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Startnotltle 

Milleu-eFFectrapportage herinrlchting Buiksloterham-Papaverweggebled 
Amsterdam 

~ 
oranJewoud 

1 Waarom deze startnotitie? 

1.1 Plannen voor de NoordelUke IJ-oever 

Het Stadsdeel Amsterdam-Noord wil in de komende decennia de NoordelUke IJ-oever 

vanaf de Sixhaven in het oosten tot en met de Noorder IJplas in het westen gaan trans

formeren tot een stedelUk gebied voor zowel wonen als werken. Het heeft daarvoor een 
Masterplan laten maken dat ver weg kUkt tot 2030 en tegelUk houvast geeft voor ontwik

kelingen op de korte termUn. Er komen 9000 woningen bU en er zal straks werkgelegen
heid zUn voor 23.000 mensen. Aan het Masterplan ligt een uitgebreide analyse van de 

mogelUkheden en beperkingen van het gebied ten grondslag. BU het opstellen van het 
Masterplan hebben milieuoverwegingen een duidelUke rol gespeeld. 

Het Masterplan geeft een visie op de ontwikkelingen in de komende decennia en het legt 

raamwerken vast voor de groen-, water- en wegenstructuur in het gebied van de Noorde

lUke IJ-oever. Uitgaande van die visie en binnen de vastgestelde raamwerken zullen plan

nen voor de deelgebieden gefaseerd worden uitgewerkt, in bestemmingsplannen vast

gelegd worden vastgelegd en gerealiseerd. De precieze invulling staat nog niet vast. Het 

eerste deelgebied dat aan de beurt komt, ligt tussen de Sixhaven en ZUkanaall: het 

gebied Buiksloterham en het Papaverweggebied. Onderdeel van dit gebied is het Shell

terrein 1. Dit gebied wordt als eerste aangepakt omdat het Shellterrein op korte termUn 

beschikbaar komt. Om een bestemmingswUziging mogelUk te maken is het noodzakelUk 

om de geluidzonering, die over het betreffende deel van de NoordelUke IJ-oever ligt, aan 

te passen. Deze geluidzonering is gekoppeld aan de (deels inmiddels verdwenen) 

bedrUvigheid op het Shellterrein en het gebied Buiksloterham-Papaverweg. 

Voor een deel van het voormalige Shellterrein is inmiddels een projectbesluit genomen. In 

het projectbesluit heeft het Stadsdeel Amsterdam-noord vastgelegd op welke wUze het 

Shellterrein zal worden ingericht. 

Volgens de Wet milieubeheer moet er voor de realisatie van meer dan 4000 woningen in 

een aaneengesloten gebied binnen de bebouwde kom een milieueffectrapport (MER) wor

den gemaakt. Dat zal op het oostelUke deel de NoordelUke IJ-oever het geval zUn. Het 

maken van een MER (het rapport) is onderdeel van een wettelUk voorgeschreven 

procedure: de milieu-effectrapportage (m.e.r.). Tot een m.e.r.-procedure behoren naast 
het opstellen van het MER ook het maken van een startnotitie, inspraak, advisering en 

toetsing door deskundigen, mogelUkheden voor bezwaar en beroep (als onderdeel van de 
bestemmingsplan of artikel19 procedure) en een verplichte evaluatie achteraf. Deze 

procedure moet ervoor zorgen dat geen belangrUke zaken over het hoofd worden gezien 

en dat het milieubelang daadwerkelUk meegewogen wordt in de besluitvorming. De 

m.e.r.-procedure moet worden gekoppeld aan de eerste concrete en voor beroep vatbare 
beleidsbeslissing die de daadwerkelUke uitvoering van de plannen mogelUk maakt. In dit 

geval is dat het bestemmingsplan dat de eerste woningbouw in het gebied mogelUk 

maakt. Die eerste woningbouw zal plaatsvinden op het Shellterrein, gevolgd door de 

transformatie van het gebied Buiksloterham-Papaverweg. Voor het Shellterrein is 

inmiddels een projectbesluit genomen. 

, . In deze startnotitie is onderscheid gemaakt in het gebied Buiksloterham-Papaverweg (exclusief het 

Shellterrein) en het Shellterrein 

blad 2 OranJewoud Stad & Ruimte 





projectnr. 136066 
januari 2004 

Startnotitle deFlnitlef.doc 

Startnotltle 
Mllleu·efFectrapportage herinrichtlng Bulksloterham·Papaverweggebled 
Amsterdam 

Samengevat: het Masterplan NoordelUke IJ-oever geeft de kaders voor de transformatie; 

de toekomstige bestemming wordt -ondersteund door milieu-effectrapportage- vastge

legd in bestemmingsplannen. 

De bUzondere situatie van het plangebied -grotendeels bestaand stedelUk gebied- en de 
wensen van de initiatiefnemer over de manier waarop het plangebied van karakter zal 

gaan veranderen -van een extensiefwerkgebied met zware milieubelasting naar een 
intensief gebruikt stedelUk gebied. waar wonen en werken kunnen samengaan-Ieidt tot 

een bUzondere vraagstelling in het op te stellen MER. De meerwaarde van het MER is met 

name gelegen in de inzichten die kunnen worden verworven over de manier waarop het 

transformatieproces kan plaatsvinden, met welke milieueffecten dan rekening moet 

worden gehouden en hoe het proces in de hand kan worden gehouden. In hoofdstuk 5 van 
deze startnotitie is beschreven hoe dit in het MER zal worden aangepakt. 

Deze startnotitie beschrUft in hoofdstuk 2 welke activiteiten het Stadsdeel Amsterdam

Noord volgens het Masterplan op kortere en langere termDn op de NoordelUke IJ-oever wil 

gaan ondernemen: meer gedetailleerd voor de korte termUn en op een globalere manier 
voor de verdere toekomst. In hoofdstuk 3 is een opsomming gegeven van vigerende 

beleidsstukken die voor de ontwikkelingen van belang kunnen zUn en van besluiten die al 

genomen zUn en die nog genomen moeten worden In hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op 

het oostelUke dee I van de NoordelUke IJ-oever en in het bUzonder op het Shellterrein en 

het gebied Buiksloterham-Papaverweg. dat als eerste zal worden ontwikkeld. In hoofd

stuk 5 wordt ingegaan op de rol van m.e.r. bU de ontwikkelingen van het plangebied. Dat 

gebeurt tegen de achtergrond van de huidige situatie in het gebied. Daarover gaat hoofd

stuk 6. Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 van deze startnotitie nagegaan wat de mogelUke 

gevolgen voor het milieu zUn en hoe die zullen worden onderzocht. 

1.2 Betrokken partUen 

Het initiatiefvoor de ontwikkeling van de NoordelUke IJ-oever gaat uit van het Stadsdeel 

Amsterdam-Noord. Formeel heeft het dagelUks bestuur van het stadsdeel deze startnotitie 

vastgesteld. Het Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft het opstellen van de bestemmings

plannen en de zorg voor de m.e.r. opgedragen aan de Dienst RuimtelUke Ordening (ORO) 

van Amsterdam. In opdracht van ORO heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. de start

notitie opgesteld. 

Het bevoegd gezag dat straks de bestemmingsplannen moet vaststellen is de 

gemeenteraad van Amsterdam. 

De ontwikkeling van het projectgebied NoordelUke IJ-oever tussen IUkanaal1 en de 

Sixhaven is per 1 januari 2004 overgegaan naar de 'Coalitie' tussen de centrale stad en 

het Stadsdeel Amsterdam-Noord. Oat betekent dat burgemeester en wethouders van 

Amsterdam optreden als initiatiefnemer voor plannen in dat gebied en dat het bevoegd 

gezag dat het bestemmingsplan moet vaststellen niet langer de stadsdeelraad, maar de 

gemeenteraad van Amsterdam is . 
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1.3 Reacties op deze startnotitie 

Deze startnotitie wordt van 15januari 2004 tot en met 11 februari 2004 voor een ieder ter 
inzage gelegd. In de volgende fase van de m.e.r. -procedure worden richtlUnen opgesteld 

waarin wordt aangegeven welke aspecten in het MER aan de orde moeten komen. TUdens 

de periode waarin de startnotitie ter inzage ligt kunt u schriftelUk opmerkingen indienen 

over de op te stellen richtlUnen . U kunt uw opmerkingen oak naar voren brengen tUdens 

een hiervoor op 2 februari 2004 te houden bUeenkomst. 

Uw opmerkingen kunt u sturen naar: 

Gemeenteraad Amsterdam 

per adres de directeur van de dienst RuimtelUke Ordening 
lodenbreestraat 25 

1011 NH Amsterdam 
onder vermelding van 'Reactie Inspraak Startnotitie me.r. herinrichting Buiksloterham

Papaverweggebied' . 

De bUeenkomst waarop u naar aanleiding van de startnotitie uw opmerkingen naar voren 

kunt brengen vindt plaats op 2 februari am 19.30 uur in de raadszaal van het Stadsdeel 

kantoor van Amsterdam Noord, Buikslotermeerplein 2000. 

In dit stadium gaat het nag niet am reacties en commentaren op de plannen, maar am de 

vraag welke onderwerpen in het MER aan bod moeten komen en welke mogelUke effecten 
op het milieu zouden moeten worden onderzocht. Het MER wordt te zUner tUd tezamen 

met het (voor)ontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd . Dan voigt een inspraakronde 

waarin iedereen inhoudelUk in kan gaan op het onderzoek en het (voor)ontwerp bestem

mingsplan. 
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2 Het Masterplan NoordelUke IJ-oever 

2.1 T ransformatie 

Amsterdam staat op basis van het rUksbeleid voor de opgave om 50.000 woningen te 
bouwen in de periode tot 2030. Daarnaast moet er ruimte worden gerealiseerd voor 

arbeidsplaatsen. Tegen die achtergrond is in het Masterplan voorde NoordelUke IJ-oever 
het volgende doel opgenomen: 

En: 

Het gebied NoordelUke IJ-oever moet worden getransformeerd tot een stedelUk, 

aantrekkelUk en afwisselend woon- en werkgebied. Het gebied moet plaats gaan 

bieden aan naar schatting 9.000 nieuwe woningen, 23.000 arbeidsplaatsen en vele 

voorzieningen. Het bestaande stelsel van waterlopen en groengebieden moet 

worden versterkt. 

Er ontstaat een nieuw en intensief gebruikt stedelUk gebied dat plaats biedt aan een 

belangrUk deel van de door Amsterdam te bouwen woningen, in een menging van 

wonen met werken 

De NoordelUke IJ-oever wordt op dit moment extensief gebruikt voor industrie en 

bedrUvigheid. Scheepsbouwactiviteiten, die in het verleden sterk bepalend waren voor dit 

gebied, zUn verdwenen. Maar werken blurt nog steeds het beeld van dit gebied bepalen. 

Er werken ongeveer 8.000 mensen. De woonboten niet meegerekend, wonen er niet meer 

dan 100 mensen. Overigens is het gebied direct omgeven door de woongebieden van 

Amsterdam-Noord. 

De transformatie van het gebied in z'n huidige vorm (extensief, voornamelUk bedrUven, 

deels braakliggend) naar het toekomstige intensief bebouwde en gebruikte woon- en 

werkgebied is geen gebeurtenis, maar een proces van velejaren. In Amsterdam-Noord 

spreekt men van een 'verkleuring'. Dit proces van verkleuring zal geleidelUk verlopen, 
waarbU zich nu hier en dan daar in het plangebied ontwikkelingen zullen voordoen. Het 

Masterplan geeft de richting aan en beschrUft de zo genoemde groene, blauwe en rode 

raamwerken van beplanting, water en verkeer. Binnen de samenhang daarvan zullen de 

onderdelen van het plan in de loop derjaren stapsgewUs ingevuld worden. Door het 

vastleggen van de raamwerken worden de bUzondere kwaliteiten van het gebied benut en 
beschermd, maar het Masterplan geeft geen eindbeelden. 

Binnen de raamwerken maakt het Masterplan onderscheid in verschillende gebiedstypen: 

• bedrUventerrein: dit zUn gebieden die langdurig hun functie als bedrUventerrein 
zullen behouden; 

• kerngebieden: de toekomstige stedelUke centra, waar in hoge concentraties wordt 
gewoond, gewerkt en gerecreeerd 

• transformatiegebieden: gebieden waar een geleidelUke transformatie uiteindelUk zal 
leiden tot een menging van wonen en werken. 
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figuur 2.1 De 'verkleuring' van de Noordelijke U-oever 

Deze driedeling impliceert tevens dat de ontwikkeling zal gaan via verschillende proces

sen: van sterk gestuurd in de kerngebieden tot geleidelUk en minder gestuurd in de trans

formati egeb ieden. 

Het groene raamwerk (figuur 2.2) 
Drie groene linten verbinden het IJ met Waterland. Het eerste is de zone langs het Noord

Hollands Kanaa!. Dit gebied blUft groen en wordt toegankelUker. Het tweede ligt langs 

ZUkanaal1. Deze groene zoom wordt doorgetrokken tot aan het IJ en ook deze moet beter 

bereikbaar en meer openbaar worden. Het derde is de Noorder IJplas. 

Het blauwe raamwerk (figuur 2.3) 

De NoordelUke IJ-oever is een kruispunt van verschillende soorten water en scheepvaart

routes. Het IJ loopt langs de hele oever, met daarin zUn talloze gegraven havens en 

kanalen . Veenstromen en kana len lopen van noord naar zuid door het gebied en monden 

uit in het IJ. In het Masterplan worden die wateren behouden en verbeterd. 

Het is de bedoeling dat er in principe geen water meer gedempt wordt, maar dat er eerder 
water bU komt. Er wordt gekozen voor groene oevers, die deels door middel van demping 

tot stand worden gebracht. Op de Buiksloterham kan een fUn netwerk ontstaan voor 

kleinere schepen, zoals in de binnenstad. Vanaf de NDSM-werf is de maat van het water 

groter. Hier kunnen grotere schepen afmeren. Langs de oeverwordt Amsterdam 

toegankelUker gemaakt door nieuwe ponten die het gebied verbinden met de stad. 
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Figuur 2.4: het rode raamwerk: verkeer 

.. 
I 

Het rode raamwerk (figuur 2.4) 

De NoordelUke IJ-oever is nog slecht bereikbaar per auto en fiets en oak het openbaar 

vervoer is matig. Er wordt een fUnmaziger verkeersnetwerk gemaakt met ruim opgezette 

wegen die flexibel gebruikt kunnen worden. Er komen nieuwe routes naar het IJ voor 

bewoners van Noord, met bUzondere plekken aan het water. De voorzieningen voor 

openbaar vervoer zullen worden uitgebreid. 

Opvallende kenmerken van de transformatie van de NoordelUke IJ-oever zUn: 

• een groat samenhangend gebied, tot op heden voornamelUk in gebruik (geweest) als 
bedrUfsterrein 

• samengaan van wonen en werken 

• ruimte voor 'alternatieve' combinaties van wonen en werken 

• hoge ambities voor duurzaamheid 

• hoge dichtheden, intensief gebruik van ruimte 

• gefaseerde en geleidelUke ontwikkeling, met vooruitgetrokken speerpunten 

• structuren liggen vast, uitwerking op deelgebiedniveau nag niet 

• proces van geleidelUke transformatie. 

2.2 Shellterrein en gebied Buiksloterham-Papaverweg 

De transformatie van de NoordelUke IJ-oever begint met de de ontwikkeling van het Shell

terrein en de aanleg van de zo genaamde middenontsluiting via een doorsteek van de 

Klaprozenweg naar de Asterweg. De bouw van New Technology Centre (NTC; de nieuwe 

compacte vestiging van Shell) op het noordelUke deel van het huidige Shellterrein is een 

ontwikkeling die hier al op vooruitloopt en die dus als een gegeven moet worden 

beschouwd. Het bestemmingsplannen voor het NTC is in voorbereiding, dat voor de 

middenontsluiting is al vastgesteld. In 2007 verschUnen de eerste woningen en 

werkruimten op de vrUkomende terreinen aan het IJ. 
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figuur 2.2 Gebied Buiksloterham-Papaverweg met Shellterrein en middenontsluiting 

In tegenstelling tot het Sheliterrein komt het gebied Buiksloterham-Papaverweg niet in 

een keer beschikbaar voor herinrichting. De aanleg van de middenontsluiting maakt dit 

gebied beter bereikbaar en schept kansen voor zowel bedrUven en overige economische 

activiteiten als voor bewoners. Naast allerlei bedrUven zUn er ook veel open plekken die al 

benut zouden kunnen worden voor woningbouw. Maar om ook voor de woningen die in 

de loop van het transformatieproces worden gebouwd een goed woonmilieu te scheppen, 

moeten milieubelemmeringen, vooral de geluidzones als gevolg van industrielawaai, 

worden opgeheven. Dit betekent dat voor de bedrUven passende maatregelen moeten 

worden genomen. De transformatie van het gebied Buiksloterham-Papaverweg wordt een 

proces van een aantaljaren waarin voortdurend maatwerk moet worden geleverd. 

2.3 Volgende fasen 

In de periode van 2010 tot 2020, zal de ontwikkeling van het NDSM-terrein van start gaan, 

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de milieubelemmeringen voor stapsgewUze 

verdere ontwikkeling tegen die tUd zulien zUn opgeheven. Ook bestaande 

bedrUfsterreinen aan de Distelweg komen in deze periode voor ontwikkeling in 
aanmerking. Ten slotte zal tussen 2010 en 2020 de ontwikkeling van de Noorder IJplas 

gestalte krUgen. 

De ontwikkelingen na 2020 kunnen op dit moment nog maar globaal worden aangeduid. 

De bedrUventerreinen rond het NTC en de Metaalbewerkerweg en het Cornelis Douwes

terrein tot en met Shipdock zullen volgens het Masterplan nog lange tUd een bedrUfs

bestemming houden. De Metaalbewerkerweg heeft een vigerend, maar oud bestemmings

plan. In het gebied Papaverhoek zal een ingrUpende reconstructie nodig zUn om de hoofd

route Cornelis Douwesweg- Klaprozenweg in de toekomst te laten blUven functioneren. 

Ook de aanpak van de Noordstrook van de NDSM-werf en de herontwikkeling van de 

Klaprozenweg is voorzien voor na 2020. 
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3 Beleid en besluiten 

3.1 Beleidskader 

In het MER zal worden aangegeven welke voorwaarden er gelden bU de ontwikkeling van 

de het plangebied. BU de beschrUving van het wettelUk kader en het beleidskader wordt 

onderscheid gemaakt naar Europees, rUks-, provinciaal. regionaall gemeentelUk en 
stadsdeel niveau. Nagegaan zal worden welke van de onderstaande wetten en 

documenten voor de ontwikkeling van het plangebied relevant kunnen zUn. 

Europees niveau 
HabitatrichtlUn 

VogelrichtlUn 

Verdrag van Malta . 

Nationaal niveau 
Wet op de RuimtelUke Ordening 

Wet milieubeheer 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Wet bodembescherming en uitvoeringsregelingen 

Wet geluidhinder 

Experimentenwet Stad en Milieu 

Natuurbeschermingswet 

Besluit beschermde inheemse dier- en plantensoorten 

Flora en Faunawet 

VUfde Nota op de RuimtelUke Ordening (geen vigerend beleid) 

Structuurschema Verkeer en Vervoer II 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 

Nationaal Verkeers en Vervoersplan (geen vigerend beleid) 

Nota LandelUk gebied 

Structuurschema Groene Ruimte II 

Nota natuur, bos en landschap in de 21" eeuw (Natuur voor mensen, mensen voor 
natuur) 

Waterbeleid 21" eeuw 

Besluit luchtkwaliteit. 

Provinciaal niveau 
Streekplan Noord-Holland Zuid, vastgesteld bU besluit van 17 februari 2003 

Provinciaal Waterhuishoudingsplan 

Verkeer- en Vervoersplan Noord-Holland 

Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 

Regionaal en gemeentelUk niveau 
Bestemmingsplannen (inclusief geluidzones) 

Structuurplan 

Besluiten externe veiligheid 

Overige gemeentelUke besluiten en plannen. 

blad 11 Oranjewoud Stad & Rulmte 





proJectnr. 138066 

Januari 2004 
Startnotitie definitief.doc 

Startnotitle 
Milleu-effectrapportage herinrlchtlng Bulksloterham-Papaverweggebied 

Amsterdam 

'l€=? 
OranfeWoud 

Stadsdeel Amsterdam-Noord 
Bodemsanering in Amsterdam-Noord , december 1997 

Bodembeheerplan en Bodemkwaliteitskaart Amsterdam-Noord, november 2001 

Klimaatplan Amsterdam-Noord 2003 - 2006,juni 2003 

Notitie Duurzaam materiaalgebruik (juni 2003) 

Beleidsovereenkomst Amsterdam-Noord 2003-2006 

Panorama Noord; Toekomstvisie Amsterdam Noord; februari 2001 

Amsterdam-Noord Op en Top Amsterdam, Economische Structuurnota 2001 - 2005 

Amsterdam-Noord, Wonen voor ledereen, Beleidsnotitie februari 2002 

Verkeersvei I igheidspla n,januari 2002 

Parkeren in de nieuwe eeuw, Parkeernota Amsterdam-Noord, oktober 2002 

Projectbesluit Shellterrein. 

3.2 Reeds genomen besluiten 

Aan het historisch gegroeide gebruik en de inrichting van grote delen van het plangebied 

liggen geen bestemmingsplannen ten grondslag. Voor het plangebied zUn de 
voorschriften ex Artikel 43 Woningwet van kracht met als bestemming industrieterreinen 

in de zin van Handel en NUverheid. Door de overgangsbepaling van de WRO 1968 hebben 

deze voorschriften de status van bestemmingsplan gekregen. Voor de Buiksloterham is er 

sinds maart 2003 een voorbereidingsbesluit van kracht. Dit is tweejaar geldig. 
Daarnaast zUn er twee zonebesluiten van kracht: de geluidzone westelUk havengebied en 

de geluidzone Johan van Hasseltkanaal west. Voor het Cornel is Douwesterrein is de 

geluidszone opgenomen in het facetbestemmingsplan geluidszonering Cornel is Douwes
terrein. Voor een deel worden de geluidzones dus veroorzaakt door bedrUven binnen het 

gebied van de NoordelUke IJ-oever zelf, voor een deel ook door het WestelUk Havengebied 

aan de zuidzUde van het IJ. Deze zonebesluiten maken woonbebouwing op grote del en 

van de NoordelUke IJ-oever op dit moment nog onmogelUk (zie figuur 7.1 op bladzUde 30). 
De bestemmingen van het bedrUventerrein Metaalbewerkersweg zUn vastgelegd in een 

oud maar nog vigerend bestemmingsplan. Onlangs is voor de middenontsluiting van het 

plangebied een bestemmingsplan vastgesteld. 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in april 2003 het structuurplan voor de hele stad 

vastgesteld . Hierin staan ook de hoofdlUnen voor de ontwikkeling van de NoordelUke IJ
oever. 

Voor de delen waar de voorschriften ex artikel 43 niet gelden is het Amsterdam 

Uitbreidingsplan van kracht. Dit plan geldt als bestemmingsplan. 

Er is een bestemmingsplan vastgesteld voor de middenontsluiting via een doorsteek van 

de Klaprozenweg naar de Asterweg . 

Ook voor de aanleg van de Noord-ZuidlUn (buiten het plangebied) is een bestemmingplan 

vastgesteld dat inmiddels onherroepelUk is. 
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3.3 Te nemen besluiten 

Het Masterplan voor de NoordelUke IJ-oever moet nog worden vastgesteld door de 

deelraad van Stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeenteraad van Amsterdam. Het 

vaststellen van het Masterplan is, evenmin als het vaststellen van het structuurplan, geen 

concrete en voor beroep vatbare beleidsbesl issing die de uitvoering van de plannen voor 

de herinrichting van de NoordelUke IJ-oever mogelUk maakt. 

Voor de bouw van het NTC moet het thans in voorbereiding zUnde bestemmingsplan voor 

het NTC-terrein worden vastgesteld. Hierin zal het terrein een bedrUfs- en kantoor

bestemming krUgen. Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure zal de bouw van 

het NTC mogelUk gemaakt worden via een procedure volgens artikel 19 van de Wet op de 

RuimtelUke Ordening . 

Om woningbouw mogelUk te maken moeten belemmeringen door bestaande geluidzones 

worden opgeheven. Dat kan gebeuren door een of meer bestemmingsplannen vast te 

stellen waarin de geluidzones niet meer voorkomen of door het wUzigen van de 

bestemmingsplannen waarin de geluidzones zUn vastgelegd. 

Na het bestemmingsplan voor het NTC, dat als een min of meer autonome ontwikkeling op 

de transformatie van de NoordelUke IJ-oever vooruitloopt, komt het bestemmingsplan 

voor het plangebied aan de beurt. Uitgangspunt is dat er voor het gehele plangebied 

(Shellterrein en het gebied Buiksloterham-Papaverweg) een bestemmingsplan wordt 

gemaakt. Niet uitgesloten wordt dat er zich omstandigheden voordoen die het wenselUk 

maken om voor het Shellterrein een afzonderlUk bestemmingsplan te maken, 

vooruitlopend op het bestemmingsplan voor het totale plangebied . 
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4 Plangebied Shellterrein en gebied Buiksloterham-Papaverweg 

4.1 MogelUkheden en belemmeringen 

Shellterrein 
Op dit moment bestrUkt Shell het hele zuidelUke deel van het plangebied, totaal een 

gebied van 27 ha. Het is nu nog een besloten bedrUfsterrein . Shell gaat het grootste deel 

van dit gebied verlaten en trekt zich terug in het nieuw te bouwen NTC op de noordelUke 

7 ha van het huidige Shellterrein, aan het IJ. De rest van het terrein komt daardoor vrU 

voor de bouw van woningen en bedrUfsruimte (zie figuur 4.2). 

figuur 4.1 Overzicht over het Shellterrein (voorgrond) en het gebied Buiksloterham

Papaverweg 

Het gebied Buiksloterham-Papaverweg bestaat uit bedrUfsterreinen . Een 

woonbestemming is op dit moment nog niet mogelUk omdat het hele gebied ligt binnen 

de geluidzone van Shell en andere bedrUven, waaronder enkele A-inrichtingen (grote 
geluidmakers waarvoor een geluidzone moet worden ingesteld) . Door het vertrek van 

Shell en als gevolg van een aantal andere ontwikkelingen in het plangebied ontstaan 

mogelUkheden om de bestaande geluidzonering op te heffen en te vervangen door een 

nieuwe zone. Deze aanpassing komt neer op een sterke inperking van de zone, zodanig 

dat mogelUkheden voor woningbouw ontstaan. 

Om de transformatie naar een gebied met een menging van wonen en werken te kunnen 

realiseren, moeten de toekomstige geluidzones zo klein mogelUk zUn en liefst niet verder 

rei ken dan tot de eigen bedrUfsgrenzen . Dit moet eerst inhoudelUk met de bedrUven in 

kwestie geregeld worden voordat het geformaliseerd kan worden . 

Van belang voor de toekomstige bestemmingen (en voor de planvorming) is dat het meest 

westelUke deel van het gebied Buiksloterham ook binnen de geluidzone van het WestelUk 
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havengebied ligt (zie figuur 7.1). Geluidzones worden opgenomen in het bestemmings
plan en het vaststellen, herzien of opheffen van geluidzones kan aileen door het vast

stellen ofwUzigen van het bestemmingsplan. 

Voor het gehele gebied geldt dat de bodemkwaliteit slecht is (grote delen van het gebied 

hebben een verontreinigde bod em) en dat de ontwateringstoestand te wensen overlaat 

(hoge grondwaterstanden) 

Voor het NTC worden op dit moment een bestemmingsplan en een artikel 19 procedure 

voorbereid om de bouw mogelUk te maken. De bestemming van dit terrein blUft bedrUfs

terrein, woningen komen er niet. De bouw van het NTC kan worden gezien als een auto

nome ontwikkel ing binnen het gebied. 

4.2 Shellterrein 

In het 'Projectbesluit Shellterrein' van augustus 2003 staan voorstellen voor de 

herinrichting van het Shellterrein. Dit stuk is opgesteld in opdracht van het Stadsdeel 

Amsterdam Noord in samenwerking met ING Real Estate en Shell. In november 2003 

wordt het projectbesluit besproken en vastgesteld door het stadsdeelbestuur van 

Amsterdam-Noord en aansluitend door het gemeentebestuur van Amsterdam. 

figuur 4.2 Een mogelijke invulling van het Shellterrein 

Karakter 

Volgens het projectbesluit wordt het Shellterrein een stedelUk gebied met een 

ontspannen karakter. Daardoor onderscheidt het zich van de binnenstad en andere 

centrumgebieden in Amsterdam. Het Shellterrein wordt een echt stuk stad met stevige 

straatwanden en forse gebouwen. Drukke en stille stukken, openbaar en prive wisselen 

elkaar af. Pleinen of pleinges met cafes, restaurants, winkels en voorzieningen. De 

aanwezigheid van het water in en rond de wUk is zichtbaar. Het groen tussen de blokken, 

een nieuw aan te leggen oeverpark langs het IJ en enkele bestaande karakteristieke 

gebouwen vormen een prettige afwisseling met de nieuwe bebouwing. 
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De wUk heeft stUI en is hoogwaardig in functies en inrichting. Het Shellterrein wordt een 

gemengd gebied met wonen, werken en voorzieningen. Er zUn woonstraten en stadstraten 
met een menging van functies. Dit maakt het Shellterrein een levendig gebied, waar het 

aangenaam wonen, werken en recreeren is. Gebouwen zUn waar mogelUk flexibel. 

functiemenging en functiewUzigingen zUn mogelUk. Voor het gebied als totaal is de 

verhouding wonen/niet wonen bepaald op 70/30. De gevraagde woningdichtheid van 

150/ha resulteert in een hoge floor/space-index (fsi =2) en een woonmilieu waarin 
verschillende typen appartementengebouwen de toon zullen zetten. 

Openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte draagt bU aan het beeld van het gebied als 

hoogwaardig verblUfsklimaat. Rustige binnenterreinen en een groene vooroever als 

contrast met de drukke omgeving. Auto's in ondergrondse parkeervoorzieningen, het 
bezoekersparkeren is gedeeltelUk op straat. Busverbindingen lopen door de wUk. De 

referenties voor het gebied zUn: monumentaal, residentieel. 

Relaties met de omgeving 

Het Shellterrein is geen op zichzelf staande locatie. De relatie met en de aangrenzende 

Van der Pekbuurt en met Amsterdam-Noord in het algemeen krUgt veel aandacht. 

Daarnaast is de aansluiting met transformatie en planvorming in de omliggende gebieden 

van de Buiksloterham, de Tolhuistuin en de Sixhaven belangrUk. 

I nfrastructuur 

De hoofdinfrastructuur ligt in Amsterdam-Noord op afstand van de IJ-oever. De oever is 

door de daar liggende havens en bedrUfsterreinen nauwelUks toegankelUk. Toch is het 

Shellterrein door de nabUheid van de ring, de IJ-tunnel en het Centraal Station goed 

ontsloten. Volgens het projectbesluit biedt dit kansen voor een verkeerstechnisch luw 

woonmilieu dat voor aile verkeer optimaal ontsloten is. Het Shellterrein wordt voor 

autoverkeer ontsloten door drie stadsstraten: de middenontsluiting die via de Asterweg 

het Shellgebied verbindt met de hoofdinfrastructuur van Amsterdam-Noord, de Van der 
Pekstraat via een nieuw aan te leggen brug over het Buiksloterkanaal ;ook de Grasweg 

maakt deel uit van het netwerk van stadstraten dat de IJ-oever verbindt met de 

hoofdinfrastructuur van Amsterdam-Noord. Andere straten, haaks op de Asterweg en de 

Grasweg, zUn woonstraten die voor zover mogelUk autoluw worden ingericht. 

In de plannen wordt ruimte geboden aan langzaam verkeer (fiets) en openbaar vervoer. 

Door en langs het plangebied lopen openbaar-vervoerlUnen (bus en in de toekomst de 

Noord-zuidIUn). Voor langzaam verkeer zUn ook de pontveren naar het centrum van 
Amsterdam van groot belang. 

Inrichting 

De openbare ruimte bestaat uit het netwerk van stadsstraten dat het gebied ontsluit, de 
woonstraten en pleinen haaks op het IJ en het nieuwe oeverpark. BU de inrichting van de 

stadsstraten staat de verkeersfunctie voorop, bU de overige ruimten de verblUfsfunctie. 

Een groot deel van de woonstraten wordt als voetgangersgebied uitgevoerd. AfhankelUk 

van de breedte kunnen er in de stads- en woonstraten een oftwee rUen bomen worden 

geplaatst en op sommige pleinen ook bomen in groepjes. 
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Het oeverpark zal worden aangelegd op een aanplemping in het IJ. De oeverlUn wordt 

daarmee ongeveer 30 m verlegd vanuit de huidige oeverlUn. De nieuwe oever heeft een 

lage grens met het water, gemaakt van gestorte natuursteen die mogelUkheden biedt voor 
de ontwikkeling van flora en fauna. De parkoever van de Buiksloterham verbindt de twee 

groene scheggen die de IJ-oever van Amsterdam-Noord verbinden met het groene gebied 

van Waterland. 

Hoogbouw 

Het stedenbouwkundig plan voor het Shellterrein bestaat, afgezien van het NTC-terrein, 

uit twee duidelUk te onderscheiden delen (zie figuur 4.2). Het noordelUke deel is de 

'Blokkenstad', solitaire gebouwen met gemiddeld zeven lagen (24 m) gegroepeerd rond 

rustige binnenhoven. Dit deel omvat ruim 60% van het totale programma, met het 

zwaartepunt op wonen en daarnaast werken en (niet-)commerciele voorzieningen. Het 

zuidelUke deel bestaat uit een strip met hoogbouw. Naast de bestaande toren Overhoeks 

en het te handhaven Groot laboratorium komen hier vUf nieuwe slanke hoge torens op een 

halfopen onderbouw rond een aantal hoven. De torens varieren in hoogte tussen 60 m en 

110m. Het programma is gemengd: woningen, hotels, kantoren, culturele functies en 

horeca. 

4.3 Buiksloterham en Papaverweggebied 

Met een geschiedenis van voortdurende veranderingen is het gebied Buiksloterham

Papaverweg een wat rommelig gebied met een eigen aantrekkelUk karakter. Maar het 
gebied is slecht ontsloten en er is sprake van bodemverontreinigingen en slechte 

ontwatering. De waterkanten, eigenlUk de meest aantrekkelUke delen van een gebied, zUn 

moeilUk toegankelUk. 

Door de middenontsluiting, de aanleg van bruggen en door een water- en wegenstructuur 

wordt het gebied toegankelUk gemaakt en geordend. Resultaat is een kavelstructuur van 
grotere en kleinere blokken. Op sommige plaatsen zal een functiemenging van wonen en 
werken mogelUk worden, op andere plaatsen zal wonen onmogelUk blUven en komen of 

blUven er aileen bedrUven. Milieubelasting en omvang van de bedrUven bepalen voor een 

belangrUk deel wat er mogelUk is. De bebouwingsdichtheid wordt flink vergroot ten 

opzichte van de huidige situatie. Uitgegaan wordt van een maximale bouwhoogte van 

30 m. Aileen op de noordelUke kade van het Van Hasseltkanaal kan tot 60 m hoog 

gebouwd worden. 

In het Masterplan wordt voor het gebied Buiksloterham-Papaverweg onderscheid 

gemaakt in drie gebiedstypen (figuur 4.3): 

• gebieden voor bedrUven; hieronder valt (naast het bedrUventerrein Asterweg/Gras
weg, waar ook het NTC-terrein deel van uitmaakt) het gebied ten noorden van de 

Klaprozenweg; voor dit gebied, met 100% bedrUvigheid, is de ambitie om te komen 

tot een verdere verdichting en intensivering van het ruimtegebruik en het 

terugdringen van de milieubelasting; 

• gemengd stedelUk gebied: westelUk van de middenontsluiting; in dit deelgebied 

wordt gestreefd naar een menging van wonen (70%) en werken (30%) en een 

gestuurd ontwikkelingsproces; 
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• transformatiegebied: oostelUk van de middenontsluiting; in dit deelgebied wordt in 

principe ruimte geboden aan een spontane transformatie, waarbU wonen (60%) en 
werken (40%) in een intensieve menging aanwezig kunnen zUn. 

De wUze van bodemsanering en ontwatering moet in de pas lopen met de geleidelUke 

transformatie van het gebied. Een integrale ophoging is daarmee moeilUk te combineren . 
Per gebiedsdeel worden oplossingen uitgewerkt. 

Een geleidelUke transformatie betekent ook een proces dat niet goed voorspelbaar is, een 
proces dat vraagt om zowel speelruimte als spelregels. Het gaat dan om de invulling van 

kavels, een minimale hoeveelheid groen, de parkeerdruk en het realiseren van een milieu 
waarbinnen tenminste op een aantal plaatsen gewoond, maar daarnaast ook gewerkt kan 

worden. Speelruimte en spelregels zUn daarbU van belang zowel voor de woonfunctie als 
voor bedrUvigheid en de openbare ruimte. 

Figuur 4.3: Gebiedstypen in het gebied Buiksloterham-Papaverweg 
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5 Het m.e.r.-proces 

5.1 M.e.r. en bestemmingsplanprocedure 

Het eerste bestemmingsplan voor de NoordelUke IJ-oever (Shellterrein , Buiksloterham en 

Papaverweggebied) zal het mogelUk maken te beginnen met woningbouw in een min of 

meer aaneengesloten gebied waarin uiteindelUk meer dan 4.000 woningen gebouwd 
zullen worden. Daarom moet er een MER worden opgesteld voordat het bestemmingsplan 

kan worden vastgesteld. 

5.2 Plangebied en studiegebied binnen de raamwerken van het Masterplan 

BU het opstellen van het MER wordt onderscheid gemaakt tussen een plangebied en een 
studiegebied en de raamwerken van het Masterplan. Het plangebied is het gebied waar

binnen de activiteiten plaatsvinden waarvoor het MER wordt gemaakt. Het studiegebied is 

het gebied waarbinnen een wisselwerking merkbaar kan zUn met de activiteiten binnen 

het plangebied. De grenzen van een aldus gedefinieerd studiegebied kunnen per onder

werp/milieuaspect varieren. De in het Masterplan aangegeven groene, blauwe en rode 

raamwerken zUn medebepalend voor de relaties tussen het plangebied, het studiegebied 

en de wUdere omgeving. 

Op dit moment zUn aileen de plannen voor het Shellterrein en in mindere mate ook het 

gebied Buiksloterham-Papaverweg zo ver uitgewerkt dat ze op een afzienbare termUn in 

een bestemmingsplan zullen worden vastgelegd. Shellterrein, Buiksloterham en 

Papaverweggebied vormen dan ook het plangebied waarvoor nu een MER zal worden 

opgesteld. 

Het plangebied van Shellterrein, Buiksloterham en Papaverweggebiedgebied grenst 

binnen het gebied van de NoordelUke IJ-oever aan de Sixhaven in het oosten en het 

NDSM-terrein in het westen. Die gebieden maken dan ook tezamen met het plangebied 

deel uit van het studiegebied voor het MER. AfhankelUk van onderzoeksonderwerpen en 

optredende effecten kan dat ook gelden voor delen van het IJ aan de zuidzUde en 

woonwUken van Amsterdam-Noord aan de noordzUde. 
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figuur 5.1 Overzicht van de Noordelijke U-oever met het plangebied (streeplijn) en 

globale aanduiding van het studiegebied (getrokkenlijn) 

5.3 Het samenspel tussen m.e.r. en planvorming 

Het Masterplan NoordelUke IJ-oever geeft de aanzet voor de 'verkleuring' van de Noorde

lUke IJ-oever van een extensief gebruikt en vrUwel onbewoond bedrUvengebied naar een 
intensief gebruikt gebied met een menging van wonen en werken. Na het vertrek van Shell 

zullen de veranderingen op het Shellterrein in betrekkelUk korte tUd plaatsvinden. 

In de rest van het plangebied (Buiksloterham en Papaverweggebied) zullen de trans

formatieprocessen, met name in de transformatiegebieden, geleidelUker verlopen. Waar 
mogelUk worden bestaande open ruimten ingevuld met nieuwe woningen en/of bedrUven 

en datzelfde zal in de loop van een aantaljaren gebeuren met ruimte die beschikbaar 

komt door het verdwUnen van bedrUven. Een aantal bestaande bedrUven zal, al dan niet 
met de nodige (milieu)voorzieningen, worden ingepast in de nieuwe situatie. 

Aan het Masterplan is veel onderzoek voorafgegaan en in de plannen is een aantal 

afwegingen gemaakt. Milieubelangen hebben daarbU een duidelUke rol gespeeld, maar 

blUken -doordat in het gebied van de NoordelUke IJ-oever weinig waarden van natuur en 

landschap aanwezig zijn- weinig structurerend te werken. De stedenbouwkundige visie 
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van het Masterplan voor het Shellterrein en voor het gebied Buiksloterham-Papaverweg 

kan in het MER dan ook als uitgangspunt worden genomen. BelangrUke vragen die nog 

spelen zUn de wUze waarop het transformatieproces kan worden ingericht en de aanpak 

van de bodemverontreiniging. 

De meerwaarde van deze m.e.r. ligt vooral op het vlak van de nadere invulling, het 

benutten van kansen en mogelUkheden, het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit 

binnen het plangebied en het vormgeven van het transformatieproces. Het MER richt zich 

daarbU op het niveau van het plangebied en zalleiden tot uitspraken over de verdere 

uitwerking die later zal gaan plaatsvinden. 

Voor zover relevant kan dat gebeuren in samenhang met de omliggende gebieden binnen 
het studiegebied en met de groene, blauwe en rode raamwerken als een gegeven. Men 

kan hierbU denken aan de aanpak van noodzakelUke bodemsaneringen, aan duurzaam

heidsaspecten, aan de inpassing van groen en water of aan het verkeer en parkeren. 

Een MER staat niet op zichzelf, maar het gaat over concrete voorgenomen activiteiten. 

Zeker omdat hier niet de milieubelangen stu rend zUn, maar de stedenbouwkundige visie 

het uitgangspunt is, kan de m.e.r.-procedure niet vooruitlopen op de planvorming. Het 

opstellen van het MER en het uitwerken van plannen moeten hand in hand gaan, zodat de 

m.e.r. een hulpmiddel kan zUn bU het beoordelen van oplossingen en varianten en het 

optimaliseren van de plannen. 

Alternatieven en varianten 

Meerwaarde van deze m.e.r. 

De beoogde meerwaarde van deze m.e.r. voor de planvorming -het bUdragen aan het 

vormgeven van het transformatieproces en het waarborgen van de milieubelangen 

daarbU- komt tot uiting in de aanpak van de alternatieven en varianten die in het MER 

zullen worden beschreven. De alternatieven bestaan daarbU niet uit (verschillende) 

ruimtelUke uitwerkingen voor het plangebied, maar uit mogelUkheden waarop het 

transformatieproces kan worden ingericht. 

Stedenbouwkundige visie als basis 

Milieubelangen en de waarden van natuur en landschap hebben bU het uitwerken van de 

stedenbouwkundige structuur een rol gespeeld, maar bleken -omdat de actuele waarden 
in het plangebied laag zUn- weinig richting te geven aan de toekomstige structuur en 

inrichting van het plangebied. Omdat de stedenbouwkundige overwegingen maatgevend 

zUn en reeds vastgelegd in het Masterplan worden in het MER voor het Sheliterrein en het 

gebied Buiksloterham-Papaverweg geen alternatieven in beschouwing genomen voor de 

stedenbouwkundige opzet.. Een andere opzet biedt geen relevante meerwaarde voor het 

milieu. In het MER zal worden beschreven welke overwegingen bU het vaststellen van de 

structuren in het Masterplan een rol hebben gespeeld. 

Het MER zal zich daarom op het niveau van het plangebied richten op keuzemogelUk

heden en varianten binnen het stedenbouwkundig plan en geen alternatieve stedenbouw

kundige opzet in beschouwing nemen. 
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De problematiek van de transformatie van het Shellterrein en het gebied Buiksloterham

Papaverweg leidt tot het aanduiden van twee thema's waarin het MER een rol kan spelen: 

• het vormgeven aan het transformatiepraces 

• de aanpak van de bodemverontreiniging. 

T ra nsformati eproces 

Voor het gebied Buiksloterham-Papaverweg gaat het Masterplan uit van verschillende 

gebiedstypen en verschillende transformatieprocessen. Het MER zal een ral vervullen bU 

het maken van keuzes over hoe de transformatieprocessen kunnen worden ingericht en 

welke spelregels daarbU kunnen of moeten worden gehanteerd. Kernpunt hierbU is dat de 
transformatie zal leiden tot het samengaan van wonen en werken. Hierdoor kan enerzUds 

milieuhinder, het overschrUden van milieunormen en een onvoldoende kwaliteit van de 

woonomgeving ontstaan, terwUI anderzUds bedrUven kunnen aanlopen tegen onzeker

heden met betrekking tot milieuruimte, uitbreidingsmogelUkheden en investeringen. 

Milieuhinder kan daarbU ontstaan op bedrUfslocaties zelf, maar ook het gevolg zUn van 

transport. In veel gevallen zal het gaan om geluidhinder, maar ook andere leefbaarheids

aspecten, zaals visuele hinder en sociale veiligheid kunnen een rol spelen. Het trans

formatieproces kan gevolgen hebben voor de aanpak van de bodemverantreiniging, 

omdat rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen op kavel- of blokniveau. 

Speelruimte en spelregels 

Het MER zal -v~~r de drie gebiedstypen bedrUvengebied, transformatiegebied en gebied 

met gemengd wonen en werken afzonderlUk- ingaan op mogelUke manieren waarop het 

transformatiepraces kan worden ingericht en de menging van wonen en werken kan 

worden vormgegeven. DaarbU zal worden gekeken naar de mogelUkheden om het proces 

te sturen (kunnen spelregels worden geformuleerd, welke inhoud kunnen die spelregels 

hebben, welke normen of criteria kunnen daarbU worden gehanteerd, is (milieu)zonering 
bruikbaar, met welke (wettelUke)bepalingen moet rekening worden gehouden, wat is 

minimaal nodig voor sturing), naar het niveau waarop functiemenging plaatsvindt (wUk, 

blok, kavel) en zal tevens aandacht worden besteed aan de vraag welke milieueffecten 

van belang zUn. HierbU is zowel het perspectiefvan bewoners -samengevat aangeduid 
als de leefbaarheid- als van bedrUven van belang. 

Het MER zal hierbU voortbouwen op onderzoeken die in Amsterdam en elders op dit 

gebied al zUn uitgevoerd. Daarnaast zal een aantal voorbeelden worden uitgewerkt. 

Bodem 

BU een ruimtelUke ontwikkeling en bouwactiviteiten wordt in principe de bodemkwaliteit 

op een niveau gebracht dat past bU de nieuwe functie en eventuele toekomstige functies. 

In het beleid van Amsterdam wordt daarbU als uitgangspunt gehanteerd dat elke 

toekomstige functiewUziging mogelUk zou moeten zUn zander verdere ingrepen of 

saneringsmaatregelen. Grond wordt in principe in erfpacht uitgegeven. Voorafgaand aan 

het uitgeven wordt de grond 'schoon' gemaakt, bUvoorbeeld door het aanbrengen van een 
schone leeflaag. Een zorgvuldige aanpak en een toets aan wet- en regelgeving en beleid is 

dus 'common practice'. Ook voor de ontwikkeling van het Shellterrein en het gebied 

Buiksloterham-Papaverweg wordt deze aanpak gevolgd. Voor het Shellterrein heeft dit 

inmiddels geleid tot concrete afspraken over de aanpak en de te bereiken resultaten (in 

termen van toekomstige bodemkwaliteit en 'mate van functionaliteit'). 
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Het transformatieproces kan bU de aanpak van de bodemverontreiniging tot specifieke 

problemen leiden: een kavel- of bloksgewUze aanpak kan onder andere leiden tot ver

schillen in hoogteligging van het gebied en daarnaast leiden tot beperkingen aan het 

binnen het plangebied toepassen van vrUkomende grond. 

Het IUkt zinvol om het MER te gebruiken om de hoofdlUnen van de aanpak van het 

bodemverontreiniging vast te stellen en daartoe in het MER de milieueffecten van 

mogelUke saneringsmaatregelen in de breedte te beschrUven . Ous niet aileen kUken naar 
de bodemeffecten (zoals de effecten op de risico's) maar ook naar andere effecten die 

samenhangen met saneringsmaatregelen, zoals (tUdeIUke) geluidhinder, 

vervoersbewegingen, stofhinder, (tUdeIUke) effecten op grondwater en het ruimtebeslag 

op stortplaatsen. MogelUke varianten zUn een grootschalige en integrale aanpak of een 

kleinschalige ad hoc benadering. HierbU wordt tevens aandacht besteed aan de 
specifieke condities van het transformatieproces. 

Vooralsnog zUn mogelUke, in het MER te onderzoeken saneringsmaatregelen: 

• streven naar werken met gesloten grondbalans (per 'geval' of per samenhangend, 
gelUktUdig te ontwikkelen deelgebied) . Oit impliceert per deelgebied het maken van 

een grondbalans. AfhankelUk van geplande transformatie leidt dit tot een meer of 

minder grote ophoging van het terrein bU het aanbrengen van een leeflaag. Oit alles 

onder voorwaarden, zoals hanteren stand-stillbeginsel en grondverplaatsing aileen 

binnen gevalsbegrenzing 

• streven naar zo mogelUk handhaven van bestaand peil; dit heeft tot gevolg het 

afgraven en afvoeren van grond. 

In beide gevallen is een specifieke aanpak van mobiele verontreinigingen en puntbronnen 

noodzakelUk. Andere maatregelen -zoals het reinigen van grond en het terugbrengen- is 

gezien het karakter van de verontreinigingen (immobiel, cocktail) voor grote delen van het 

plangeb ied niet mogelUk. 

Oe hiervoor beschreven opzet voor de manier waarop bodemaspecten in het MER zullen 

worden meegenomen heeft -afgezien van de hoogteligging- waarschUnlUk weinig effect 

op de verdere stedenbouwkundige structuur. Oit betekent dat in het MER de aanpak van 

bodemverontreiniging grotendeels los van de (alternatieven v~~r) de stedenbouwkundige 

opzet kan worden beschreven. 

MogelUk discussiepunt is nog in hoeverre de bodemkwaliteitss ituatie 'structurerend ' kan 

werken op de stedenbouwkundige opzet. Oeelgebieden met een bepaalde veront

reinigingsgraad zouden immers eerder in aanmerking kunnen komen voor een functie 

'parkeerterrein' dan de functie 'park'. Niet uitgesloten is dat dit tot op zekere hoogte 

mede functiebepalend zou kunnen zUn . Vooralsnog is de conclusie echter dat de veront

reinigingssituatie zo complex is dat dit voor het plangebied niet zinvol is . 

Meest-milieuvriendelUk alternatief 

In een MER moet het zogenaamde meest-milieuvriendelUk alternatief (MMA) worden 

beschreven . Oit is het alternatief dat er op is gericht nadelige gevolgen voor het milieu zo 

veel mogelUk te voorkomen en, voor zover dat niet kan, deze te mitigeren of tot slot te 

compenseren. Het MMA vraagt dus een actieve opstell ing van de initiatiefnemer om te 
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laten zien W1;lt op milieugebied haalbaar is. Het MMA moet een realistiseh alternatief zUn, 

dat daadwerkelUk in aanmerking komt om te worden gerealiseerd. 

Voor het Shellterrein en het gebied Buiksloterham-Papaverweg kan worden gesteld dat de 

Invulling zoals die voigt uit de stedenbouwkundige visie kan dienen als de basis voor het 
MMA: er zUn immers in het plangebied geen specifieke milieuwaarden die zouden leiden 

tot een andere stedenbouwkundige opzet, De transformatie van het gebied zal over het 
geheelleiden tot een duidelUke verbetering van de milieusituatie. 

Gezien de aard van het voornemen en vanwege de kenmerken van het plangebied ligt het 

voor de hand om het MMA te riehten op het verder verbeteren van de interne kwaliteit van 

het plangebied. DaarbU zUn vooral de aanpak van bodemverontreinigingen, duurzaam
heidsaspeeten, zoals materiaalgebruik, beperken van energiegebruik (passief en aetief) 

en daaraan gekoppeld de reduetie van de emissie van CO2, het beperken van effeeten op 

het watersysteem en de manier waarop het transforl11atieproees vorm krUgt van belang. 
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6 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

6.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling als referentie 

De huidige situatie en de autonome ontwikkeling (HSAO) vormen de referentie bU het 

bepalen van de milieueffecten die het gevolg zUn van de uitvoering van de plannen 

waarvoor het MER gemaakt wordt. Met de autonome ontwikkeling wordt bedoeld de 

ontwikkeling zoals die zou plaatsvinden als de plannen waarvoor het MER gemaakt wordt, 

niet zouden worden uitgevoerd. Maatgevend voor de autonome ontwikkeling zUn het 

vigerend beleid en al vastgestelde plannen. Op de NoordelUke IJ-oever behoort het 
structuurplan, dat in overeenstemming is met het Masterplan, formeel ook al tot de 

vastgestelde plannen. 

Voorgesteld wordt echter om het structuurplan ook te zien als een onderdeel van de 

plannen voor de herinrichting van de NoordelUke IJ-oever en niet als onderdeel van de 

autonome ontwikkel ing. 

Een beschrUving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling is een vast 

onderdeel van een MER. In dit onderdeel wordt een globale verkenning gemaakt van het 

hele gebied van de NoordelUke IJ-oever, maar er zal vooral worden toegespitst op het 

Shellterrein en het gebied Buiksloterham-Papaverweg. In het hoofdstuk HSAO van het 

MER komen aan de orde: 

• de ligging en geografie van Shellterrein en gebied Buiksloterham-Papaverweg binnen 

de NoordelUke IJ-oever 

• de huidige infrastructuur van wegen en water 

• het huidige terreingebruik, de inrichting en de bestemmingen van plangebied en 

omgeving 

• de aanwezige bedrUven en hun effecten op de omgeving 

• de kwaliteit van bodem, water en lucht 

• aanwezige waarden van landschap, natuur en cultuurhistorie 

• het verkeer in, naar en van het plangebied van Shellterrein en gebied Buiksloterham-

Papaverweg 

• geluid (industrie, verkeer) 

• sociale veiligheid 

• externe veiligheid (gevaarlUke stoffen). 

6.2 Korte karakteristiek van het plangebied 

Het plangebied is onderdeel van de NoordelUke IJ-oever, het deel van Amsterdam-Noord 

tussen de IJ-tunnel in het oosten en ZUkanaal H in het westen dat direct grenst aan het IJ. 

Het plangebied ligt buitendUks van de hoofdwaterkering en bestond rond 1800 voor een 

groot deel uit water. In de loop van de 19" eeuw is het gedempt met opgebaggerde grond 

of ingepolderd. De NoordelUke IJ-oever bestaat zowel uit ingepolderd gebied als uit 

buitendUkse (buiten de Grasweg) aanplempingen. Ook het plangebied is grotendeels tot 

stand gekomen door menselUke ingrepen. In de 20" eeuw heeft het plangebied zUn 
huidige vorm en structuur gekregen (zie figuur 5.1). 
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De hoofdverkeersstructuur loopt aan de noordzUde rondom het gebied. Daaromheen 

liggen weer de woongebieden van Amsterdam-Noord. De NoordelUke IJ-oever is over land 

ontsloten door wegen die aftakken van de hoofdwegen rondom het gebied en waarvan de 

meeste rondlopen of doodlopen in het gebied van de NoordelUke IJ-oever. De oevers zelf 

zUn grotendeels bezet door bedrUven en ze zUn over land nauwelUks bereikbaar. 

Vanuit het IJ steekt een aantal gegraven havens het gebied in en door het gebied is een 

aantal kanalen aangelegd. Via deze kanalen wateren de woongebieden en bedrUfster

reinen ten noorden van het IJ en een aantal veenstromen uit Waterland af naar het IJ. 

Gebruik en inrichting 

Het plangebied bestaat, afgezien van water, havens en wegen, vrUwel uitsluitend uit 

bedrUfsterrein. In het zuidelUke dee I van het plangebied is dat nu nog het bedrUfsterrein 

van Shell. Het centrale deel, westelUk van het plangebied, werd vroeger gedomineerd 

door de NDSM scheepswerf. In de grote hal van de NDSM bevindt zich nu de 

cultuurfabriek van Noord, Kinetisch Noord. Overigens zUn er in het plangebied en op de 

rest van de NoordelUke IJ-oever nog tientallen grotere en kleinere bedrUven gevestigd. In 

het MER zal voor het plangebied worden ge'fnventariseerd om wat voor bedrUven het gaat 

en wat hun effecten zUn op hun omgeving, het milieu in het algemeen en het verkeer. 

Bodem en (grond)water 

De ondergrond van het plangebied heeft een complexe en gevarieerde opbouw. BU het 

ontstaan van het gebied in de huidige vorm hebben menselUke ingrepen een belangrUke 

rol gespeeld. Op een ondergrond van (peri)mariene sedimenten en veen zUn ophogings

lagen met een diverse herkomst, samenstelling en milieuhygienische kwaliteit 

aangebracht. In het gebied zUn watergangen, kanalen en havens gegraven en deels weer 

opgevuld met grond waarvan het merendeel aangemerkt kan worden als verontreinigd. 

Grote delen van het plangebied zUn verontreinigd of hebben een grote kans dat veront

reinigingen aanwezig zUn. Het gaat om zowel immobiele verontreinigingen (zware 

metalen, PAK en ook asbest) als mobiele verontreinigingen (minerale olie en andere). 

Daarnaast zUn op diverse plekken specifieke (mobiele) verontreinigingen aanwezig, 

waaronder verontreinigingen met chloorverbindingen die zich tot enkele tientallen meters 

diepte kunnen uitstrekken. De meer oppervlakkige immobiele verontreinigingen komen in 

laagdiktes voor van minder dan een meter tot vele meters dik (bUvoorbeeld in gedempte 

watergangen) . 

Naast de 'diffuse immobiele' verontreinigingen (gekoppeld aan het aanbrengen van 
verontreinigde grond) komt ook een grote variatie voor als gevolg van verontreinigingen 

door het gebruik van het gebied door bedrUven. Er zUn dan ook verschillen in veront

reinigingssituatie per perceel en binnen percelen. Dit speelt bUvoorbeeld in het deel

gebied Buiksloterham. 

Het gebied heeft een hoogteligging van circa 0,6 tot NAP+ 1,2 m. Het plangebied ligt 

grotendeels aan het IJ; het peil in het IJ fluctueert rond NAP- 0.4 m. Op basis van de op dit 
moment beschikbare informatie kan worden gesteld dat de grondwaterstanden in (delen 

van) het plangebied hoog zUn. 

De bodemverontreinigingssituatie in het gebied van het plangebied zal als gevolg van 

'autonome ontwikkelingen' waarschUnlUk slechts weinig veranderen. MogelUk worden 

enkele specifieke urgente gevallen gesaneerd. Voor het overgrote deel van het plangebied 
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bestaat geen urgentie tot saneren omdat de risico's (humaan, ecologisch, verspreiding) 

verwaarloosbaar zUn. Verdergaande verontreiniging als gevolg van bedrUfsactiviteiten is 

niet uitgesloten, maar is strUdig met regelgeving en beleid. Door handhaving zou dit 

moeten worden voorkomen. 

Landschap, natuur, cultuurhistorie 

ZUn landschappelUke waarde en potentie ontleent het plangebied, evenals de rest van de 

NoordelUke IJ-oever, vooral aan zUn bUzondere ligging aan het IJ en niet zozeer aan zUn 

huidige inrichting: de actuele waarde is laag. Ook de (potentiele) ecologische waarde van 

het plangebied en de NoordelUke IJ-oever wordt vooral bepaald door de ligging aan het IJ. 

Het IJ vormt samen met het Noordzeekanaal de verbinding tussen het zoute Noordzee

water en het zoete water in het IJsselmeergebied. Het IJ heeft met zUn insteekhavens en 

zUkanalen gradientrUk water met veellokale verschillen in zoutgehalte en zuurstof 

gehalte en daardoor een bUzonder rUke visfauna. De vele harde kades en damwanden die 

er op dit moment (nog) zUn, bieden niet de beste omstandigheden voor een optimale 

ontwikkeling van de natuurwaarden. 

Cultuurhistorisch is het plangebied een nog vrUjong gebied dat sinds het begin van de 

198 eeuw voortdurend aan veranderingen onderhevig is geweest. Havens, kana len, oude 

scheepshellingen en gebouwen markeren die ontwikkelingen. In het kader van het 

Masterplan is in de vorm van een cultuurhistorische effectrapportage (CHER) reeds studie 

verricht naar de cultuurhistorische waarden. 

In het algemeen IUken er in het plangebied geen belangrUke beschermwaardige waarden 

aanwezig te zUn die door de in het Masterplan voorziene ontwikkelingen zullen worden 

bedreigd. In het MER zullen de huidige situatie en autonome ontwikkeling van landschap, 

natuur en cultuurhistorie (op basis van het CHER) worden beschreven. 

Overige kenmerken 

Op het gebied van verkeer, geluid en veiligheid vertoont het plangebeid de kenmerken 

van een bedrUvengebied. DaarbU kan worden aangetekend dat delen van het gebied op 

dit moment extensiefworden gebruikt. Aan de hand van gegevens over de aanwezige 

bedrUven, hun vergunningen en hun transportbewegingen zullen de overige kenmerken 

verder worden ge'(nventariseerd. 
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7 Effecten van de ontwikkeling van Shellterrein en gebied 

Buiksloterham-Papaverweg 

7.1 Inleiding 

De transformatie van het Shellterrein en gebied Buiksloterham-Papaverweg leidt hoofd
zakelUk tot effecten binnen het plangebied. De externe effecten (in de omliggende delen 

van het studiegebied) zUn waarschUnlUk beperkt en vooral gerelateerd aan het verkeer: 

de toename van het verkeer van en naar het plangebied zal op de toevoerwegen in de 

omgeving en op de ponten over het IJ zeker merkbaar zUn. 

Met de herinrichting van het plangebied worden ook geen bUzondere of waardevolle 

gebieden aangetast. Ais plaatselUk bepaalde waarden aanwezig zUn, kunnen die wellicht 
ingepast worden in de plannen . 

In dit licht zal het MER zich vooral richten op de interne kwaliteit van het Shellterrein, het 

gebied Buiksloterham-Papaverweg en de omliggende gebieden tUdens en na de trans

formatie. Ten opzichte van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling is er waar

schUnlUk eerder sprake van een opwaardering dan van verlies . Die interne kwaliteit is 

voor een belangrUk deel maakbaar, maar dan wei binnen het spanningsveld van onder 
andere kosten, tUd, uitvoerbaarheid en uiteenlopende belangen. DaarbU is wet- en regel 

geving, die bUvoorbeeld eisen stelt aan de milieukwaliteit, een omstandigheid die 

bijzondere aandacht vergt. 

De beschrijving en beoordeling van de interne kwaliteit vindt in het MER plaats aan de 

hand van een aantal criteria voor uiteenlopende onderwerpen . Het totaal aan thema's, 

aspecten en criteria wordt beoordelingskader genoemd. In de volgende paragrafen van dit 

hoofdstuk is per thema een globale aanduiding van de milieueffecten opgenomen en is 

aangegeven waar de aandacht in het MER op zal worden gericht. 

Een bijzonder aandachtspunt is dat de transformatie een langdurig proces is. TUdens dit 

proces zullen de omstandigheden en oak de kwaliteit voortdurend wUzigen. Voor som

mige delen van het plangebied -het Shellterrein en de kerngebieden binnen Buiksloter

ham en Papaverweggebied- wordt na verloop van een (groat) aantaljaren een min of meer 

stabiele eindsituatie bereikt; voor de transformatiegebieden is de verwachting dat het 

proces van transformatie zich langdurig zal voordoen. 

Oak in de periode waarin de ontwikkeling plaatsvindt moet de kwaliteit van bUvoorbeeld 

het wonen aan minimale eisen voldoen. Bij de beschrijving en beoordeling van de interne 

kwaliteit moet dus niet aileen worden gekeken naar de eindsituatie zoals die met de 

plannen wordt beoogd, maar ook naar de interne kwaliteit in de achtereenvolgende 

stappen waarmee de plannen worden gerealiseerd. 

De effecten worden in het MER waar nodig, mogelijk en relevant, kwantitatief (cijfermatig) 

beschreven en in andere gevallen kwalitatief (beschrUvend). Bij de beschrijving van 

effecten wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke effecten (tUdens de aanlegfase) en 

permanente effecten (na aanleg). De effectbeschrUving vindt in principe plaats op basis 

van bestaande en beschikbare gegevens. Aileen als dit noodzakelijk is voor een goede 

beoordeling van de effecten zal een aanvullende inventarisatie plaatsvinden. 
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De effecten van de transformatie op de bodemkwaliteit zullen in beeld worden gebracht 

voor de beide varianten voor de aanpak zoals beschreven in paragraaf 5.4.3. BU de 

beschrUving van de effecten van de varianten voor de aanpak van de bodemveront

reiniging wordt oak aandacht besteed aan de milieu-effecten van saneringsmaatregelen, 

zoals geluidhinder door transport, stof- en stankhinder e.d. 

Woon- en leefmilieu, milieuzonering 

Een woon- en leefmilieu is er or:> dit a nt og niet in het plan ebied. Het zal in de loop 

derjaren ontstaan door de realisatie van de deelplannen onder de paraplu van het 

Masterplan. De bouw van woningen en de aanleg van de openbare (Ieef)ruimte en de 

totstandkoming van een goed woon- en leefmilieu moeten daarbU op elkaar afgestemd 

worden. 

HUidige en toekomstige milieuzoneringen, vooral de geluidzones voor industrielawaai, 

zullen sterk bepalend zUn voor de mogelUkheden am woningen in het plangebied te 

bouwen. In het MER zal hierop worden ingegaan. 

Geluid en zonering 

BU de ontwikkeling van plannen voor het Shellterrein en het gebied Buiksloterham

Papaverweg moet in ieder geval rekening worden gehouden met industrielawaai en 

wegverkeerslawaai. Het plangebied ligt buiten de bestaande geluidzones voor 
railverkeerslawaai en van Schiphol. Ofscheepvaartlawaai een rol speelt, zal worden 

nagegaan. 

Industrielawaai 
Bestaande geluidzones vormen op dit moment nag een belemmering voor de bouw van 

woningen op grate delen van de NoordelUke IJ-oever. Deze zones zullen opgeheven of 

verkleind moeten worden. Een mogelUk knelpunt is de geluidzone van het WestelUk 

Havengebied, omdat de activiteiten en ontwikkelingen in dit gebied volledig los staan van 
de ontwikkeling van de NoordelUke IJ-oever. De procedures voor de aanpassing van 
geluidzones staan los van de m.e.r.-procedure. Er is op dit moment een tendens am 

gemeenten een zekere beleidsvrUheid te geven bU het bepalen van de maximale 

geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, die in bepaalde 

gevallen toelaatbaar kan zUn. In voorkomende gevallen zal hier in het MER op ingegaan 

worden. 
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figuur 7.1 Bestaande geluidzones industrielawaai (rood 55 dB(A), blauw 50 dB(A)) 

Wegverkeerslawaai 
Langs wegen gelden geluidzones waarvan de breedte afhankelUk is van het type weg. bU 

de aanwezigheid of realisatie van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, moet 

een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de werkelUke geluidbelasting en naar 

middelen om die beneden daarvoor geldende grenzen te houden ofte brengen. Een heel 

klein dee I van het Shellterrein ligt in de geluidzone van doorgaande auto(snel)wegen(zie 

figuur 7.2). Voor 30 km-wegen gelden geen geluidzones maar wei voor stadstraten met 

een maximumsnelheid van 50 km/uur. Die laatste staan niet aangegeven in figuur 7.2. In 
het MER wordt aandacht besteed aan de onderlinge afstemming tussen verkeerslawaai en 

de bouw van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

Trillingen 
Trillingen in woningen en andere trillingsgevoelige gebouwen kunnen worden veroorzaakt 

door wegverkeer van en naar bedrUven, bouwactiviteiten tUdens de aanlegfase of 

industriele activiteiten. BU bouwactiviteiten is het effect tUdelUk. In het MER zal op een 
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globale beschrUvende manier ingegaan worden op de eventuele te verwachten hinder 

door trillingen. 

figuur 7.2 Geluidzones auto(snel)wegen 

Luchtkwaliteit 
In een gebied met relatief vee I verkeer en/of met activiteiten met een verkeersaantrek

kende werking wordt de luchtkwaliteit be'lnvloed door uitlaatgassen afkomstig van auto's 

en vrachtwagens. Deze emissies naar de lucht wilen de luchtkwaliteit (Iokaal) 

veranderen. Daarnaast kan de luchtkwaliteit be'lnvloed worden door aanwezige industrie. 

Aan de hand van een toetsing aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit wordt de 

luchtkwaliteit in relatie tot de te realiseren (woon) bestemmingen beschreven en 

beoordeeld. BelangrUke componenten hierbU zUn NOx en fUn stof. 

Geur 

In het MER zal worden nagegaan of in het plangebied sprake is of kan zUn van geurhinder. 

Zo nodig wordt deze beoordeeld en wordt nagegaan hoe die hinder tegengegaan kan 
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worden. (Ter hoogte van het NOSM-terrein,juist buiten het plangebied, ligt over de 
NoordelUke IJ-oever een geurcontour van het industriegebied Westpoort. Het door de Raad 

van State afgekeurde bestemmingsplan Houthavens ligt ook binnen deze contour, maar 

dat gegeven vormde niet de reden voor de afkeuring.) 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid kan worden gedefinieerd als de veiligheid voor personen die in de 

omgeving van een gevaarlUke activiteit, zoals het transport, de opslag of het industrieel 

gebruik van gevaarlUke stoffen, aanwezig zUn. Zowel op het land als op het water kunnen 

op en rond de NoordelUke IJ-oever gevaarlUke stoffen getransporteerd en gebruikt 

worden. Omdat de gevolgen van een calamiteit met gevaarlUke stoffen (ontploffing, 

vrUkomen giftige gassen) zeer ernstig kunnen zUn, moet de kans op een calamiteit zo 

klein mogelUk worden gemaakt. 

De ernst van de calamiteit hangt voornamelUk af van de aard van de calamiteit, de afstand 

tot gevoelige objecten als woningen en kantoren en snelheid waarmee de hulpdiensten 

ter plaatse kunnen zUn. Er zUn inmiddels twee rapporten opgesteld over externe 

veiligheid. Rapport 1 (Hanegraaf, OMB) ging over de vraag of het transport van gevaarlUke 

stoffen door de Buiksloterham belemmeringen oplevert voor woningen in het gebied. 

Conclusie is dat er geen belemmeringen zUn of zullen ontstaan. In het rapport 'Groeps
risicoberekening Het IJ' (Adviesgroep AVIV, conceptjuni 2003) is geconcludeerd dat de 

externe risico's van de vaarweg geen belemmering vormen voor de nieuwbouwplannen. 

In het MER zal voor het plangebied de situatie met betrekking tot de externe veiligheid 

worden beschreven. 

Leefbaarheid 
Onder leefbaarheid wordt verstaan de omstandigheden die bepalend zUn voor het wel
bevinden van de bewoners en gebruikers van het gebied. Het gaat daarbU met name om 

de beleving van de omgevingskwaliteit. Aspecten die hierbU een rol spelen zUn (naast 

hinder door geluid, geur e.d.) onder andere sociale veiligheid, visuele hinder en hinder als 

gevolg van verkeer. 

Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid is een moeilUk grUpbaar en meetbaar begrip. Het slaat op het gevoel 
van (on)veiligheid dat mensen hebben als zU aileen of met anderen in een bepaalde 

situatie zUn. Er bestaan richtlUnen en middelen om de sociale veiligheid te bevorderen. BU 
de ontwikkeling van plannen wordt daar rekening mee gehouden. In de algehele 

beschrUving en beoordeling van de interne kwaliteit zal in het MER ook op de socia Ie 

veiligheid worden ingegaan. 

Visuele hinder 

Van visuele hinder kan sprake zUn als bewoners en gebruikers worden geconfronteerd 

met minder aantrekkelUke kanten van de inrichting en het gebruik van het gebied. Oit kan 

bUvoorbeeld zUn gerelateerd aan een rommelige omgeving, slecht onderhouden 

gebouwen en openbare ruimte of visueel hinderlUke bedrUfsactiviteiten. In het MER zal de 
mogelUke visuele hinder kwalitatiefworden beschreven. 

Hinder door verkeer 

Verkeer kan -naast de objectief vast te stellen geluidhinder- als hinderlUk worden 
ervaren. Oit kan te maken hebben met afname van de oversteekbaarheid van straten, 
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parkeerhinder en ('S avonds en's nachts) licht. In het MER zal aan dit aspect van leef

baarheid aandacht worden besteed . 

Hoogbouweffecten 

Het Masterplan gaat uit van maximale bouwhoogten van 30 m. Op enkele plaatsen zUn 

hoogteaccenten tot 60 m mogelUk. Torens tot 120 m worden toegestaan in de strook van 
het Shellterrein langs het Buiksloterkanaal en (buiten het plangebied) in NDSM-stad. 

Omdat de voorgestelde bouwhoogten meer dan 90 m zUn en omdat de torens meer dan 

50% hoger zUn dan de bebouwing in de omgeving, vindt Amsterdam het maken van een 

hoogbouweffectrapportage (HER) noodzakelUk. Voor het Shellterrein is zo'n HER al 

opgesteld. Daarin wordt ingegaan op windhinder, bezonning, sociale veiligheid, uitzicht 

en privacy, stedenbouwkundige inpassing en effecten op grote afstand . De resultaten 

zullen in het MER worden meegenomen bU de beschrUving en de beoordeling van de 
interne kwaliteit. 

Waterhuishouding 

In Amsterdam-Noord is het principe 'vasthouden- bergen- afvoeren'bU aile ruimtelUke 

projecten het uitgangspunt. BU die projecten wordt bekeken welke knelpunten in water 

kwaliteit en waterkwantiteit er spelen en hoe die opgelost kunnen worden. Er wordt 

voldoende ruimte voor water gecreeerd voor water en de belevingswaarde wordt zoveel 

mogelUk benut en versterkt. In het MER zal worden aangegeven hoe dit alles wordt 

ingepast in de (her)inrichting van het gebied. In het MER wordt tevens beschreven welke 

emissies naar water worden veroorzaakt en wat de effecten zUn op de kwaliteit en 

kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. DaarbU zal in het MER worden aangegeven 

welke mitigerende maatregelen mogelUk of wenselUk zUn. 

BU de effectbeschrUving zal ook afstemming plaatsvinden met de waterbeheerder, mede 

in het kader van de zogenaamde 'watertoets'. De watertoets is een (verplicht) hulpmiddel 

dat moet waarborgen dat in ru imtelUke plannen op een goede manier rekening wordt 
gehouden met het belang van water. 

Landschap en cultuurhistorie 

Het plangebied heeft op het eerste gezicht weinig in het oog springende landschappelUke 

of cultuurhistorische waarden die door de herinrichting van het gebied kunnen worden 

aangetast of verstoord. Toch zUn er wellicht kansen om latent aanwezige of 
verwaarloosde structuren of inrichtingselementen zo in te passen in de nieuwe 

ontwikkelingen dat ze de toekomstige waarden in het gebied verhagen. Een voorbeeld is 

de (te handhaven) toren Overhoeks op het Shellterrein. In het kader van het opstellen van 

het Masterplan is reeds een inventarisatie van cultuurhistorische waarden uitgevoerd. 
De archeologische waarden van het (grotendeels door ophogingen en aanplempingen 

ontstane) plangebied zUn naar verwachting gering. 

In het MER wordt beschreven welke landschappelUke, cultuurhistorische en 

archeologische elementen in het plangebied aanwezig zUn en op welke wUze hiermee in 

de planvorming wordt omgegaan . De (positieve of negatieve) effecten van de 
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transformatie op de cultuurhistorische waarden worden in het MER beschreven. DaarbU 
wordt onderscheid gemaakt in bebouwingselementen en IUnelementen (waardevolle 

patronen) . 

Natuur 

Ecologische waarden of potenties zUn vooral te verwachten in de oeverzones langs het IJ 

en de vele insteekhavens en kanalen. Voor het Shellterrein is een inventarisatie van 
bestaande natuurwaarden uitgevoerd. 

Door harde kades en damwanden zoveel mogelUk te vervangen door meer natuurvriende

lUke oevers, zullen de plannen eerder leiden tot een versterking van natuurwaarden dan 

tot een aantasting . Overigens staat het plangebied niet te boek als een gebied met 

bUzondere ecologische waarden . Dat sluit niet uit dat lokaal beschermde soorten of Rode

IUstsoorten kunnen voorkomen. Hier zal in het MER aandacht aan worden besteed . Indien 
blUkt dat beschermde soorten kunnen worden aangetast, zal het MER de informatie 

leveren voor de 'nee-tenzU-afweging' die op grond van de Flora- en faunawet moet worden 

gemaakt. 

De planvorming voor het Shellterrein en het gebied Buiksloterham-Papaverweg is primair 

gericht op het realiseren van een uitgesproken stedelUke omgeving. Toch kan er wei 

degelUk worden gezocht naar mogelUkheden om stedelUk groen, maar oak natuur
waarden en ecologische verbindingen een plaats te geven. Vooral oeverzones bieden 

daartoe mogelUkheden. Het zal dan vooral gaan om het scheppen en benutten van 

nieuwe mogelUkheden. Die mogelUkheden zullen in het MER worden onderzocht. Het 

behouden van natuurwaarden is geen belangrUk uitgangspunt voor de stedenbouw

kundige ontwikkeling voor het plangebied . 

Verkeer en vervoer 

De transformatie van het plangebied leidt ertoe dat een groot aantal mensen in het gebied 

gaat wonen en dat ook het aantal arbeidsplaatsen fors wordt uitgebreid . Dat zal gepaard 
gaan met een sterke toename van de verkeersstromen in het plangebied en het 

studiegebied. Daarvoor zal de ontsluiting van het gebied worden verbeterd, zowel voor 

autoverkeer als voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. 

In de plannen is in principe al gekozen voor een netwerk van wegen en straten waarover 

het autoverkeer zich snel verdeelt en niet voor een systeem met drukke hoofdaders en 

korte aftakkingen. Deze keuze zal in het MER nag een keer tegen het licht gehouden 
worden. In het Masterplan zUn voozieningen opgenomen voor langzaam verkeer (routes 

voor fietsen) en voor openbaar vervoer. HierbU zUn de pontverbindingen met het centrum 

van Amsterdam en de nog aan te leggen Noord-zuidlUn (met haltesjuist buiten het 

plangebied) van belang. 

Aileen langs de noordzUde van het NoordelUke IJ-oevergebied loopt een (min of meer) 

doorgaande route (Klaprozenweg- Cornel is Douwesweg) voor autoverkeer. Overigens gaat 

het in het gebied aileen am ontsluitingswegen met hoofdzakelUk bestemmingsverkeer 

naar deelgebieden van het Shellterrein en het gebied Buiksloterham-Papaverweg. 

Plaatsen en aantallen van woningen en bedrUven zUn bepalend voor de 

verkeersintensiteiten. 
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Effecten van het verkeer, die weer samenhangen met de intensiteit en de wUze waarop de 

parkeermogelUkheden worden geregeld, zUn geluid, luchtverontreiniging, congestie, 

ongevallen, eventuele risico's van het vervoer van gevaarlUke stoffen en parkeerdruk. 

Voor het parkeren gaat het Masterplan in principe uit van het parkeren op eigen terrein; 

voor gebieden met hoge dichtheden komt dit vaak neer op het parkeren in gebouwde 

voorzieningen. De effecten van het verkeer kunnen zich uitstrekken tot wegen buiten het 
plangebied zelf. Geluid- en risicozones kunnen van invloed zUn op mogelUke bestem

mingen in de stroken langs de wegen. 

In het MER zal aandacht worden geschonken aan de wisselwerking tussen de steden

bouwkundige plannen en de effecten van het verkeer. Dit kan bUdragen aan een verdere 
optimalisatie van de stedenbouwkundige invulling van het plangebied. 

Duurzaamheidsthema's 

De transformatie van het Shellterrein en het gebied Buiksloterham-Papaverweg heeft tot 

gevolg dat grondstoffen en energie zullen worden gebruikt. In de gebruiksfase -v~~r de 
delen waar de transformatie heeft plaatsgevonden- leiden de nieuwe functies tot het 

gebruik van grondstoffen (water) en energie. Omdat bU de transformatie 

duurzaamheidsprincipes maatgevend zUn, wordt ervan uitgegaan dat de principes van 

duurzaam bouwen zullen worden toegepast. In het MER zal daarom beperkt aandacht 

worden besteed aan de duurzaamheidsthema's grondstoffengebruik en energiegebruik. 

Nagegaan zal worden of en hoe aandacht kan worden besteed aan het zuinig omgaan met 
energie en grondstoffen. 
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