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PROGRAMMA

INLOOP           19.30 – 20.00 

              (je Noordkust-gevoel opschrijven)

CENTRALE BIJEENKOMST  20.00 – 21.30 

NAPRATEN          21.30 –   …



DE CONTEXT 

• Historisch

• Stedenbouwkundig

• Actueel





DE CONTEXT





GROENBLAUWE CONTEXT



HISTORISCHE CONTEXT



GROENE OASE VAN AMSTERDAM



INDUSTRIËLE ACHTERKANT



TERUG-KANTELING 
AMSTERDAM





SLUISBUURT





CENTRALE BIJEENKOMST: 20.00 – 21.30

EERSTE DEEL 
20.15 - 20.45     Informatie update 
          Accent op feitelijke informatie en meest recente plan 

20.15 – 20.25:     Paul Heering Heeren2
20.25 – 20.30:     Verhelderingsvragen

20.30 – 20.40:     Nadia Duinker en Thijs Timmers Noordkust
20.40 – 20.45      Verhelderingsvragen

TWEEDE DEEL
20.45 – 21.15:      Dialoog
          Alle vragen die je altijd al had willen stellen. 
          Mogelijke complicaties en gewenste oplossingen.  

DERDE DEEL 
21.15 – 21.30:     Conclusies 
          Accent op vervolgafspraken



DEEL 1: DE FEITEN COMPLEET

VERHELDERINGSVRAAG: 

Wel: 

“Kunnen Noordkustbezoekers op de Daamen-werf rondlopen?”

Niet: 

“Is het uberhaupt in jullie opgekomen om op deze stille plek geen 

horecazaak te willen?!”



AFBAKENING: 
HORECAPLAN NOORDKUST

Het gaat vanavond niet over de volgende belangrijke kwesties: 

• Moet de Schellingwouderscheg nou echt ontwikkeld worden?

• Hoe hoog wordt toekomstige bebouwing? 

• Komt er een weg van Vliegenbos naar Schellingwoude?

• Wat is de natuurwaarde van Rietlant?

• Etc.





Paul Heering
Heren 2



Nadia Duinker
Noordkust



VANAVOND:

• Oorspronkelijke aanvraag

• Bezwaren

• Ons proces

• Bevindingen

• Nieuwe aanvraag

• Programma/participatie

• Vragen en contact





OORSPRONKELIJKE AANVRAAG
• Kite surf school

• Ghetto yoga

• Calisthenics

• Plastic recycling lab

• Glamping

• Container Bar (+ verhuur ruimte)

• Café-restaurant in Het Ponton

• Vijf dak terrassen op containters

• Escape room

 



BEZWAREN UIT DE BUURT

• In strijd met bestemmingsplan

• Locatie en buurt ongeschikt voor grootschalige horeca

• (Nachtelijke) overlast voor woonwijk 

• Invloed op de natuur

• Parkeren

• Precedent voor grote festivals

• Veiligheidscontouren bunkerboot en industrie

• Tijdelijkheid wordt permanent



ONS PROCES
BEGIN MAART: 
Evenementen vergunningen Vrijland festival en 
Buurtfeest Koningsdag ingetrokken

MAART: 
Gesprekken in de buurt met: ASV, Kairos College, 
buren van Noordkust, Ondernemersvereniging Purmerplein, 
initiatiefnemers van buurtvereniging Noordrust

APRIL:
Koffietijd editie  #1 met Programmeur Aldo Bruining en Paul Heering 
van Heren2. Editie #2 met Steven Delva Open

BEGIN MEI: 
Eerste afspraak Noordrust



ONS PROCES
HALF MEI: 
Omgevingsvergunning en horeca vergunning ingetrokken 

MEI: 
Koffietijd editie #3 en #4 Pollinators  

JUNI: 
Afspraak dagelijks bestuur stadsdeel Noord 

JULI: 
voorbespreking opzet concept aanvraag met voorstanders 
en critici van oa Noordrust, verspreiding nieuwe buurtflyer, 
in gesprek met de buurt



BEVINDINGEN (1/2)

• Plannen te veel gepresenteerd als voldongen feit, geen gevoel             

 van betrokkenheid.

• Aankondiging Vrijland festival en buurtfeest Koningsdag hebben 

  indruk gewekt van ambities voor evenemententerrein 

• Niet bij iedereen behoefte om verbinding naar centrum  

  Amsterdam te versterken

• Buurt is omgeven door bijzonder stuk natuurgebied waar veel   

  waarde aan wordt gehecht

• Kite surf school

• Ghetto yoga

• Calisthenics

• Plastic recycling punt

• Container Bar

• Café-restaurant in Het Ponton

• Vijf dak terrassen

• Toiletgroep op het dek van  

  het Ponton 



BEVINDINGEN (1/2)

• Plannen te veel gepresenteerd als voldongen feit, geen gevoel             

 van betrokkenheid.

• Aankondiging Vrijland festival en buurtfeest Koningsdag hebben 

  indruk gewekt van ambities voor evenemententerrein 

• Niet bij iedereen behoefte om verbinding naar centrum  

  Amsterdam te versterkenv

• Buurt is omgeven door bijzonder stuk natuurgebied waar veel   

  waarde aan wordt gehecht

BEVINDINGEN (2/2)

• Smalle straten en oude, slecht geïsoleerde huizen

• Noordkust voelt als voorbode voor lange termijn ontwikkelingen  

   waar  veel onduidelijkheid en onrust over is 

• Men is zich bewust van de onvermijdelijke veranderingen maar   

 wilt graag de bijzondere waarden van de omgeving beschermen

• Behoefte aan een leuk restaurant en plek om drankje te drinken 

 aan het water

• Een kindvriendelijke plek



OUDE AANVRAAG NIEUWE AANVRAAG

Terras 
terrein
2836 m3

Terras 
containers
834 m3

Terras 
terrein
345 m3

Terras 
containers
267 m3



OUDE AANVRAAG

• Kite surf school

• Vijf dakterrassen op containters

• Ghetto yoga

• Calisthenics

• Plastic recycling lab

• Glamping

• Container Bar (+ verhuur ruimte)

• Café-restaurant in Het Ponton

• Escape room

NIEUWE AANVRAAG

• Meer focus op Café-restaurant   

• Één dak terras

• Kleiner terras terrein 

• Toiletgroep verplaats naar

   in het Ponton

• Ponton verplaatst naar buiten de

  hindercirkel 



HET PONTON

STADSSTRAND / DECK: 430 m2

CAFÉ-RESTAURANT: 422 m



CAPACITEIT NIEUWE AANVRAAG

Aantallen gebaseerd 
op vluchtroutes

Buik Ponton:    437 pers.

Stadsstrand:    278 pers.

Container terras: 178 pers.

Aantallen gebaseerd 
op gebruik

Café-restaurant:   80-100 couverts

Programmazaal:   250 pers

*Verwachting is op drukste momenten max 500 bezoekers aanwezig zullen zijn



CONCRETE MAATREGELEN

• Parkeren: 16 extra auto parkeerplekken 
   op eigen terrein

• Evenementenvergunningen (versterkt geluid buiten):       
  max 2 per jaar 

• Publiekstromen begeleiden via Purmerweg 
   met bewegwijzering en off- en online communicatie 

• Fietsers parkeren volledig buiten de Rietlanden 

• Isolatie van Het Ponton: 
  Geluidsinstallatie met limiter volgens norm.     
  Dansmuziek enkel in geïsoleerde programmazaal. 



PROGRAMMA & SLUITINGSTIJDEN

• Breed programma: kunst, kinderen, inhoudelijk, theater, dansavonden,   
 markt en cultureel programma

• Participatie  (community container/huur ruimtes, gebruik programmazaal,  
 invulling beeldentuin)

Café-restaurant:  zo t/m do:  max 01:00
        vrij/za:    max 03:00
Terras:      zo t/m do:     23:00
        vrij/za       00:00

*Reguliere terrastijden in Amsterdam-Noord: doordeweeks tot 01:00 weekend tot 02:00

 



CONTACT EN VRAGEN?

• Blijf in contact via onze Facebook groep:

 Noordkust Amsterdam Gezelschap (bit.ly/NK-2019)

• Facebook & Instagram: @noordkust.amsterdam

• Nadia@noordkust.amsterdam 

• Thijs@noordkust.amsterdam

Download deze presentatie via: bit.ly/NK-presentatie


