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De toename van woongebieden naar de oevers van het IJ gebeurt aan beide zijden. Zowel de bebouwing van 
het oostelijk havengebied als toekomstige bebouwing van het KNSM terrein geven aan dat deze ontwikkeling 
een omvang gaat krijgen over de hele lente van het IJ van oost naar west. 
In de komende eeuw kan het IJ zich aan weerskanten ontwikkelen tot het meest centrale Amsterdam in een 
mate die de betekenis van de grachtengordel ver overtreft. Vanwege die grachten wordt Amsterdam nog 
steeds het Venetië van het Noorden genoemd. Het IJ is in staat om het “Grand Canal” van Amsterdam te 
worden. Vooral vanuit die achtergrond zijn vele soorten oeververbindingen nodig. Daarom zullen bijzondere 
stedelijke impulsen ontstaan op tientallen plaatsen aan beide oevers over beide lengtes. 
Uitgaande van de zekerheid dat de IJ- oevers in de komende eeuw om minstens drie bruggen vragen maakt 
twijfel over deze eerste centrale brug beangstigend! Tunnels en flyovers schieten dat doel kilometers ver 
voorbij en we leven al lang met de bewijzen dat ze niet in staat zijn geweest om de achterstelling van Noord te 
keren. 
 
Amsterdam Noord bestaat uit honderden geïsoleerde fragmenten die dan nog eens gescheiden zijn in een 
westelijke en oostelijk verzameling. Echter waarde en waardegevoel kan in Noord pas ontstaan als we in staat 
zijn om centrum of City-Noord te stichten. Werkelijk centraal gelegen vertegenwoordiging van alles wat in 
Noord leeft. Volwaardig centrum ca 10.000 inwoners groot met centrum, winkels, het stadion, het stadhuis, 
zijn eigen havens en “stadspoorten”, het theater, museum, concertgebouw, moskee, zwembad, brandweer, 
kathedraal enz. enz. 
City Noord in volstrekte centrale positie t.o.v. oost en west en daarom precies en direct ten noorden van het 
centrum van oud- Amsterdam. Het ontvangen, hier, van de centrale brug over het IJ voor langzaam verkeer os 
de grootst denkbare kracht voor de vorming van dit centrum. Samen met het metro- station is hier een zeer 
delicate stad te maken. 
Veel belangrijker dan het verlangen naar een spectaculair brugontwerp, moet het verlangen zijn om de brug 
aan beide zijden midden in het publiek te laten uitkomen, om de sociale veiligheid te waarborgen, die hier hard 
nodig zal zijn. 
 
Het industriegebied en Shellgebouwen wijzen voor de ontvangst van een centrale brug vanzelf naar de 
Sixhaven. Het is zeker dat brug en Sixhaven aartsvijanden zijn; die zijn niet te combineren. Het gebied Sixhaven 
en omgeving is bovenal woonplaats voor velen die daar hun schip bewonen en mede het karakter van het 
publiek van Amsterdam Noord bepalen. Als vervanging van de Sixhaven zijn daarom twee havens getekend. 
Het schiereiland te zuiden van het Tolhuis is heel geschikt als nieuwe Sixhaven. Shell zou in dat geval kunnen 
helpen om het restaurant aan de Sixhaven te schenken. Het gebied is niet zo doodlopend en centrale 
groenzone verlengde als de huidige. Het is er du stil en wordt niet gehinderd door “woningen geweld” en staan 
al vele mooie grote bomen. 
 
Ten oosten van de brug is een tweede grote haven mogelijk voor binnenvaartschippers en woonboten. Zo’n 
haven kan heel inspirerend werken op centrum noord vergelijkbaar met de westelijke eilanden van 
Amsterdam. De brug komt hier 4 à 5 verdiepingen hoog boven de grond aan. Deze 15 m hoogte vervormt het 
nauwelijks 7 ha grote Sixhaventerrein tot berg. Door deze hoge ligging van de brug voort te zetten tot het 
midden wordt het mogelijk city- noord te bouwen in de vorm van een bergstad met een grote te bewonen 
helling naar het zuid- westen. In de buik van de berg ontstaat vanzelf de ruimte die nodig is om te kunnen 
bouwen in een grote dichtheid. 
 
Ik heb samen met Wilma 1978 – 1982 de wederopbouw gemaakt voor de “Oude Haven” te Rotterdam (-
Rotterdams oorsprong). Die plek is gebouwd in een dichtheid van 300 woningen peer ha en is het meest 
geliefde plekje van Rotterdam geworden. 
Alleen al “onder de berg” is ruimte voor 10.000 m2 voor bedrijven en 9.000 parkeerplaatsen, 
brandweerkazerne, supermarkt, politie en postkantoor enz.. 
Vanwege die voorzieningen is het mogelijk om 8 à 9 stadstorens te maken conform de “Blaaktoren” van 
Rotterdam, ze staan ca 150 m uit elkaar op alle kritische plaatsen van de stad en vormen het herkenningsteken 
van City Noord. Daarom is er ook één op de zuidelijke oever geplaatst als grote broer van de Schreierstoren. 
(Op de rails getekend maar kan ook heel goed 50 m zuidelijker). Zowel alle torens als alle stadmuren bevinden 
zich in een eigen volstrekt unieke positie. In en tussen deze “stadsmuren” zijn tevens opgenomen het metro 



station, het stadhuis, het museum, de moskee, het concertgebouw, de centrum winkels en boven alles uit “de 
kathedraal”van 200 m lengte. 
De “kathedraal” vormt de rug van de stad op de grens van de “helling”in het westen en de haven in het oosten. 
Ze wordt gevormd door een gewelf van 67 bewoonde kubussen waaronder de brug ontvangst, het flaneren, de 
centrumwinkels, winkel ateliers en het theater zich bevinden. 
Om de kubussen of “woonbomen” hier echt aantrekkelijk te maken stel ik hier voor om ze 25% groter te maken 
dan de Rotterdamse, bovendien verruimt dat de openbare straat waardoor de bereikbaarheid voor ambulance, 
brandweer, e.d. mogelijk wordt. 
 
Het straatbeeld van City- Noord is zeer gevarieerd. Straatjes, pleintjes, plantoenen en terrassen dalen in alle 
richtingen af. Er zullen doorkijkjes ontstaan die doen denken aan het Alfamma van Lissabon. 
De band tussen deze City en Meeuwenlaan – IJplein ontstaat vanzelf. Die met Buiksloot forceren we door een 
bewoonde Noorderpoort op te richten over de sluis naar het westen; ook daar zorgen twee torens voor het 
verband van City- Noord. Ook is daar een kleine derde haven voor woonboten gespaard. (plus die prachtige 
fietsenmakerij?). 
Het plan is nog in een penetraal stadium, de schatting van ca 3.500 nieuwe woningen kunnen er nog best 500 
mis zijn. Door de verbondenheid met de bestaande wijken, is de doelstelling 10.000 mensen vormen City- 
Noord, echter zeker haalbaar. 
 
Al deze gebeurtenissen samen zijn zo rijk als een stad maar kan zijn. Al onze oude steden waren in staat om zo 
rijk te zijn per 10.000 inwoners (Leipzig ten tijde van Bach, het oude Praag, Amstellodamense). Hoe zeer ik ook 
de nadruk leg op de belangen van Noord, het spreekt vanzelf dat deze werkelijk lieve en gezonde rijkdom een 
impuls zal betekenen voor het oude verloederde Amsterdam; dat via de brug slechts 10 min lopen dicht bij is 
gekomen. 
Het spreekt dan ook vanzelf dat Amsterdam Noord eisen moet stellen op de zuidelijk ontvangst van de brug. 
Daar heb ik me nog niet echt in kunnen verdiepen. Maar dat mag nooit zijn met C.S. + winkelpromenade want 
die moeten naar City Noord, maar ook nooit t.g.v. het Damrak, terwijl je liever naar de Nieuwmarktbuurt, 
Stopera of Artis gaat. Vandaar om te beginnen een uitsplitsing naar oost en west + één toren uit de “toren 
bergstad”. Hoe neutraler de brug hoe beter – niet de brug als ding – maar de ontvangst is van belang. In deze 
dagen waarin Oost en West Berlijn weer samen mogen, gaat het om mensen en niet om spullen. Ik heb bewust 
de goedkoopste hefbrug getekend met torens op de grens van de vaargeul. Wees voorzichtig met 
“havengezeur”. De vrachtschippers die over het IJ varen voeren 3 uur te voren over de Maas in Rotterdam en 
daar is al ons water kinderspel bij vergeleken. 
Deze brug voor langzaam verkeer (het meest waardevolle) veroorzaakt vanzelf een bergstadje in Noord. Auto’s 
in de berg laten? Zou dit centrum net zo stil kunnen worden als Venetië, waar je mensenstemmen kunt horen? 
En ook daarom tjokvol kunnen zijn? Ongelooflijk eigenlijk. 
Ik ben al 30 jaar “verbinding maker” (eerste stads- vernieuwingsproject was verbinden noord een zuid jordaan 
1970). Ik werk al 15 jaar aan Rotterdam als geboren Jordanees. Rotterdam begint met zijn derde brug annex 
Manhattan op de kop van Zuid. 
Amsterdam, wordt wakker en werk aan je Grand Canal. Zodat Noord-Holland groen en sappig mag blijven. 
Dank zij de gouwzee meermin. Piet Blom 


