortbestaan. 
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2. ontwikkel een groene IJ-boulevard en groene scheg-buffer langs het 
Noord-Hollands kanaal door wandel- en fietspaden, bomen en bankjes en 
goede ‘groene’ verbindingen. Zodat langs het IJ en Noord-Hollands kanaal 
gewandeld en gefietst kan worden vanaf NDSM tot aan 
Schellingwouderdijk/Oranjesluizen en vanaf het IJ tot aan Waterland. Hierbij 
rekening houdend met de wensen van de Sixhaven en de 
woonbootbewoners.  
 

 
“ een groen en blauw anker, waar de rest van Noord veilig aan kan liggen” 

 
3.  het Tolhuisgebied als de voortuin van Noord; een groen, ‘luw’, 
toegankelijk en openbaar gebied, de groene poort naar Noord, geen bussen 
en auto’s door het gebied, alleen fietsers en voetgangers, haal oude hekken 
van Shell weg (alleen Tolhuistuin afsluiten bij concerten), leg betere en 
aantrekkelijke voetgangerspaden aan, zorg voor betere bewegwijzering en 
verlichting, betere overgangen over water naar Overhoeks, bankjes of 
trappen waarop vissers en bezoekers kunnen ontspannen aan de 
kanaaloever, meer groen, minder steen, luw, en verleg de buslus naar 
Overhoeks met eindhalte Eye/A’dam-toren 
 
4. koester het Sixhavengebied als blauwe haven  met zeil- en woonboten 
en houd het luw; een groen/blauwe oase in contrast met de de drukte van 
het centrum en grootstedelijke ontwikkeling cq hoogbouw in Overhoeks en 
IJplein; bankjes, meer groen en bomen aan Noord-Hollands kanaal, 
fietsverhuur, kleinschalige horeca bij de sluis en eventueel ook in kantine 
jachthaven.  
Dit doet ook recht aan de de aanwezige fauna (ijsvogels, aalscholvers, doda’s, 
zeldzame vleermuizen en andere bijzondere diersoorten) 
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Ontsluit het gebied zoveel mogelijk door de haven meer een openbaar 
karakter te geven, met behoud van de veiligheid voor de passanten, 
(overdag zwemmen in het IJ-bad?), door het terrein over de uitgang van de 
IJtunnel met een dek af te sluiten en zo een recreatieve bestemming te 
geven en door het noordelijk stuk van het Sixhaven-gebied weer voor 
fietsverkeer en voetgangers toegankelijker te maken. Uiteraard rekening 
houdend met de benodigde maatregelen om een passagiershaven te 
kunnen behouden en de woonwensen en veiligheid van de 
woonarkbewoners. De woonarken zijn de  ideale bewoning op die plek, 
omdat die ervoor zorgen dat het gebied als blauwe zone intact blijft en 
zorgt voor de veiligheid. Een groen gebied zonder bewoners wordt vooral ‘s 
nachts anders als onveilig ervaren. 
 
5. geen hoogbouw (woningen of touristische attractie) in Sixhaven.  
Het is logischer om nieuwe woningen te plaatsen op de flanken, in het 
IJpleingebied, als tegenwicht voor de hoogbouw in Overhoeks. Niet in de 
voortuin van Noord. Ook is een touristische attractie op het dak van de 
eventuele metro-halte Sixhaven niet gewenst gezien het beoogde van 
oudsher luwe karakter in het gebied als contrast met het aanbod op 
Overhoeks. Houd Sixhaven voor iedereen als visitekaartje en beschermd 
stadsgezicht aangenaam. Noorderlingen, bezoekers, toeristen - Noord heet 
je welkom. 
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BIJLAGE 3 
 

DE VOORTUIN VAN NOORD 

“ACHTERGRONDEN MBT DE 
CULTUURHISTORISCHE WAARDE” 

Platform 
TOLHUIS/SIXHAVEN-GEBIED  

februari 2017 
 

 
 
  
 

 
Willemsluizen ten Noorden van Amsterdam, 1834 
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Volewijck 
Het plangebied Sixhaven maakt deel uit van het oorspronkelijke 
schiereilandje Volewijck. Deze veertiende-eeuwse landtong stak uit in het IJ 
en zorgde voor een betere geleiding in de stroming van het water.  
Vanwege de ligging op het smalste stukje in het IJ was de Volewijck door de 
eeuwen heen het startpunt van alle verbindingen met Noord-Holland boven 
't IJ. Trekschuiten en later de buurtsporen, trams, vrachtboten en bussen 
vertrokken vanaf dit punt. De stad hief hier vanaf 1662 tol voor het gebruik 
van de trekvaart naar Purmerend. Het  Tolhuys dat hiervoor werd gebouwd 
was tot aan de negentiende eeuw het enige gebouw op het schiereiland. 
Het tolhuis deed ook dienst als herberg en werd in de zeventiende eeuw 
uitgebreid met een nieuwe verdieping. Het lommerrijke gebied rondom het 
tolhuis werd in de loop der tijd voorzien van een theekoepel, een park en 
een muziektent waardoor het een populaire recreatie-plek voor de 
stedelingen werd. 
De Volewijck was verder bekend vanwege zijn ‘Galgeput’, toendertijd een 
attractie op wat nu de strip van Overhoeks is, en de ‘Kinderboom’, een 
fictieve boom, waar Amsterdammers hun nieuwe kindje gingen ‘plukken.’ 
De Volewijck is op veel schilderijen van het vroege Amsterdam afgebeeld, en 
tevens was het de plek waar de schilders uit Amsterdam stonden om de 
haven (nu centraal station) te schilderen. ‘Het is de enige plek in de 
hoofdstad waar je Rembrandt nog kunt horen ademhalen.’Het weiland, het 
IJ en aan de overkant het geruis van de stad Amsterdam. Je kunt de 
kerktorens en het Centraal Station bijna aanraken. Het schrille contrast 
tussen het weilandje en de oude binnenstad maakt deze plek surrealistisch”, 
aldus Bas Kok auteur van het boek ‘oerknal aan het IJ’. 
 
RIJKS BESCHERMD STADSGEZICHT 
In het definitieve Bestemmingsplan Sixhaven 2014 staat dat het plangebied, 
De Volewijck en Sixhaven, valt binnen het Rijks Beschermd Stadsgezicht.Dit 
vereist zorgvuldige omgang met ruimtelijke structuren, karakter en 
bebouwing. 
 

 Het Tolhuis aan het IJ, 1723 
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HET GROENE TOLHUISTUIN GEBIED  

 
‘een zomeravond bij het TOLHUIS’ ca 1891 door Nicolaas van der Waay 

 
Het Tolhuis-gebied is van oudsher de entree van Noord. De Tolhuistuin was 
een geliefd toevluchtsoord voor de steeds drukker wordende 
grachtengordel. De Tolhuistuin en de weilanden van Noord waren (tot 
omstreeks 1870) het enige groengebied nabij de oude stad- stadspark en 
groene long van Amsterdam . 
‘De groene zone die zich langs het kanaal uitstrekt geeft samen met de 
kleinschalige lintbebouwing het gebied een landelijke uitstraling. De 
karakteristieke vrijstaande panden, de monumentale sluizen met de 
naastgelegen sluiswachterswoningen en de Sixhaven onderstrepen dat 
beeld. De ligging op de zonzijde, dichtbij de oude stad en direct aan het IJ 
geeft het gebied dynamiek wat een interessant contrast vormt met de 
rustige en gemoedelijke sfeer.’ (Bas Kok uit ‘oerknal aan het IJ’) 
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DE SLUIS EN HET KANAAL:BLAUW/GROENE VERBINDINGSWEG 
 
Net over het IJ in Amsterdam-Noord, tegenover het Centraal Station, begint 
bij de Willem I-sluis het Noordhollands Kanaal. Via Purmerend en Alkmaar 
loop dit kanaal tot aan Den Helder. De sluis is naar de opdrachtgever van het 
kanaal genoemd, koning Willem I. In 1819 begon men met de aanleg. Vijf jaar 
later, op 15 december 1824, voer oorlogsschip Bellona als eerste schip door 
het kanaal van Amsterdam naar Den Helder.  

 
GEZICHT OP AMSTERDAM VANAF HET NOORDHOLLANDS KANAAL BIJ DE WILLEMSLUIZEN (1825) 
 
De kanalenkoning 
De Fransen lieten Nederland begin negentiende eeuw in berooide toestand 
achter. Door de jarenlange handelsboycot van het ‘continentale stelsel’ met 
Engeland en de overzeese koloniën, stelde de handelsactiviteit in de 
Hollandse steden nog maar weinig voor. Naast deze economische 
mokerslag zorgde de natuurlijke verzanding van het IJ voor een steeds 
slechter wordende toegang tot Amsterdam. De Amsterdamse haven was 
nog altijd de motor van de Hollandse economie. Om deze weer uit het slop 
te trekken, ordonneerde koning Willem I de aanleg van een kanaal dwars 
door Noord-Holland. Hiermee kreeg de belangrijkste haven van het land 
weer een goede verbinding met de Noordzee, was de gedachte. Tijdens de 
Franse overheersing verbleef Willem I in Engeland. Daar had hij gezien hoe 
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de bouw van nieuwe kanalen de industrie en de handel hadden bevorderd. 
Een van de pijlers van zijn stimuleringsbeleid was het verbeteren van de 
infrastructuur in zijn kersverse koninkrijk.  
Het 80 kilometer lange Noordhollands Kanaal kreeg een voor die tijd 
ongekende breedte van 37 meter. Zo konden een oorlogsschip en een grote 
koopvaarder elkaar passeren. Het kanaal diende namelijk niet alleen een 
economisch doel, maar ook een militair. Via het kanaal kon vanuit 
Amsterdam snel versterking gestuurd worden naar de marine in Den Helder. 
Waterstaat-ingenieur Jan Blanken (1755-1838) had de leiding over het 
project. Hij ontwierp ook de ingenieuze vlotbruggen - beweegbare drijvende 
bruggen – 9 in totaal. Hier zijn er nog vier van over. De brug bij Koedijk is de 
laatste die nog in oorspronkelijke staat bewaard is gebleven. Als bijzonder 
restant uit de vroege industriële periode heeft het een plek op de provinciale 
monumentenlijst gekregen. Naast het kanaal kwam een jaagpad waarop de 
grotere schepen door paarden vooruit werden getrokken. Onder normale 
omstandigheden had men het hele traject binnen 15 uur afgelegd. 
In 1819 begon men met de werkzaamheden. Er moest tot een diepte van 6 
meter gegraven worden. De bovenste meters was puur handwerk met 
schop en kruiwagens. Door paarden aangedreven moddermolens namen de 
laatste anderhalve meter voor hun rekening. In totaal zijn zo’n tienduizend 
grondwerkers van heinde en verre ingezet, die vaak onder erbarmelijke 
omstandigheden moesten werken en leven.  
 
Later is door zijn kleinzoon Willem III nog de Willem III-sluis aangelegd, 
waardoor meer en sneller schepen konden worden geschut. Deze is 
gedeeltelijk gedempt voor aanleg van de IJ-tunnel, maar nog herkenbaar in 
het gebied en in gebruik als de woonboothaven. 
 
Het gebied Sixhaven/Tolhuistuin heeft een lange historie als dé 
verbindingsweg naar het Noorden, de sluis is een interessant werkend 
waterwerk voor buitenlanders. Een openluchtmuseum kan er niet tegenop.  

Voortuin van Noord- visiestuk, pagina 19 



DE BLAUWE WAARDE VAN DE SIXHAVEN 
 

 
Sixhaven in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
 
De Sixhaven werd aangelegd door de Koninklijke Nederlandsche Zeil en 
Roeivereeniging en in 1920 was deze gereed. De haven is vernoemd naar 
jonkheer Willem Six, destijds de voorzitter van de KNZRV. In die eerste jaren 
lag het koninklijk motorjacht “Piet Hein” vaak in de Sixhaven.  
In 1928 werd de Sixhaven gebruikt als de Olympische haven voor de 
deelnemende jachten. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog is de 
“Koninklijke” verhuisd naar Muiden. Tot na de Tweede Wereldoorlog was de 
Sixhaven het thuishonk van de KNZRV voordat zij in 1953 verhuisden naar 
hun huidige plek in Muiden. Na het vertrek van "de Koninklijke" heeft 
Rijkswaterstaat de Sixhaven in de jaren ’60 gebruikt als werkhaven bij de 
bouw van de IJ-tunnel; de tunnel loopt ook pal onder/langs de haven: in de 
"achtertuin" staan de luchtinlaten van de tunnel en komt de tunnel 
bovengronds. Woonbootbewoners meerden hun woonboten af langs de de 
Noord- en Westwal van de haven en zorgden ervoor dat verpaupering en 
verloedering uitbleef. In 1974 kreeg de Watersportvereniging Dok- en 
Scheepsbouw (WVDS) de jachthaven in gebruik van de gemeente. De 
jachthaven wordt nog steeds geëxploiteerd door de WVDS, voorheen een 
personeelsvereniging van de bouw- en reparatiewerven van de NDSM in 
Amsterdam-Noord.  
De Sixhaven is daarmee een van de oudste jachthavens van Amsterdam. 
Vanaf het IJssel- en Markermeer  (voorheen de Zuiderzee) en de Noordzee is 
de Sixhaven met staande mast te bereiken, waardoor hij een grote 
aantrekkingskracht heeft voor (internationale) zeezeilers. De haven is 
beroemd om de manier waarop deze zomers wordt 'volgebouwd'. Tijdens 
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de zomer ontvangt de haven duizenden passanten (in 2013 zo’n 23.000 
watersporters) waardoor boten dan regelmatig ook buiten de boxen komen 
te liggen.  Met deze jachthaven wordt ook de potentie van Amsterdam als 
waterknooppunt aangetoond. 
 

 
 
Conclusie 
 
" Nieuwe oost- west verbindingen moeten nadrukkelijk niet alleen als een 
infrastructurele noodzakelijkheid gezien worden, maar ook als een 
ontwerpopgave die recht doet aan de bijzondere landschappelijke 
kwaliteiten en monumentale context van het Noordhollandsch Kanaal met 
bijbehorende waterbouwkundige werken en bebouwing. 
 
De grilligheid van de IJ-oevers, het karakter van een vaarweg met zijwegen 
en voorzieningen die op tal van plekken als water het land insteken in de 
vorm van kanalen, insteekhavens, sluiscomplexen, dokken en hellingbanen, 
is een bijzonder en waardevol gegeven.” 
 
We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen.  
 
 
( bron :  Cultuurhistorische verkenning en waardering als uitgangspunt voor 
gebiedsontwikkeling C 16-029 Amsterdam November 2016 ) 
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BIJLAGE 4:  
SCHETSONTWERP GEBIED 
VOORTUIN VAN NOORD EN DE VERBINDINGEN 
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