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15 december 2015  
 
Na vier diners, twee brainstormsessies en een publieksevent is hier de 
programmastrategie voor het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Hiermee 
kunnen we met elkaar de entrees -van winkelcentrum Boven ’t Y en het nieuwe 
Station Noord- op korte termijn aantrekkelijker maken voor zijn gebruikers. 
Focus ligt op het marktplein, het aangrenzende parkeerveld, het stationsgebied 
en de zij-ingangen van het winkelcentrum. 
 
21 organisaties, 30 deelnemers, 10 creatieven uit Noord en meer dan 100 ideeën 
van gebruikers hebben het nieuwe karakter van deze deelgebieden geschetst: 
Thuiskomen. Samen hebben we de uitgangspunten voor het programma 
neergelegd en de concrete acties die daarbij horen. De strategie staat niet vast, 
het is een vertrekpunt van waaruit nieuwe ideeën kunnen aanhaken en 
bestaande bijgesteld kunnen worden.  
 
Nu gaan we hem ook uitvoeren. Dit kan alleen met hulp van de gebruikers van 
het Buikslotermeerplein: publiek, ondernemers, bewoners, wijkverenigingen, 
gemeente, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen en natuurlijk de markt. 
Samen gaan we er iets prachtigs van maken. 
 
1. Overkoepelend karakter en programma 
 
Op het Buikslotermeerplein kan je jezelf zijn. Hier hoort een ‘down-to-earth’ en 
toegankelijk programma bij waardoor gebruikers zich meer thuis gaan voelen. 
Met natuurlijk hier en daar een eigenzinnige element. Daarbij moet altijd 
rekening gehouden worden met de brede doelgroep van gebruikers. We gaan 
aan de slag met het aanpakken van de verblijfsplekken zelf, het toevoegen van 
activiteiten en evenementen en het aanpakken van de routing. 
 
Het programma richt zich in eerste instantie op alle Noorderlingen: zogenaamde 
Oud-Noorderlingen, nieuwe noorderlingen en gebruikers met een multiculturele 
achtergrond. We willen deze groepen tegelijkertijd bedienen en bijzondere 
mengvormen creëren die uniek zijn en niet tot uitsluiting leiden. We willen het 
gebied niet ‘opyuppen’: het moet blijven passen bij de grote doelgroep van Oud-
Noorderlingen en toegankelijk zijn voor bewoners van omliggende gemeenten. 
Speciale aandacht is er voor kinderen en jongeren.  
 
Randvoorwaarden programma 
De volgende randvoorwaarden zijn neergelegd voor het programma: 

• Ontmoeten met een gastvrije ontvangst en uitwisseling van culturen; 
• Kleur, groen en schoon; 
• Intiemer, met meer zitplekken; 
• Diverser: in activiteiten, marktaanbod en horeca;  
• Niet (teveel) opyuppen of verrommeling. 

 
Overkoepelend concept ‘Thuiskomen’ 
Om al deze doelgroepen aan te kunnen spreken, is gekozen voor een 
overkoepelend uitgangspunt: thuis. Belangrijk vertrekpunt is dat het 
Buikslotermeerplein een plek is waar mensen zichzelf kunnen zijn, een plek waar 
je je niet voor hoeft op te doffen: kom gewoon zoals je bent. Dit gevoel gaan we 
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versterken in de tijdelijke programmering vanuit het concept ‘Thuiskomen’. Op 
basis hiervan heeft elk deelgebied zijn eigen plek in het ‘huis’ gekregen. Website, 
communicatiemiddelen en programma worden vormgegeven vanuit dit concept. 
 

 
 
 
 
 
Onder staat per deelgebied de invalshoek beschreven en de concrete acties die 
hierbij horen. De kaarten geven de hoofdacties in beeld weer. Nieuwe ideeën zijn 
altijd welkom.  
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2. Programma per deelgebied 
 
Marktplein: De Woonkeuken 
 
Conceptrol: De Woonkeuken 
Karakter: De ontmoetingsplek van het Buikslotermeerplein: hier komen 
bezoekers om te eten en drinken en elkaar te ontmoeten 
Eigenschappen: Het is de persoonlijke ontmoetingsplek met voldoende 
(flexibele-) zitmogelijkheden en eetmogelijkheden.  
Doel: Meer reuring creëren en een prettigere verblijfsplek waar mensen niet 
alleen doelgericht winkelen, maar ook tijd nemen voor elkaar.  
Focus doelgroep: Het gezin vanuit diverse culturen 
 

 
 
1. Opzet markt 

• Verander de indeling: een markt als een plein met een ontmoetingsplek in 
het midden en diverse ‘gebieden’ eromheen 

• Méér – en meer diverse- kramen o.a. vanuit vraag diverse culturen 
• Kleurrijke ‘overkapping’ t.b.v. meer intimiteit 

 
2. Evenementen gekoppeld aan de markt 

• Organiseer minimaal 1x per maand aanvullende activiteiten aan de markt 
• Focus in dit programma op het gezin, bijvoorbeeld met kinderprogramma 

op woensdagmiddag & singer songwriters en kookwedstrijden op zaterdag 
• Organiseer programma rondom speciale dagen zoals kerst, Halloween, 

Koningsdag en tijdens de kermis 
• Programma rondom jeugd en jongeren in het gebied moet via de 

verschillende organisaties zelf tot stand komen 
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3. Evenementen op zondag/ speciale evenementen 
• Organiseer: 

o speciale markten, bv. stoffen-, planten-, stekjes- en kofferbakmarkt 
o sportactiviteiten zoals voetbal en basketbal (1x per maand in de 

lente- en zomermaanden) 
o kookevenementen (minimaal één keer per seizoen)  

• Ondersteun deze evenementen met eetkraampjes of bijvoorbeeld een 
barbecue 

• Organiseer jaarlijks een evenement met muziek en eten (uitgangspunt kan 
Puur Plezier zijn) 

 
4. Aankleding plein 

• Start met het schoonmaken en strak trekken van het plein en de 
omliggende gebouwen: tegels recht, onkruid weg etc. 

• Creëer in de looproute van parkeerveld naar marktplein een groene 
omgeving. We denken aan ‘eetbaar’ groen en bomen in bakken in en 
rondom de markt en een geveltuin langs de Modestraat.  

• Breng meer kleur aan op het plein door het aanwezige beton (parkeerdek, 
viaduct in samenhang met de vloer) te verven. Favelapainting en de 
kleurrijke huizen in Willemstad dienen als referentie. 

• Voeg speelelementen toe voor kinderen: een schommel, glijbaan en 
klimrek gekoppeld aan een terras (Pleur en de Koek?) 

• Uiteindelijk zal direct aan de markt een vaste horecalocatie moeten komen 
voor een breed publiek. In de tussentijd kunnen La Place, de FEBO, Pleur 
en de Koek en de markt elkaar ruimtelijk en inhoudelijk perfect aanvullen 

• Verbeter de route voor fietsers en voetgangers langs het parkeerdek o.a. 
met een fietsparkeerplek op huidige plek afvalbakken markt 

• Verplaats de huidige afvalbakken van de markt bij de Jumbo naar minder 
prominente plek 

 
5. Extra’s: skaten  

• Skaten is alleen mogelijk op event basis 
Een klein onderzoek leidt tot de eerste conclusie dat buitenfaciliteiten, 
zelfs in tijdelijke setting, al snel behoorlijk duur wordt. De bowlingbaan is 
niet langer geschikt voor gebruik. Skaten is als gevolg alleen eventbased 
mogelijk of als er een grote sponsor aangetrokken wordt 
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Parkeerveld: De Hal 
 
Conceptrol: De Hal 
Karakter: Het parkeerveld is de entree naar het winkelgebied: een welkome 
ontvangst staat voorop 
Eigenschappen: Het is een doorgangsroute waar bezoekers een eerste indruk 
krijgen van het winkelgebied 
Doel: Een uitnodigende ingang creëren met behulp van een duidelijke routing, 
groen, verlichting en kunst. Prioriteit ligt bij de beleving vanuit de voetganger 
Focus doelgroep: Bezoekers en gebruikers van het Buikslotermeerplein 
 

 
 
Wandelgebied 

• Het bestaande wandelgebied duidelijker neerzetten 
• Groen in dit wandelgebied aanbrengen (in aanvulling op bestaand groen) 
• Kleuren doortrekken op de grond van de markt naar De Hal (andere kleur 

dan huidige marktplein, strak en niet te druk), bankjes en bijvoorbeeld 
een grote mat met ‘Welkom’ erop 

• Sluit wandelroute aan op de route naar het metrogebied via goede –leuke- 
oversteekplaatsen en groen langs de hele route. Het idee is om te werken 
van laag groen rond het metrogebied, naar loofbomen op het parkeerveld, 
naar eetbare bomen op de markt. 

 
Viaduct 

• Creëer met behulp van kunst onder het viaduct een nieuwe ‘ontvangst-
beleving’ 
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• Pak het viaduct in dit beeldende project aan als één geheel, vanuit een 
totaalconcept. Hierbij kan natuurlijk wel op sommige onderdoorgangen 
meer aandacht liggen dan anderen 

• Maak een combinatie met een lichtontwerp 
• Betrek de gemeenschap bij het ontwerp/ uitvoering 
• Zorg voor een kwalitatief hoogstaand beeldproject voor een breed publiek 

 
Routing 

• Duidelijke markering van fietsroute naar het winkelcentrum, basis ligt in 
route naar Jumbo, maak hier ook een route voor voetgangers naast 

• Gebruik de buitenkant van het viaduct als route aanduider. Dit moet strak 
en overzichtelijk zijn 

• Creëer een fietsparkeervak op de plek van de huidige afvalbakken bij de 
Jumbo, verplaats de afvalbakken 

• Creëer boven op het viaduct minimaal één zebrapad om de huidige 
gevaarlijke situatie beter te stroomlijnen.  

• Zorg (structureel) voor een duidelijke aanduiding van de fietsroutes naar 
Landelijk Noord, met name rondom het parkeerveld en de metro 

 
Grasveld 

• Creëer een ontmoetingsplek voor de mensen werkachtig op het 
stadsdeelhuis en de bewoners van Loenermark, met o.a. tijdelijke 
zitplekken in het groen 

• Open bij voorkeur een informatiekiosk waar je naast informatie koffie, 
thee en (hartige) koek kan halen. Deze informatiekiosk kan bij de opening 
van Station Noord richting metro verplaatst worden 

• Hou hierbij rekening met bouwactiviteiten en de tijdelijkheid van het 
gebied 

 
Events 

• Gebruik het parkeerveld een aantal keren per jaar als omgeving voor 
events 

• Ga in gesprek met de kermis om deze te upgraden  
• Organiseer in de zomermaanden een week lang een drive-in bioscoop met 

de klassiekers vanuit de culturene van verschillende wijkbewoners 
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Metrogebied: De Voortuin 
 
Conceptrol: De Voortuin 
Karakter: Het is de ontvangstruimte van Amsterdam-Noord met de mogelijkheid 
om kort te verblijven – in afwachting van de verdere reis. Hier worden bezoekers 
geïnformeerd over de schatten van Amsterdam-Noord en toekomstige 
veranderingen in het gebied 
Eigenschappen: Ontvangst van gasten en doorgang naar de meest voor de 
hand liggende bestemmingen in het gebied: het winkelcentrum, Landelijk Noord 
en de schatten van dit stadsdeel. Speciale aandacht is er voor de architectuur 
van het nieuwe Station Noord 
Doel: Een prettig kort verblijf en informatie verschaffen over het gebied  
Focus doelgroep: Bezoekers van buiten Noord en de dagelijkse gebruikers van 
het gebied zoals ROC studenten 
 

 
 
Via drie invalshoeken kan meer uit dit gebied gehaald worden: activiteiten die 
leiden tot gebiedskennis (zoals de Schatkaart en een speurtochtroute), betere 
(kleine) verblijfsplekken (zoals bij het ROC) en duidelijkheid over de locatie waar 
men zich bevindt (waaronder foto Landelijk Noord op bogen metro) 
 
Verblijfsplekken 

• Upgraden van (tijdelijke) verblijfsplekken in het gebied. Uiteindelijk moet 
er een publieke (buiten)ruimte komen bij het station die zorgt voor een 
prettig (kort) verblijf en mensen stimuleert het gebied verder te 
onderzoeken. 
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• Vergroen en verpersoonlijk bestaande verblijfsplekjes: denk aan de 
bankjes bij het water van het Stadsdeelhuis, de ruimte naast de ingang en 
het grasveld tegenover het Stadsdeelhuis.  

• Vergroot en verbeter de hangplek voor de studenten van het ROC. 
Uitgangspunt is dat de leerlingen zich hier zelf voor gaan inzetten 

 
Route 

• Verduidelijk route voor voetgangers in het metrogebied met groene, 
(leuke) oversteekplaatsen en kleur op de grond –die ook weer aansluit op 
de kleuring naar parkeerveld en marktplein.  

• Leidt de route achter de metro langs naar de ingang van de Luwte. Dit 
vraagt om het weghalen van een verkeershek (die geen noodzakelijke 
bestemming lijkt te hebben) en het aanleggen van een klein voetpad 

 
Schatkaart 

• Wijs mensen op het moois dat Noord te bieden heeft. Dit kan bijvoorbeeld 
via een schatkaart op de grond van het parkeerveld met uiteraard een 
analoge (en eventueel digitale) kaart.  

• Verbindt dit –eventueel- met een digitale/ mobiele unit 
• Creëer speurtochten (evt. via GPS en apps met kunstzinnige 

informatiepalen) die meer vertellen over Noord en de ontwikkelingen in 
het CAN gebied 

 
Fietsverhuur 

• Het is zo ontzettend logisch: een fietsverhuurplek bij de metro. Eerste 
bestemming: Landelijk Noord. 

 
Station Noord 

• Belicht de prachtige architectuur.  
• Breng -in de tijdelijkheid- de ontwikkelingen in dit gebied onder de 

aandacht door programma onder de bogen te organiseren, bijvoorbeeld op 
sommige zondagen in de lente, zomer of herfst. Denk aan film, theater op 
locatie (Over het IJ Festival) en klassieke concerten. 

• Structureel zien wij hier de volgende interessante mogelijkheden (NB: dit 
zeggen wij zonder kennis van de indeling en plannen van dit station): 
o trouwlocatie (kan er een plek gecreëerd worden waar een mooi 

trouwplaatje kan ontstaan in prachtige architectuur?),  
o skaten (het zou een internationale voorbeeldplek kunnen zijn en 

enorme magneet) 
o publieke ontmoetingsplek met horeca 
o afbeelding van Landelijk Noord op plafond als teaser van het gebied en 

personaliseren van de plek 
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Zij-ingangen: De Privétuinen 
 
Conceptrol: De Privétuinen 
Karakter: De ontmoetingsplekken voor en door de inwoners van het gebied 
Eigenschappen: Wijkgericht met onder andere een kunstwerk dat potentie tot 
multifunctioneel gebruik heeft 
Doel: Sterkere verbinding creëren tussen wijk en winkelcentrum met ook een 
meer prettige routing van wijk naar wijk 
Focus doelgroep: bewoners rondom De Wieden en het Breedveld 
 

 
 
Kunstwerk 

• Verbeter de verblijfsfunctie rondom het kunstwerk: verplaats de 
bloemenzaak, taxi’s en pissoir (gemeente is reeds met plan voor dit 
gebied bezig) 

• Organiseer kleine events rondom het kunstwerk voor de buurt (o.a. de 
jongeren) met muziek, eten en films organiseer bv. een jaarlijks 
buurtdiner 

• Creëer een plek om ‘flexibel’ te eten 
• Onderzoek het idee en het draagvlak om rondom het kunstwerk een ode 

aan Van Gool te creëren (zoals rond Van Eesteren in Nieuw-West). Denk 
hierbij aan een horeca-paviljoen  

 
Routing  

• Versterk de route door het winkelcentrum naar de aanpalende wijken 
i.s.m. het winkelcentrum: 
o Vergroen en verlicht de passage 



 Programmastrategie Buikslotermeerplein 
10 

o Maak de openbare ruimte aantrekkelijker  (bijvoorbeeld door meer 
speeltoestellen bij de HEMA en het zichtbaar maken van het poolcafé 
op de begane grond) dit kan alleen in overleg met het winkelcentrum 
tot stand komen 

• Verbeter de loop- en fietsroute rondom het winkelcentrum. Momenteel is 
daar geen fietspad langs de wegen en de voetpaden zijn te smal. De vraag 
wat daar aan kan en moet verbeterd worden op de korte termijn 

• Maak de omgeving rond de zij-ingangen naar het winkelcentrum schoner 
en netter o.a. door het verplaatsen van afvalbakken zoals de glasbak aan 
de kant van De Wieden 

• Onderneem actie met betrekking tot de hangplek onder het viaduct bij De 
Wieden 

 
3. Tot slot 
 
We staan aan het begin. Het begin van een programma dat het 
Buikslotermeerplein op korte termijn tot een leukere en fijnere plek kan maken. 
Dit zowel voor, tijdens als na de structurele herontwikkeling van het gebied. Ons 
ideaal is uiteindelijk -wanneer er voldoende draagvlak is- een coöperatie of 
stichting op te richten die structureel programma toevoegt aan het gebied vanuit 
haar gebruikers.  
 
Voor nu kijken wij ernaar uit het proces verder aan te jagen, partijen en ideeën 
te verbinden, grote projecten van de grond te trekken en aanvullende 
geldstromen te zoeken. We willen ervoor zorgen dat de programmastrategie 
uitgevoerd wordt. Daar hebben wij de huidige betrokkenen keihard bij nodig 
maar ook nieuwe mensen en partijen. Wij vragen aan mensen en organisaties 
tijd en middelen en van de grotere partijen ook een financiële bijdrage. Dan 
kunnen we, in ieder geval het komende jaar, keihard aan de slag.   
 
Wij kijken er naar uit aan Amsterdam Noord en de rest van Amsterdam te laten 
zien hoeveel menskracht en liefde er rondom het Buikslotermeerplein zit. Samen 
gaan we laten zien dat dit gebied een thuis kan zijn: een thuis voor iedereen.  
 
Onze dank voor al jullie inzet en tot volgend jaar.  
 
Team State of Flux 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mogelijk gemaakt door o.a. bewoners uit Elzenhagen, Plan van Gool en Loenermark, 
Buurtkamer De Kleine Wereld, de markt, MBO College Noord ROCvA, projectmanagement 
Centrum Amsterdam Noord, stadsdeel Amsterdam-Noord, woningcorporaties Ymere en 
Eigen Haard, Hoop voor Noord, Proeftuin De Luwte, de Volksbond, ANGSAW, Stichting 
Cleopatra, De Lokatie, Barbershop The Magic Spot en Modestraat. 


