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INLEIDING

Amsterdam streeft naar een economisch sterke en duurzaam ingerichte stad.
Daarbij vormt het intensiever gebruik van de bestaande stad en tegelijk het open
houden van het landschap één van de doelen.
Verdichting is een belangrijke opgave, voor de hele stad en voor bepaalde gebieden
in het bijzonder. Hoogbouw is daarin niet het enige, maar wel een geschikt middel.
Het is bovendien een krachtig stedenbouwkundig instrument. Afhankelijk van de
positionering van hoogbouw kan deze bijdragen aan de kwaliteit van de stad als
metropool.
De Sluisbuurt wordt de komende jaren ontwikkeld tot een hoogstedelijke woonlocatie met een hoge dichtheid, diversiteit en menging van functies. Het gebied
zal niet alleen bijdragen aan het aanbod op de woningmarkt in de stad, maar zal
ook ruimte kunnen bieden voor andere stedelijke functies. Hoogbouw wordt daarbij
ingezet voor een nieuwe stadsskyline ter afsluiting van IJ-Oost.
Dit Hoogbouw Effectrapportage (HER) is opgesteld om de effecten van de te
realiseren hoogbouw in de Sluisbuurt in beeld te brengen. Het bevat een beschouwing aangaande de landschappelijke inpassing, waarbij aandacht wordt
besteed aan de zichtbaarheid op afstand en de inpassing in de bestaande stedelijke
structuur. De HER dient ter toelichting op het Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt,
ten aanzien van hoogbouw, en kan aantonen of het hoogbouwplan past binnen het
huidige beleid. Schaduwwerking en windhinder zullen in vervolgonderzoek nader
onderzocht worden.
Het rapport begint met een korte beschrijving van de locatie in de stad. Vervolgens
wordt het ruimtelijk beleid aangaande hoogbouw in Amsterdam beschreven en
tevens de hoogbouwambitie voor de Sluisbuurt. De HER eindigt met de landschappelijke inpassing van het plan, in beeld gebracht door fotomontages vanaf
diverse standpunten rondom het plangebied.
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Sluisbuurt als sluitstuk van de IJ-oeverontwikkelingen

Sluisbuurt op Zeeburgereiland in vogelvluchtperspectief
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Sluisbuurt als onderdeel van het landschappelijk groen

IJBURG

Sluisbuurt op een kruispunt van ontwikkelingen (IJ-oevers en Ringzone)

1 LOCATIE

De Sluisbuurt is gelegen op het Zeeburgereiland in Stadsdeel Oost, tussen het
vasteland en het open landschap. Het vormt een schakel tussen de levendigheid van
de binnenstad enerzijds en de rust en ruimte van Waterland anderzijds. Kenmerkend
voor de Sluisbuurt is het uitzicht dat het biedt over de stad en het IJmeer, de westelijke groene dijk en de Oranjesluizen in het noorden.
Het gebied is één van de laatste, grote woningbouwlocaties aan het IJ én nabij de
binnenstad. De Sluisbuurt vormt het sluitstuk van de IJ-oeverontwikkelingen. Door de
ligging aan het eindpunt van het oostelijke IJ heeft het een mooie, dominantie positie
tussen de noord- en zuidoever. De ontwikkeling van de Sluisbuurt zal bepalend zijn
voor het toekomstige beeld van IJ-Oost.
Naast de schakelfunctie in het stedelijke waterfront is de Sluisbuurt ook onderdeel
van de hoofdgroenstructuur van de stad. De ecologische verbinding langs de
westelijke oever, tussen Diemerpark en Waterland, geeft de toekomstige hoogstedelijkheid van de Sluisbuurt een groene rand. Dit biedt nieuwe mogelijkheden
voor recreatieve routes langs groene plekken in de stad.
Verder is de Sluisbuurt, gelegen binnen de Ringzone. Een zone van diverse stedelijke
(niet-woon)functies waaronder Amsterdam Science Park. De Sluisbuurt is één van de
grotere woningbouwlocaties langs de ring A10.
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Artistimpression Structuurvisie
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2 RUIMTELIJK BELEID

In vergelijking met andere wereldsteden is hoogbouw in Amsterdam al snel bereikt:
vanaf 30 meter hoogte, of tweemaal de hoogte in de directe omgeving, is er al
sprake van hoogbouw. In Amsterdam kunnen drie categorieën torens worden
onderscheiden: 30-60 meter (pakhuishoogte, o.a. historische accenten), 60-100
meter (accenten bij knooppunten, ook veel utilitaire objecten) en tot 146 meter
(maximale hoogte LIB). De bekende Rembrandttoren van 135 meter hoogte lijkt
door veel Amsterdammers geaccepteerd te zijn als een passend hoogteaccent
binnen het stadssilhouet. De hoogbouwvisie (Hoogbouw in Amsterdam, 2011)
voor Amsterdam wordt als volgt beschreven:
“In 2040 tekent zich een silhouet af van een dicht bebouwde metropool Amsterdam,
omringd door een open en waterrijk landschap (zie artistimpression). Rond belangrijke knooppunten van regionaal en stedelijk verkeer zijn clusters hoge gebouwen
te vinden. Vanuit het landschap dat via groene scheggen diep in de stad kan doordringen markeert hoogbouw belangrijke plekken in de stad en zorgt zij voor herkenning van de verschillende gebieden. Hoogbouw is zorgvuldig geplaatst, solitair
of in clusters, zodat een prachtig silhouet is ontstaan voor wie de stad vanuit het
ommeland nadert of vanuit een willekeurige plek binnen de stadsgrenzen waarneemt.”
Deze visie is onderdeel van de Structuurvisie Amsterdam 2040. Het beleid ten aanzien van hoogbouw in Amsterdam wordt in hoofdlijnen beschreven in de structuurvisie. In de nota Hoogbouw in Amsterdam wordt het beleid toegelicht en aangevuld
met adviezen voor de inpassing van hoogbouw in de stad.
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Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) fragment uit Visie hoogbouw
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Visie hoogbouw
Een van de middelen tot intensivering is het plegen van hoogbouw in de stad.
Vergeleken met internationale hoogbouwontwikkelingen is hoogbouw in Amsterdam relatief bescheiden gebleven, zowel in hoogte als in omvang. Hoogbouw in
Amsterdam kan worden gedeiniëerd als bebouwing of objecten die signiicant
boven de pakhuishoogte van het IJ (30 tot 60 meter) uitsteken.
De Visie hoogbouw, weergegeven op de kaart, komt voort uit vier grote bewegingen van de stad. Drie hiervan zijn relevant voor de Sluisbuurt: ‘Uitrol centrumgebied’ (uitbreiding hoogstedelijke kern), ‘Verweving metropolitane landschap
en stad’ (verbondenheid met omringend landschap) en ‘Herontdekking van het
waterfront (het IJ centraal).
De Sluisbuurt is onderdeel van het Binnen-IJ (geelkleurig op de kaart). In dit gebied
zijn hoogteaccenten aan het IJ gewenst. Verder bevindt de Sluisbuurt zich buiten
de 2km zone (witkleurige lijn op de kaart) van het Unesco-gebied en is het gebied
gesitueerd op enige afstand van de groene scheggen van Amsterdam.
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Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) fragment uit Visie uitrol centrumgebied 2040
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Uitrol centrumgebied
De Sluisbuurt is aangewezen als één van de versnellingslocaties binnen de Ringzone
van Amsterdam, uitrol van het centrumgebied (geel-oranjekleurig op de kaart). Het
stedelijke centrummilieu beperkt zich al lang niet meer tot de historische stad, maar
breidt zich gestaag uit tot aan de ringweg A10. Langs de A10 is de economische
waarde zo hoog dat zich een zone van bebouwing tot 60 meter heeft ontwikkeld
in de loop der tijd, met hogere accenten rond enkele knooppunten. Omdat deze
maat geen impact heeft op de beleving vanuit het centrum maar wel van grote
economische waarde is, wordt in deze zone gestimuleerd om hoogbouw tussen
de 30 en 60 meter te ontwikkelen, en bij belangrijke knooppunten liefst nog hoger.

Hoogbouw Effect Rapportage Sluisbuurt d.d. 20 mei 2016

13

Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) fragment uit Visie metropolitaan landschap 2040
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Verweving metropolitaan landschap en stad
Het Zeeburgereiland bevindt zich tussen de groene scheg in Waterland en de
Diemer scheg (zie kaart), onderdeel van het metropolitane landschap.
Met de visie op hoogbouw volgens de beschreven vier bewegingen worden de
koppen van sommige scheggen door hoogbouw geaccentueerd, daar waar stad en
scheg elkaar treffen: Amstel, Zuidas, Brettenzone en ook Zeeburgereiland. Hoewel
hoogbouw in de groene scheggen natuurlijk uit den boze is, is het denkbaar op de
koppen van scheggen zonder knooppunt accentuering door hoogbouw in te zetten.
Nadrukkelijk dient het hier te gaan om accenten, zorgvuldig ingepast.
De visie op hoogbouw is beschermend voor het centrum binnen de singelgracht,
maar in mindere mate voor het metropolitane landschap. Juist vanuit de open
scheggen is de stedelijke hoogbouw nadrukkelijk te ervaren. Dat is niet erg,
integendeel, dat hoort bij het metropolitane landschap en maakt het des te
interessanter. De hoogbouw is niet slechts als statisch beeld te ervaren, maar
nadrukkelijk ook als wisselend perspectief, terwijl men zich voortbeweegt.
Daarom is het belangrijk diepte te bewaren in het stedelijke hoogtelandschap.
Bouwhoogten langs het landschap zouden zich dus tot 30 meter hoogte moeten
beperken, met hoogbouw tot 60 meter als accenten, liefst in de tweede linie.
Delen van de zuidlank kunnen een uitzondering hierop vormen. De knooppunten
met hun grotere hoogte bieden een derde dieptelaag.
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Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) fragment uit Visie waterfront 2040
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Herontdekking van het waterfront
De Sluisbuurt bevindt zich op een unieke locatie aan het waterfront van Amsterdam,
bij de overgang tussen Binnen- en Buiten-IJ. Met de herontwikkeling van de vrijgekomen zuidelijke IJoever is de stad weer naar het IJ gericht. Daarbij is aangesloten
bij de maat van pakhuizen, met hier en daar hoogbouwaccenten. Deze accenten
dienen twee doelen: het vormgeven van de ruimte van het IJ en het scheppen van
ruimtelijke relaties met de stad landinwaarts.
De torenstrip van Overhoeks, met een hoogte tot 120 meter, versterkt als een
kaap in het IJ, de toren van Staal bij de accentuering van het smalste punt in het
IJ. Tegelijk is de strip niet zichtbaar vanuit de westelijke grachtengordel. Overige
hoogbouw aan de noordelijke IJoever, tot 60 meter hoog, vindt niet direct aan de
oever plaats, maar in de tweede linie, zoals langs het tracé van het Van Hasseltkanaal.
Op beide uiteinden van dat kanaal is het IJ juist op haar breedst. Bovendien zijn
dit kruispunten in het netwerk van vaarwegen, de één op de overgang met het
Noordzeekanaal, de ander met het IJmeer. Net als bij Overhoeks is de inzet deze
landschappelijke kenmerken met hoogbouw boven 60 meter te accentueren. Hier
niet door concentratie, maar juist door individuele torens die aan weerszijden van
het IJ de ruimte vangen. De impact op de binnenstad is vergelijkbaar met die van
de Rembrandttoren op circa twee kilometer afstand en daarmee perspectivisch
wegvallend. Voor zover de zoekgebieden binnen de 2 km-zone rond het unescogebied vallen, gelden de bepalingen voor die zone.

Hoogbouw Effect Rapportage Sluisbuurt d.d. 20 mei 2016

17

Nota Hoogbouw in Amsterdam (2011) fragment uit Hoogbouw Toetskaart
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Hoogbouw Toetskaart
In de nota Hoogbouw in Amsterdam is het toetsingskader voor hoogbouw te vinden.
Op deze kaart is zichtbaar gemaakt waar hoogbouw wordt gestimuleerd: zones
langs de ringweg A10/Ringlijn, met name rond de ov-knooppunten, en in twee ovale
zoekgebieden langs het IJ. De zones en zoekgebieden zijn indicatief en hoogbouw
zal telkens locatiespeciiek wordt toegepast.
Voor de Sluisbuurt is voornamelijk het zoekgebied voor hoogteaccenten aan het IJ
van belang (paarskleurig op de kaart). Daarnaast wordt ook rekening gehouden met
de eisen rondom het naastgelegen Buiten-IJ (blauwkleurig op de kaart) en wordt er
getoetst op het effect op het Unesco gebied, hoewel de Sluisbuurt gelegen is buiten
de 2 km zone (roodkleurige ring op de kaart).

Gebieden waar hoogbouw wordt gestimuleerd
De Sluisbuurt bevindt zich (deels) binnen een zoekgebied voor hoogteaccenten
aan het IJ. Een gebied waar hoogbouw wordt gestimuleerd, is het waterfront. De
ingezette herontwikkeling van de IJoevers beoogt de stad weer voorkanten aan
het IJ te geven en brengt centrumstedelijke kwaliteiten aan weerszijden van het IJwaterfront. Nieuwbouw kreeg daarbij overwegend een maat, passend bij de hoogte
van pakhuizen (circa 30 meter), met hier en daar hogere accenten (circa 60 meter).
Verdere verdichting aan de IJoevers is gewenst. Dat betekent dat een bouwhoogte
tot 30 meter acceptabel is. Langs de noordelijke oevers zijn, in tweede linie, accenten
met bouwhoogten tot 60 meter toegestaan. Daarnaast zijn ‘solitairen’ vanaf 60
meter gewenst langs de oevers, binnen de op bijgaande hoogbouwkaart aangegeven, zoekgebieden. Voor zover de zoekgebieden binnen de 2 km-zone vallen,
gelden echter de bepalingen voor die zone. Voor de kop van het Zeeburgereiland is
het ontwikkelen van een hoogbouw ensemble met een gemiddelde hoogte van 60
meter gewenst.
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Projectie Hoogbouw Toetskaart op de Sluisbuurt
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Rembrandttoren vanaf de Prinsengracht

Gebieden waar hoogbouw terughoudend wordt toegepast
Zeeburgereiland is onderdeel van het Binnen-IJ en grenst aan Buiten-IJ (blauwkleurig
op de kaart). Een gebied waar hoogbouw terughoudend wordt toegepast, is het
Buiten-IJ. In het Buiten-IJ wordt het waterfront gevormd door de wijk IJburg aan het
open water, tegenover de groene kust van Waterland. In het Buiten-IJ wordt ingezet
op een compact stedelijk milieu in de weidsheid van het landschap. Bouwhoogten tot
maximaal 40 meter zijn toegestaan, echter zonder nadrukkelijke hoogteaccenten.
De Sluisbuurt bevindt zich op enige afstand van de groene scheggen (groenkleurig
op de kaart). Juist vanuit de openheid van de groene scheggen is de stedelijke
hoogbouw nadrukkelijk te ervaren, ook als interessant wisselend perspectief terwijl
men zich voortbeweegt. Bouwhoogten aan de randen van de groene scheggen
dienen zich tot 30 meter hoogte te beperken. Enkele accenten tot 60 meter zijn
toegestaan, bij voorkeur in de tweede linie. De knooppunten met hun grotere
hoogten bieden in het stedelijk landschap vervolgens een derde dieptelaag.
Hoewel hoogbouw in de groene scheggen uit den boze is, is het denkbaar op de
koppen van scheggen – ook als daar geen knooppunt ligt – een enkel zorgvuldig
ingepast hoogbouwaccent te plaatsten.
Een gebied van bijzondere waarde is het Unesco-gebied. De Sluisbuurt bevindt zich
buiten de 2km zone (roodkleurige lijn op de kaart) van het Unesco-gebied, echter
hoogbouwplannen die zichtbaar worden vanuit het ‘werelderfgoed’ moeten worden
beoordeeld op effecten op het erfgoed. Uitgangspunt is dat daar waar het historisch
gelaagde stadsbeeld tot een geheel, een eenheid ‘vergroeid’ is geraakt – dit niet
door nieuwe bebouwing, afwijkend in maat en schaal, mag worden aangetast.
Gezien vanaf zekere afstand heeft hoogbouw geen relevant effect meer. De Rembrandttoren is dan niet groter dan een grachtenpand. Dit wordt tot regel verheven:
vanuit het gebied gekenmerkt als werelderfgoed mag een gebouw niet hoger lijken
dan de gemiddelde bebouwing.
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Torens in proefverkaveling
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Principes voor positionering van torens: licht, wind en zicht

3 STEDENBOUWKUNDIG PLAN SLUISBUURT

De Sluisbuurt wordt een voor Amsterdam nieuw type woonmilieu met integratie
van hoogbouw. Eenheid binnen het woonmilieu zorgt voor het ontstaan van een
hoogbouwensemble in de Sluisbuurt, als schakel tussen stad en land, met een
bijzondere woonkwaliteit: uitzicht over het water, de stad en ook Waterland.
Om een hoogstedelijk woonmilieu te realiseren en het waterfront vorm te geven,
is een aantal torens gewenst in de Sluisbuurt, hoger dan 60 meter (kenmerkend
voor de IJ-oevers). De meeste torens zijn gewenst op de kop, aansluitend op het
hoogbouwzoekgebied uit de structuurvisie. De maximale bouwhoogte vanuit het
LIB is 80 meter. De mogelijkheid wordt onderzocht om dit te verruimen tot 143 meter
+ NAP, als wenselijke hoogte voorgesteld in de HER.
Om het effect van hoogbouw in de Sluisbuurt te toetsen, is een proefverkaveling
gemaakt met zonering voor torens (zie kaart). Per blok kan op deze manier een
mix van diverse bebouwingshoogtes ontstaan, met hoogbouw geïntegreerd in het
stedelijk weefsel (geen solitairen op de open ruimte).
De positionering is tot stand gekomen met aandacht voor ruimtelijke beleving op
het maaiveld en oriëntatie vanaf passerende routes. Gekozen is voor smalle torens
met een footprint van ca. 20x30 meter (600-700 m2) zodat een open en transparant,
stedelijk silhouet ontstaat. De torens zijn volgens het principe van een dambord
geplaatst, op enige afstand van elkaar, zodat er geen hoogbouwwand ontstaat en
het uitzicht optimaal benut wordt. Hoogbouw vanaf 40 meter wordt in de tweede
linie geplaatst om uitzicht over het water te waarborgen en afstand tot het Buiten-IJ
te bewaren.
In het Welstandskader zullen onder andere randvoorwaarden voor bebouwing
worden opgenomen die aansturen op zachte tinten, waardoor de torens niet
expressief zullen overkomen. Groene daken en gevels worden gestimuleerd,
onder andere vanwege de rainproof-ambitie. Dit leidt tevens tot verzachting van
het beeld van glas en harde materialen. Ook is er aandacht voor openbare ruimte
op maaiveldniveau (plinten), vormgeving van de bovenste verdiepingen en het
nachtbeeld (terughoudend met licht richting Waterland).
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EENHEID BINNEN HET WOONMILEU
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TOETSINGSMODEL SLUISBUURT
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Overzichtskaart standpunten
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4 INPASSING STEDELIJK LANDSCHAP

Aansluitend op het ruimtelijk beleid voor hoogbouw in Amsterdam zijn standpunten
bepaald rondom Sluisbuurt om een goed beeld te vormen van de impact van de
ontwikkeling van het gebied op het stedelijk landschap. Er is vooral aandacht voor
de IJ-oevers, de groene scheggen, het beschermd stadsgezicht en entree van het
gebied. De standpunten bevinden zich zowel nabij de locatie als op enige afstand
van het plangebied, zodat de inpassing van de Sluisbuurt volledig in beeld gebracht
wordt, van directe omgeving tot stadslandschap. Fotomontages tonen de bestaande
situatie (VOOR) en het beeld na realisatie van de geplande hoogbouw (NA).

Standpunt
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Signiicantie

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Hamerstraatgebied
Schellingwouderdijk Binnen-IJ
Schellingwouderdijk overkant
Schellingwouderbrug
Liergouw
Groene scheg
Durgerdam
Blijburg Buiten-IJ
Science Park
Diemerpark
IJburglaan
Brug Oostelijk havengebied

IJ-oever
IJ-oever
IJ-oever
Entree vanaf Noord
Waterland
Waterland
Waterland
IJ-oever
Diemer scheg
Diemer scheg
Entree vanaf IJburg
Entree vanaf de stad

I.
II.
III.

Herengracht
Keizersgracht
Prinsengracht

Unesco
Unesco
Unesco
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28

VOOR

VOOR

NA

NA

A. Hamerstraatgebied

B. Schellingwouderdijk Binnen-IJ

VOOR

VOOR

NA

NA

C. Schellingwouderdijk overkant

D. Schellingwouderbrug
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30

VOOR

VOOR

NA

NA

E. Liergouw

F. Groene scheg

VOOR

VOOR

NA

NA

G. Durgerdam

H. Blijburg Buiten-IJ
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31

32

VOOR

VOOR

NA

NA

I. Science Park

J. Diemerpark

VOOR

VOOR

NA

NA

K. IJburglaan

L. Brug Oostellijk havengebied
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VOOR

VOOR

NA

NA

HIER IS OP GETOETST
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I. Herengracht

VOOR

VOOR

NA

NA

HIER IS OP GETOETST

II. Keizersgracht
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VOOR

VOOR

NA

NA

HIER IS OP GETOETST
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III. Prinsengracht

Rembrandttoren vanaf de Prinsengracht
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Colofon
Ontwerpteam Sluisbuurt
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