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Geachte heer/ mevrouw, 

 

Met de komst van Haven-Stad wordt de Noorder IJ-plas ontwikkeld tot een stadspark. Hoe we dat 

doen bespreken we graag samen met u. Na twee succesvolle participatieavonden over de 

ontwikkeling van de Noorder IJ-plas op 28 januari en 4 februari, is het nu tijd voor een volgende 

stap in het participatieproces. Daarom nodigen wij u uit voor een wandeling door het gebied op 

maandag 17 juni om 19.30 uur en de derde bijeenkomst om mee te praten over de ontwikkeling 

van de Noorder IJ-plas op maandag 24 juni om 19.00 uur.   

 

Waarom we dit doen 

De Noorder IJ-plas is een natuurgebied binnen de Gemeente Amsterdam en is onderdeel van de 

Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Het gebied bestaat voor een groot deel uit open water en 

voor een deel uit struinnatuur waar onder andere grote grazers rondlopen. Met de ontwikkelingen 

van Haven-Stad, waar de Noorder IJ-plas onderdeel van uitmaakt, en de ontwikkelingen in de 

Achtersluispolder aan Zaanse zijde, ligt de plas straks midden in de stad. 

 

Daarom worden nieuwe perspectieven voor het gebied geschetst en kan het gebied op termijn 

uitgroeien tot een stadspark. Toegankelijk voor iedereen en met oog voor de bijzondere 

kwaliteiten (natuurwaarden en bijzondere ligging aan het kanaal). Meer informatie vindt u op 

www.amsterdam.nl/havenstad.  

 

De Gemeente Amsterdam gaat, samen met u, een visie en een toetsingskader voor de Noorder IJ-

plas opstellen. Dit omvat het beeld hoe het Noorder IJ-plas gebied er in de toekomst uit gaat zien, 

en aan welke eisen de ontwikkeling moet voldoen. 
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Wandeling door het gebied  

Wilt u eerst meer horen of zien van het gebied waar we nu met elkaar over praten en aan werken, 

loop dan met ons mee door het gebied op maandagavond 17 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur.  

Wij vertellen u tijdens de wandeling meer over het gebied, stel uw vragen en luister naar de mooie 

natuurverhalen van de stadsecoloog.  

De wandeling start en eindigt bij Gronddepot Noorder IJ-plas aan de Oostzanerdijk 205. 

Gronddepot Noorder IJ-plas is met de fiets en met buslijn 391, 394 en 395 (uitstappen halte 

Barndegat) goed bereikbaar. Komt u met de auto? Dan kunt u uw auto parkeren op het 

parkeerterrein bij Sportpark de Melkweg langs de Meteorenweg. Vanaf daar vertrekken we om 

19.00 uur lopend naar Gronddepot Noorder IJ-plas waar de overige wandelaars zich verzamelen. 

Loopt u mee? U leest aan het eind van deze brief hoe u zich kunt aanmelden. 

 

Derde avond over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas 

Op maandag 24 juni om 19.00 uur bent u van harte welkom bij de derde avond over de Noorder 

IJ-plas die plaatsvindt bij PROOST & STROOP aan de Meteorenweg 272. De eerste 2 avonden 

leverden ongeveer 100 reacties op. Wij presenteren u de 100 opgehaalde ideeën die zijn ingedeeld 

in thema’s: sport, toegankelijkheid en bereikbaarheid, duurzaamheid en recreatie. Na de presentatie 

is het aan u en de andere deelnemers om deze ideeën aan thematafels verder uitwerken. Daarna 

gaat de gemeente de door u uitgewerkte ideeën verwerken in een ontwerp. Dit ontwerp wordt op 

een nog te plannen moment aan u gepresenteerd. Wilt u meedenken op maandag 24 juni? U leest 

aan het eind van deze brief hoe u zich kunt aanmelden. 

 

Programma gebiedswandeling op maandag 17 juni 

19.15 uur Verzamelen bij Gronddepot Noorder IJ-plas, Oostzanerdijk 205 

  (komt u met de auto, dan om 19.00 uur verzamelen bij het parkeerterrein van  

  Sportpark de Melkweg) 

19.30 uur Start wandeling vanaf Gronddepot Noorder IJ-plas 

21.00 uur Terug bij Gronddepot Noorder IJ-plas en afsluiting met een drankje 

 

Programma avond over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas op maandag 24 juni  

19.00 uur Inloop en ontvangst bij PROOST & STROOP, Meteorenweg 272  

19.30 uur Start avond  

  Presentatie van de opgehaalde ideeën & uitleg thematafels 

  Werksessies thematafels en aansluitend korte terugkoppeling per thematafel 

  Uitleg vervolgstappen in het proces & aansluitend napraten met een drankje 

22.30 uur Einde avond  

 

Aanmelden Wandeling door het gebied 

U kunt zich tot en met woensdag 12 juni aanmelden voor de wandeling door het gebied die op 

maandag 17 juni plaatsvindt. Stuur een mail naar havenstad@amsterdam.nl met vermelding van 

uw naam en het aantal personen.  
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Aanmelden Derde avond over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas 

Aanmelden voor de participatieavond op maandag 24 juni kan tot en met woensdag 19 juni. 

Stuur een mail naar havenstad@amsterdam.nl met vermelding van uw naam en het aantal 

personen.  

 

Wij hopen van harte op uw komst. Ook als u geen ideeën heeft, maar wel vragen of opmerkingen, 

bent u van harte welkom. Met uw inbreng wordt de Noorder IJ-plas een stadspark voor iedereen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Miranda Zwiers 

Gebiedsmanager Noordwest  

 

 
 

Lubbert Hakvoort 

Programmamanager Haven-Stad 

 

 

 

Bijlage: routekaart naar Grondbank Noorder IJ-plas 
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