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Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten Hamerkwartier Amsterdam bijna 
volledig in beeld 
 
De milieueffecten voor de transformatie van het Hamerkwartier in Amsterdam zijn 

bijna volledig in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over het milieueffectrapport. De gemeente Amsterdam had de Com-

missie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Amsterdam wil het Hamerkwartier, een bedrijventerrein in Amsterdam-

Noord, transformeren naar een gebied waar wonen en werken samengaan. Het gebied 

moet een hoge dichtheid van woningen en andere voorzieningen krijgen. Voordat de 

gemeenteraad besluit over deze plannen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een mi-

lieueffectrapport. 

 

De gemeente heeft in de nieuwe wijk ambities op het gebied van stedelijkheid, ruimte-

lijke kwaliteit, bereikbaarheid, sociaal, leefbaarheid en duurzaamheid. In het rapport zijn 

goed beschreven welke milieueffecten er kunnen optreden, zegt de Commissie. Zo blijkt 

dat het drukker wordt op de weg, waardoor er meer verkeerslawaai ontstaat. Daarente-

gen zal het lawaai dat afkomstig is van industrie juist verminderen en ontstaat er een 

gezondere leefomgeving door de komst van meer bomen en planten in de wijk. 

 

De Commissie heeft nog wel een belangrijk aandachtspunt. Ze adviseert om de par-

keerdruk in het gebied beter te onderzoeken. Ze vindt dat de gevolgen voor de omge-

ving daarvan inzichtelijk moeten zijn en de bereikbaarheid van het gebied erbij betrok-

ken moet worden. Tot slot geeft de Commissie een aantal verbeterpunten mee op het 

gebied van de gewenste mobiliteitsmix, voor het thema geluid en over het onderzoek 

naar sociale effecten. Ze vindt ook dat op voorhand duidelijk moet zijn hoe de effecten 

gemonitord gaan worden en hoe de gemeente kan bijsturen als dat nodig is. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en pas daarna een 

besluit te nemen over de transformatie van het Hamerkwartier.  

 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Amsterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3396
http://www.commissiemer.nl/

