INTRODUCTIE
EEN PLEK VOOR LEVENSGENIETERS

MARKTKWARTIER

De Centrale Markthal is in 1934 gebouwd om Amsterdammers gecontroleerd te
voorzien van verse en gezonde voeding. Uit ‘dé buik van Amsterdam’ zijn miljoenen
Mokumse monden gevoed. Marktkwartier wordt de plek waar je gezond, duurzaam en
leefbaar kunt wonen, werken en ontspannen. Het compleet nieuwe Food Center blijft
hofleverancier van verse producten aan iedere Amsterdammer.

De gezonde stad zie je terug in:
1. Een wijk met oog voor iedereen

6. Biodiversiteit en circulariteit

Een wijk voor iedereen, goed bereikbaar

We zorgen voor variatie van plantensoorten.

en toegankelijk, met veel verschillende

Met name soorten die aantrekkelijk zijn voor bijen 		

woningtypen, waaronder 25% sociale

en vogels. In de gebouwen komen voorzieningen

huurwoningen. Ook komt er een brede 			

zoals nestkasten voor vogels en insecten. 				

school.

Daarnaast zetten wij in op circulariteit door onder
andere het hergebruik van materialen te stimuleren.

2. Groene openbare ruimte en waar 				
mogelijk groene daken

7. Op weg naar (alleen) elektrische auto’s
Marktkwartier is zo ontworpen dat er in de

Je woont in een groene wijk met een

toekomst volledig elektrisch kan worden gereden.

Marktweide en binnenhoven. De wijk is

In de garage kan bij aanvang 20% van de auto’s

klimaatadaptief met aandacht voor 					

elektrisch laden. Met de gereserveerde extra

waterberging en verkoeling.

transformatorruimte kan dit doorgroeien naar
100% in de toekomst.

3. Energiezuinige woningen

8. Ruim baan voor fietsen en lopen

Door top-isolatie en warmtekoudeopslag zijn

Fiets- en wandelroutes door het hele gebied.

de eerste woningen zeer energiezuinig

Er zijn duizenden inpandige stallingsplaatsen

(en voldoen aan de BENG norm). Op de 		

voor fietsen van bewoners en bezoekers.

daken van de bedrijven worden, voor zover
mogelijk, zonnepanelen geplaatst.

4. (Drie)dubbelgebruik van
schaarse ruimte

9. Zicht en licht
Een autoluwe woonwijk waarbij je vanuit

Meer bedrijvigheid op minder oppervlak.

veelal lichte woningen uitkijkt op groen, 			

Stapelen van functies en 1700 woningen 		

water, hoven, de Marktweide, pleinen én

erbij.

de stad Amsterdam.

5. Inspiratie voor gezond eten en leven

10. Toegankelijke parken, hoven en pleinen

Na restauratie en herbestemming biedt de

Elke woning heeft een eigen buitenruimte 		

Centrale Markthal ruimtes voor start-ups

en toegang tot een hof, een kade of de 			

én gevestigde bedrijven die lokaal, vers, 		

Marktweide.

duurzaam, innoverend en educatief
ondernemen. De groene buitenruimte
inspireert tot bewegen en ontmoeten.
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INTRODUCTIE
UIT OUD AMSTERDAM

•

Een nieuw en veelzijdig deel van de stad. Een hart voor de omliggende buurten,

MARKTKWARTIER

GROEIT NIEUW AMSTERDAM

•

waar verbindingen en mensen samenkomen.
•

•

•

1700 nieuwe woningen. Aaneengesloten woongebouwen en de centrale

Met de Marktweide krijg West een extra buurtpark.
Het leidt je naar de Centrale Markthal.

•

Een grote diversiteit aan woningtypen kan in de woongebouwen worden

Marktweide omringen vrijstaande woongebouwen in rustige, groene woonhoven

gehuisvest, zoals maisonnettes, appartementen, studio’s, woningen met

aan het water.

werkruimte en penthouses met uitzicht. 25% is sociale huur.

Het Food Center wordt op efficiënte wijze ingedeeld naast en ten noorden van de

•

De Palazzino’s staan vrij tussen de stedelijke wanden en het Westelijk en

Centrale Markthal.

Oostelijk Marktkanaal in een groene ruimte. Je kijkt uit over het water en bent

De Centrale Markthal zelf wordt door BOEi gerestaureerd en herbestemd tot

zo aan de kades.

aanjager en middelpunt.
•

De mural van Keith Haring is terug als eigenzinnig icoon.
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PLAN
IN
BEELD
HOOFDOPZET
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HOOFDOPZET

MARKTKWARTIER

IN UITWERKINGSPLAN 1

1

3

2

In Uitwerkingsplan 1 komen drie nieuwe hoofdgebouwen voor de bedrijven:
1.

Kopgebouw

2.

Bedrijfsgebouw West-Noord

3.

Bedrijfsgebouw Oost (1e fase)

.E2005BPGST-OW01.dgn woensdag, 6-7-2022 15:41:10

Totaal bebouwd grondoppervlak gebouwen: 26.500 m²
Maximum bruto vloeroppervlak bedrijven:		 40.200 m²

Maximum bouwhoogte hoofdgebouwen:

Bij het kopgebouw komt een hellingbaan naar het parkeerdek op het kopgebouw en

1.

Kopgebouw:									18 meter

bedrijfsgebouw Oost.

2.

Bedrijfsgebouw West-Noord:				 10 meter en entreeluifel van 15 meter

3.

Bedrijfsgebouw Oost (1e fase):			 15 meter

Naast de drie hoofdgebouwen zijn ook enkele kleine gebouwen mogelijk, zoals

Ten slotte komen er ook (verplicht) enkele geluidschermen.

een portiersloge, een centrale koelinstallatie, een horecakiosk, fietsenstallingen,
trappenhuizen, etc.
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PLANNING

MARKTKWARTIER

2022

BEDRIJVEN

WONEN

3 KWARTAAL 2022
E

FCA-2e WIJZIGING

CONSERVEREND

UP1
UP2

Ter inzagelegging Ontwerp UP1. Belanghebbenden
hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Termijn: 6 weken.

UP3
UP4

					4 KWARTAAL 2022
E

Ter inzagelegging Ontwerp UP3. Belanghebbenden
hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Termijn: 6 weken.

Informatiebijeenkomst Ontwerp UP3 Woningen.

Informatiebijeenkomst Ontwerp UP1 Bedrijfsgebouwen.

Vaststelling Masterplan Openbare Ruimte en uitwerking
naar een Ontwerp Openbare Ruimte. Mogelijkheid tot
participatie.

Opening Informatiecentrum Marktkwartier. Voor alle
vragen over de ontwikkeling van het hele gebied, zowel
het woning- als bedrijvendeel.

Opening Informatiecentrum Marktkwartier. Voor alle
vragen over de ontwikkeling van het hele gebied, zowel
het woning- als bedrijvendeel.

Aanvraag Omgevingsvergunning bedrijfsgebouwen
binnen UP1. Na verlening mogelijkheid tot bezwaar.
Termijn 6 weken.

Ter inzagelegging Ontwerp UP2. Belanghebbenden
hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Termijn: 6 weken.

Ter inzagelegging Ontwerp UP4. Belanghebbenden
hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Termijn: 6 weken.

1 KWARTAAL 2023
E

Informatiebijeenkomst Ontwerp UP2 Bedrijfsgebouwen.

Informatiebijeenkomst Ontwerp UP4 Woningen.

Vaststelling definitief UP1. Mogelijkheid tot beroep.
Termijn 6 weken.

Vaststelling definitief UP3. Mogelijkheid tot beroep.
Termijn 6 weken.

Start bouw eerste bedrijfsgebouwen aan de noordzijde
van het Food Center (binnen deelgebied UP1).

2 KWARTAAL 2023
E

Aanvraag omgevingsvergunning eerste woongebouwen
binnen UP3. Na verlening mogelijkheid tot bezwaar.
Termijn: 6 weken.

3 KWARTAAL 2023
E

Start bouw eerste woningen aan de zuidzijde van het
Food Center (Binnen deelgebied UP3).

2024 - 2030
Oplevering woningen en bedrijfsgebouwen
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PLAN IN BEELD

MARKTKWARTIER

UITWERKINGSPLAN 1

Het Koelhuis heeft geen uit te werken bedrijfsbestemming en maakt geen onderdeel uit van het plangebied.

Noordzijde: 			 De Zeebergweg

Westzijde:

De oostelijke kade van het Westelijk Marktkanaal

Noordoostzijde:

Zuidzijde:

De grens met de volgende fase

De oostelijke perceelgrens van het bedrijventerrein

							Food Center Amsterdam
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GELUIDSWERENDE MAATREGELEN

MARKTKWARTIER

Om overlast van het nieuwe Food Center voor de omgeving zoveel mogelijk te
beperken zullen diverse maatregelen worden genomen

AAN DE BRON
•

•

•

De verkeersstromen voor aan-en afvoer worden zoveel mogelijk gescheiden.

•

Langs het Oostelijk Marktkanaal komt een geluidscherm. Het wordt aan beide

Hierdoor wordt er minder gestopt en opgetrokken, en zullen minder heftrucks

zijden voorzien van absorberend materiaal om reflecties tegen het geluidscherm

en palletwagens worden ingezet.

te voorkomen.

Door verplaatsing van de hoofdentree naar het noorden rijden minder vrachtwagens

•

Ook elders op het Food Center komen geluidschermen. O.a. een geluidscherm

over de Jan van Galenstraat.

van 3 en 4,5 meter aan de noordwestzijde 1 en 2 meter hoge geluidschermen op

De koeling van de meeste bedrijfsgebouwen wordt centraal geregeld in plaats van

de hellingbaan en het parkeerdak.

bij elk individueel bedrijf.
•

OVERDRACHTSMAATREGELEN

Vanaf 2026 worden op het Food Center alleen nog stillere, elektrische

•

Het Bedrijfsgebouw West-noord zorgt deels voor afscherming van het geluid
richting de woonboten aan het Vredenhofpad.

heftrucks ingezet.
•

De aan-en afvoerwegen op het terrein worden egaal uitgevoerd.

•

De koelvrachtwagens zullen inpandig parkeren, waarbij de koeling wordt
aangesloten op het elektriciteitsnet. De geluidwering van deze voorziening zal
zodanig zijn dat de geluidemissie van het gebouw en dak verwaarloosbaar is.

•

Het wordt verboden om te claxonneren, muziek op een hoog volume af te spelen
en onnodig te schreeuwen.
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VERKEER
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Verkeer
naarNAAR
het Food
VERKEER
HET Center
FOOD CENTER
Onderzoek: Uitwerkingsplan 1 en de ontwikkeling van de rest van
het nieuwe Food Center hebben geen nadelige gevolgen voor de
verkeersafwikkeling in de omgeving van het plangebied:
•

Een groot deel van het verkeer van en naar het plangebied

toegang Food Center
grote vrachtwagens en
en overig verkeer

toegang werknemersparkeren

van Uitwerkingsplan 1 zal via de kruising Haarlemmerweg Vredenhofweg rijden. Hier zijn geen knelpunten te verwachten.
•

Voor de doorstroming van het kruispunt Jan van Galenstraat ingang Food Center/toekomstige Marktstraat, zal de kruising
worden heringericht in de vorm van een rotonde.

Verkeer
op het
CenterCENTER
via noordzijde
VERKEER
OP Food
HET FOOD
VIA NOORDZIJDE
•

gestippeld:
route handelsverkeer (busjes)

Circa 75% van alle bedrijfsverkeer (bezoekers, werknemers, 		

Food Center

bevoorrading) zal gebruikmaken van de noordelijke ingang.
•

gestippeld:
route vrachtverkeer

In het meest recente voorontwerp (15 juni 2021) zijn daar drie

rood gestippeld:
vluchtroute vrachtverkeer

ingaande en drie uitgaande slagbomen.
•

Met 1 ingaande en 1 uitgaande slagboom voor personeel en
90 medewerkers in het drukste uur, ontstaat een wachtrij van
circa 15 tot 20 meter.
Een dergelijke wachtrij voor personeel wordt beschouwd als
een acceptabele situatie met restcapaciteit.

Verkeer
op
het
Food
Center
via
zuidzijde
VERKEER OP HET FOOD CENTER
VIA ZUIDZIJDE
•

taxi standplaats, losgekoppeld van
de doorgaande fietsroute
gestippeld:
contour ondergrondse
parkeergarage

taxi’s

gestippeld:
bestemmingsverkeer
eenrichtingsverkeer

toegang Food Center
(niet bedoeld voor
groot vrachtverkeer)

gestippeld:
contour ondergrondse
parkeergarage

Aan de zuidzijde is de verkeersintensiteit lager dan aan de
N

noordzijde want alleen toegankelijk voor auto’s, bestelwagens
en (kleine) vrachtwagens.
•

Omdat aan de zuidzijde 1 poort beschikbaar is voor ingaand

verkeercirculatieplan auto- en vrachtverkeer

en 1 poort voor uitgaand verkeer, is de verkeersbelasting
nagenoeg gelijk aan de noordzijde.
•

In het drukste uur bedraagt het verkeersaanbod circa 130
motorvoertuigen. Dit leidt tot een wachtrij van circa 20 meter.
Conclusie: een acceptabele situatie met restcapaciteit.

•

De gemiddelde verkeersbelasting voor het ingaande
bezoekersverkeer bedraagt circa 150 voertuigen per uur
per slagboom. De wachttijd is vergelijkbaar met een relatief
rustig kruispunt voorzien van verkeerslichten. Conclusie: voor
bezoekers een acceptabele situatie met restcapaciteit.
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PARKEREN
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PARKEERNORMEN IN BESTEMMINGSPLAN
In het geldende bestemmingsplan zijn verplichte parkeernormen opgenomen voor:
•

Bezoekers:			 minimaal 0,52 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo (op maaiveld)

•

Werknemers:		 minimaal 0,66 parkeerplaatsen voor werknemers per 100 m2 bvo (op het dak)

•

Vrachtwagens: minimaal 0,12 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo

TOEGESTANE PARKEERPLAATSEN IN UITWERKINGSPLAN 1
In Uitwerkingsplan1 is 40.200 m² bvo toegestaan. Dit betekent dat er minimaal het volgende aantal parkeerplaatsen nodig zijn voor:
•

Bezoekers:			 210 parkeerplaatsen op maaiveld

•

Werknemers:		 266 parkeerplaatsen op het dak

•

Vrachtwagens: 49 parkeerplaatsen

RUIMTE VOOR PARKEERPLAATSEN IN UITWERKINGSPLAN 1
In het plangebied van Uitwerkingsplan1 is ruimte voor:
•

Bezoekers:			 circa 275 parkeerplaatsen op het maaiveld

•

Werknemers:		 circa 200 parkeerplaatsen op het dak

•

Vrachtwagens: circa 40 parkeerplaatsen op het maaiveld

De overige parkeerplaatsen komen op de rest van het nieuwe Food Center.
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DUURZAAMHEID
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Het Food Center Amsterdam wordt getransformeerd tot een energiezuinig,

Op het bedrijventerrein zijn de aansprekende aspecten: duurzame koudevoorziening,

toekomstbestendig bedrijventerrein. De duurzame realisatie verloopt via de thema’s

het opzetten van duurzame logistiek en afvalinzameling, en de realisatie van een grote

Energie, Mobiliteit, Grondstoffen, Water en Groen, Gezondheid en Management.

hoeveelheid zonnepanelen op de daken.

MOBILITEIT

ENERGIE
•

Er wordt onderzocht of er een slimme verbinding

•

gelegd kan worden tussen de bedrijven en
•

•

Er wordt zorgvuldig omgegaan met

van het gebied.

materiaalstromen, en waar haalbaar worden
kringlopen gesloten.

de woningen in de omgeving.

•

Het plangebied is goed bereikbaar met het OV.

De restwarmte die een mogelijke koelcentrale van

•

De bedrijven onderzoeken de haalbaarheid van

•

In de realisatiefase van de bedrijven wordt rekening

gezamenlijke, duurzame logistiek en afvalinzameling.

gehouden met de grondstofstromen die vrijkomen

Voor werknemers en bezoekers (en bewoners) wordt

tijdens de sloop. Daar waar mogelijk wordt

voor de verwarming van de woningen.

elektrisch laden gefaciliteerd in parkeerkelders en/of

materiaal hergebruikt.

De CO2-footprint van het Food Center Amsterdam

op het parkeerdek.

de bedrijven produceert, kan gebruikt worden voor
de verwarming van de bedrijfspanden en deels ook
•

Wandelen en fietsen is geborgd in de ontwikkeling

GRONDSTOFFEN

•

•

Bij gebruik van materialen in de openbare ruimte

zal met 70% worden gereduceerd door het mijden

wordt toepassing van circulaire materialen

van fossiele brandstoffen en de inkoop van groene

gerealiseerd via de Puccini-methode.

stroom.
Voor de herontwikkeling geldt verder nog het volgende:
•

100% hergebruik van vrijkomende granulaten in
het werk;

•

Tot 100% PR in asfalt;

•

Minder dan 2% restafval;

•

Scheiding naar 6 stromen tijdens de realisatie
en exploitatiefase;

•

Het ontwerp en de realisatie worden gebaseerd op
C2C filosofie.
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DUURZAAMHEID

MARKTKWARTIER

NATUURINCLUSIEVE STAD

Insectenhotel

Broedplaatsen
voegels en
vleermuizen

Grasland en weide
Wadi

Groene Dakterras

Grinddaken

Boomgaard

Vogelhuizen
Bijrnkorven op het dak

Water habitat

Zaadverspreiding

Bestuiving

Natuurgeluiden
Jaargetijde

Verbeterde lucht
en waterkwaliteit

Bodem leven

Het Markteiland ligt in een stedelijke omgeving en is nu volledig
bebouwd/verhard en heeft nagenoeg geen natuurwaarde.
In de nieuwe situatie kunnen zowel het Foodcenter als het
Marktkwartier natuurinclusief worden ontwikkeld. Dat
betekent dat zowel in de bebouwing als de inrichting van
de buitenruimte maatregelen worden getroffen om de
biodiversiteit te vergroten. Te denken valt aan het integreren
van broed- en schuilplaatsen voor vogels, vleermuizen, insecten
en andere dieren. Alle daken kunnen op de een of andere

WATER EN GROEN

•

•

wijze een rol spelen als habitat - van grinddaken, veelsoortige
sedumdaken, dakterrassen tot daktuinen. Verschillende terrein
condities kunnen diversiteit aan diersoorten versterken, terwijl
eenheid juist ruimte en samenhang schept.
De Brettenzone met het Westerpark ligt op relatief
korte afstand waardoor bomen, begroeide daken en de
Marktkanalen als verbindend element zouden kunnen werken.
Op het terrein van het Marktkwartier wordt een diverse
beplanting van fruitdragende bomen voorgesteld die zowel

Het terrein wordt Rainproof ontworpen, o.a. door

GEZONDHEID

•

door hun bloesem als ook door vruchten en noten (die de
hele winter door beschikbaar zijn) voedsel leveren voor
verschillende dieren. De veelsoortige bloemenweides zijn
een aanvulling op de bloesem en zullen bijen en vlinders
aantrekken. Wadi’s creëren vochtige plekken binnen het
groen die weer voor meer variatie zorgen. Voor de rupsen van
vlinders kan specifieke beplanting worden aangelegd.
Grassen en vaste planten worden in de herfst niet gesnoeid.
Ze laten daardoor ook een aantrekkelijk winteraspect

De groene omgeving en openbare ruimte nodigt uit

waterbuffering op daken en bergingscapaciteit op het

tot ontspanning, wat belangrijk is voor welbevinden

hele terrein.

en een gezonde levensstijl.

Op het bedrijventerrein is via specifiek

•

Door natuurinclusief ontwerpen en bouwen wordt de

soortenonderzoek bekeken of groen langs de

natuurbeleving versterkt. Dit wordt gerealiseerd door

omheining bij kan dragen aan de biodiversiteit van

nestkasten voor vogels en insecten aan gevels.

het terrein.

•

zien en vormen een schuilplaats en eventueel ook een
voedselvoorraad voor dieren.
Bewoners kunnen hun eigen bijdrage leveren door het
aanplanten van dak- en balkontuinen en het aanbrengen
van vogel- en vleermuiskasten en insectenhotels. Ook het
verzorgen en oogsten van de fruit- en notenbomen zou met
hulp van de bewoners(vereniging) uitgevoerd kunnen worden.
Dat vergroot de sociale interactie maar ook de betrokkenheid
met de natuur.

Ecologisch en natuurvriendelijk onderhoud stimuleert
condities voor verschillende soorten.
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ZIENSWIJZE INDIENEN

MARKTKWARTIER

WAAR KUNT U DE STUKKEN INZIEN?
STADSDEEL WEST

DIGITAAL

Bos en Lommerplein 250 Amsterdam.

via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bel voor openingstijden: 14 020

Het planidentificatienummer (ID) is:

of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/

NL.IMRO.0363.E2005BPGST-OW01

stadsloketten/stadsloket-west

EEN ZIENSWIJZE INDIENEN IS MOGELIJK TOT EN MET 9 NOVEMBER 2022.
HOE?

SCHRIFTELIJK
Aan het college van B&W van Amsterdam, per adres:

PER E-MAIL
Naar e-mailadres: foodcenter@amsterdam.nl

MONDELING
Neem contact op met directie Ruimte en Duurzaamheid,

de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v.

team Juridische planvorming, mr. R. de Graaf via

Ronald de Graaf, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

14 020.

O.v.v. Zienwsijze UP1 Marktkwartier
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COMMUNICATIE

MARKTKWARTIER

BEREIKBAAR,
LEEFBAAR, VEILIG EN
COMMUNICATIEF

VOORBEELDEN VAN EISEN UIT HET KADERPLAN
Bereikbaarheid: De primaire aan- en afvoerroute voor de bouwlogistiek van het
Marktkwartier loopt via het westelijke deel van de Haarlemmerweg S103. Bouwverkeer
vanuit het noorden op de A10 rijdt vanaf de S102 via de Radarweg naar de

Tijdens de bouw

Haarlemmerweg. Marktkwartier CV houdt de mogelijkheid open om per deelproject de
aan- en afvoerroute te overwegen en daar, mits gemotiveerd, van af te kunnen wijken.

Bouwen en slopen geeft overlast voor de omgeving. Dit is onvermijdelijk, maar
we willen de last voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Marktkwartier heeft

Leefbaarheid: De verlichting van het werkterrein dient zo min mogelijk hinder voor de

daarom eisen opgesteld voor de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en

omgeving te veroorzaken.

Communicatie (BLVC) tijdens bouwactiviteiten. Zij staan in een kaderplan voor BLVC.
De eisen zullen per bouwproject door de uitvoerende aannemer worden uitgewerkt

Veiligheid: De uitvoerende partij dient te zorgen voor juiste en heldere afzetting,

in de BLVC-uitvoeringsplannen en worden voorzien van passende maatregelen. De

bebording en bebakening. De richtlijnen uit het handboek “Zo werken wij in

gemeente Amsterdam ziet toe op de BLVC-uitvoeringsplannen bij het verlenen van

Amsterdam op straat” worden hierbij gehanteerd.

omgevingsvergunningen.

Communicatie: Bewoners en stakeholders worden twee weken voor aanvang bouw
op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Dit kan middels een brief of via andere
communicatiemiddelen.

WIE ZIJN ER BETROKKEN?
Wij zijn de ontwikkelaars van het gebied: VolkerWessels

OVERLEG MET DE OMGEVING
Vastgoed en Ballast

Nedam Development. Wij hebben ons verenigd in het consortium Marktkwartier CV.
Marktkwartier ontwikkelt de woningen en de openbare ruimte.

Overleg met buurt en bewoners
De afgelopen jaren heeft Marktkwartier tientallen gesprekken en grotere en kleinere
bijeenkomsten met buurtbewoners georganiseerd. Daarin zijn verschillende wensen,
zorgen en ideeën opgehaald. Waar mogelijk heeft Marktkwartier deze overgenomen in

Ook vernieuwen wij het deel van het terrein waar de groothandelsbedrijven zijn

gevestigd. Hiertoe werken we nauw samen met de ondernemers van het Food

Center Amsterdam (FCA).

De Centrale Markthal is van BOEi, een maatschappelijke onderneming zonder
winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft.

de plannen. Een aantal ideeën wordt op een later moment in het ontwerpproces met
bewoners besproken. Eventueel krijgen ze nog een plaats in de plannen.
Veel van de zorgen gaan over uitwerkingsplannen 2 en 4. Hier legt het Marktkwartier
momenteel de laatste hand aan. Toch denken we dat het goed is om deze zorgen hier
alvast te benoemen, en aan te geven hoe het Marktkwartier hiermee omgaat.

BOEi transformeert de Centrale Markthal van een gesloten bastion naar een publiek
toegankelijke hotspot.

De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling van het hele gebied na een
aanbesteding aan Marktkwartier CV gegund. De gemeente blijft betrokken bij
de publiekrechtelijke procedures zoals het bestemmingsplan, uitwerkingen en
vergunningen.
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GEHOORD IN DE BUURT

MARKTKWARTIER

HOOGTE-ACCENTEN

MOLEN DE OTTER

De bewoners aan het Oostelijk Marktkanaal hebben

De eigenaren van Molen de Otter vrezen dat door de

zorgen over de hoogte-accenten in Uitwerkingsplan 4.

nieuwe bebouwing hun molen onvoldoende wind zal

Zij vrezen voor hun uitzicht, privacy en bezonning.

krijgen. Marktkwartier is hierover met hen in overleg.

Marktkwartier is met de bewoners in gesprek over
aanpassing van de vormgeving van de gebouwen, zodat
de bezwaren deels kunnen worden weggenomen.

LICHT EN GELUID

FIETSBRUGGEN

Marktkwartier voert periodieke gesprekken met

Een aantal bewoners vreest meer drukte in de

bewoners aan het Oostelijk Marktkanaal over de

omliggende wijken en gevaarlijke verkeerssituaties

beperking van de overlast van geluid en lichtreclame,

door de toekomstige fietsbruggen. Marktkwartier biedt

zowel nu als in de toekomst.

bewoners de kans om straks samen met de architect de
uitgangspunten voor de ontwerpen van de fietsbruggen
te bespreken.

DAKPLANNEN
DAKPARKEREN

LUCHTKWALITEIT

In Uitwerkingsplan 2 komt een nieuw bedrijfsgebouw

Een aantal omwonenden maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit rondom het toekomstige Food Center.

op het Food Center, met daarop parkeerplaatsen voor

Marktkwartier heeft onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de plannen op de luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat

werknemers. Amsterdammers hebben een petitie

de plannen voldoen aan de wettelijke eisen.

getekend om het dak te vergroenen. Dit stuit op een
aantal bezwaren van ondernemers op het Food Center,

•

Onderzocht is de toekomstige luchtkwaliteit, met

onder meer vanwege zorgen rondom voedselveiligheid.

als uitgangspunt het maximale programma dat het

Marktkwartier onderzoekt samen met de initiatiefnemer

bestemmingsplan toestaat.

van de petitie en experts op het gebied van groene

•

Conclusie: de herontwikkeling voldoet aan

daken naar mogelijkheden voor verdere vergroening van

de jaargemiddelde concentraties en het

het Marktkwartier, nu en in de toekomst.

toegestane aantal overschrijdingen van uur-en

•

Er wordt ook voldaan aan de grenswaarde voor de
jaargemiddelde concentratie PM2,5.

•

Conclusie: de luchtkwaliteit vormt geen belemmering
voor de uitvoering van het plan.

24-uurgemiddelde concentraties voor NO2 en
PM10.
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DENK MEE OVER DE OPENBARE RUIMTE!
s
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MARKTKWARTIER

7 MINUTEN

DENK
MEE OVER DE OPENBARE RUIMTE!

Jana Crepon is architect bij Inside Outside. Zij ontwerpt
de openbare ruimte: het groen, de kades en de pleinen
tussen de gebouwen.
Zij heeft een aantal uitgangspunten opgesteld, zoals:

Jana Crepon
P lekken voor rust en o ntspanning,
maar ook plekken
met wat meer reuring.
r
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DENK MEE!
Dat kan allereerst door het invullen van
een korte enquete op
https://take.quiz-maker.com/
Q2L11WR5F of gebruik de QR-code.
Invullen duurt 7 minuten.

G ebruiken van eetbare
planten en bomen.
In de vragenlijst kunt u ook aangeven of
u mee wilt doen aan een bijeenkomst

Bi odivers iteit

over de invulling van de openbare ruimte.
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