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1,28 ha met o.a. de volgende voorzieningen:
buslus/bushaltes, veerbootaanlanding,onder- en bovengrondse fi etsen-
stalling, horecaterras, parkeren kiss & ride

Reiziger, kom je naar Noord, dan zal je aanlanden met de veerboot bij 
de Tolhuistuin. Wat een feest zal het worden, jouw ontvangst! Drukte en 
gezelligheid staan er op jou te wachten, naast de groene rust van een 
fantastische tuin. Het Ponthuis staat er bijna landelijk bij, een landmark 
van het groene Noord. En op het plein krioelt het van de mensen die 
gebruik maken van het stoere stadse meubilair. Of ze zitten gezellig in 
de tuin koffi e te drinken, zoals op het historisch schilderij. Een locatie om 
altijd weer te komen! 

In verband met de uitbreiding van het Centraal Station in Amsterdam 
en de verlegging van de vaargeul van het IJ, werd een nieuwe aanlan-
ding voor de pontveren aan de Noordzijde noodzakelijk. Dit is als aan-
leiding genomen om het maaiveld opnieuw in te richten.

Langs de groene coulisse van de Tolhuistuin ontwikkelen zich de 
drukke verkeersstromen. In tegenstelling tot de intimiteit van de Tolhuis-
tuin is het plein open, met vrij uitzicht over het IJ. Hierdoor is het sterk 
visueel gericht op het centrum met het Centraal Station. Het verhar-
dingsoppervlak integreert alle onderdelen. Voetpad, fi etspad en weg 
lopen als lineaire strepen langs het Noordhollandsch Kanaal. Voor het 
Tolhuis langs loopt een breed trottoir, begeleid door een haag, die de 
groene scheiding vormt met het park. Vanuit de bocht van de Ranonkel-
kade kan de reiziger de pontveren al zien liggen, met als achtergrond 
het Centraal Station. Op het laatste moment opent zich het zicht op het 
plein met het café-restaurant “Het Ponthuis” in het midden. De terrasjes 
zijn met muurtjes omgeven, wat de architectonische eenheid benadrukt. 
Op de terrassen kan men wachten op de boot, uitkijkend naar de men-
sen die komen en gaan, of aan de andere kant van het gebouw rustig 
zitten en uitkijken over het IJ. Pas buiten de muren loopt het plein naar 
beide kanten naar het water toe af en roept de relatief kleine ruimte 
een gevoel van openheid op. Een omlopende stevige hoge trottoirband 
geeft de functiescheiding aan tussen autoverkeer en langzaam verkeer. 
De band is een geleidende lijn in de openheid. Door toepassing van een 
hoge band worden anti-parkeermaatregelen overbodig, wat wederom 
de openheid ten goede komt. 

Voor de bestrating is voor gekloofd hardsteen gekozen; aan het 
zwarte asfalt van de rijweg wordt een bijzonder uiterlijk gegeven door 
steenslag van graniet in te walsen.

De rijweg wordt aan de zijde van het fi etspad begeleid door histori-
sche lichtmasten met een tweede, kleiner armatuur aan de zijde van het 
fi etspad. De rij lichtmasten stopt voor het plein.

Op het plein zelf komen drie hoge, bijzondere masten met schijn-
werpers, die tevens het aanlandingsplein kunnen verlichten, zodat 
hier geen extra armaturen nodig zijn. In de terrasmuurtjes en onder de 
bomen langs de kade zijn als sfeerverlichting muur- en grondarmaturen 
voorgesteld.

Op het plein vormen, naast het café met de terrasjes, de aanleg-
steiger voor de pontveren, kiss & ride-plaatsen, bushaltes en busbuffer 
met abri’s, een ondergrondse fi etsmolen, fi etsenrekken op het maai-
veld onderdelen van programma en voorzieningen. Deze inrichtingsele-
menten zijn tevens zodanig geplaatst dat consequent de lengterichting 
benadrukt wordt.
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