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Programma vanavond 

 19.30- 20.10: 
• Korte introductie op de avond 

• toelichting op de plannen 

• terugkoppeling uit de consultatieronde 

 

• 20.10-20.30: informatieve vragen 

 

• 20.30-20.45: pauze 

 

• 20.45-22.00: inspraak 



Waar gaat deze bijeenkomst over? 

Inspraak over het Voorlopig Ontwerp voor de Munt, met: 

 

 Twee verkeerskundige varianten 

 Twee varianten voor materialisering 

 Oplossingen voor fietsparkeren 

 

En: 

 

 Een terugkoppeling van het consultatieproces 

 Voorlopige onderzoeksmodellen n.a.v. de consultatie 

 



Project Rode Loper        

De Rode Loper  
in stadsdelen 
Centrum en Zuid 



Munt: plangebied 



Munt: het vraagstuk 



Voetgangers tussen Kalverstraat  
en Reguliersbreestraat 



Wandelroute Rokin richting 
Vijzelstraat 



File in de Nieuwe Doelenstraat 



Vanuit Nieuwe Doelenstraat  
naar de Vijzelstraat 



Verkeer naar de Vijzelstraat 



Trams van en naar de Vijzelstraat                



Touringcars vanaf het Singel 



Noodzaak aanpak Munt 

 Nu: Onoverzichtelijk en verouderd kruispunt 

 

 Autoverkeer loopt vast 

 

 Doorstroming openbaar vervoer stokt 

 

 Veiligheid voetgangers en fietsers slecht 

 

 

Er is te weinig ruimte voor iedereen, dus keuzes maken 

 



Simulatie 2020 zonder ingrepen 

 Opstropen autoverkeer 

 

 Doorstroming openbaar vervoer 

 

 Veiligheid voetgangers en fietsers 

 

 Onoverzichtelijk en verouderd kruispunt 

 

 

Rokin 

Singel 

Vijzelstraat 



De visies achter dit voornemen 

 Mobiliteitsaanpak Amsterdam: 

Munt is plusnet voetganger en plusnet fiets (naast 

hoofdnet auto en tram) 

 

 Nota Bereikbare Binnenstad:  binnenstad wordt ingericht 

op voetganger en fietser, binnenstad steeds autoluwer, 

met hierin stappenplan voor Munt 

 

 NvU en ontwerp Rode Loper: meer ruimte voor de 

voetganger en fietser 



Overige uitgangspunten 

 Stadshartlus in stand 
houden 
 

 Doorstroming  
openbaar vervoer en 
autoverkeer op Munt 
verbeteren 



Wat is het voorstel? 

 Twee verkeersvarianten die de problemen op de Munt 

oplossen met de minste nadelige gevolgen elders 

 

 

 



Variant A                                          

Geen auto’s rechtsaf vanaf 

Singel 

 

Omdraaiing rijrichting Nwe 

Doelenstraat 

en Halvemaansbrug 

 

Geen verkeer in zuidelijke 

richting naar Vijzelstraat 

Rokin 

Singel 

Vijzelstraat 

Bloemenmarkt 



Variant  B                                          

Gelijk aan Variant A  

 

Daarnaast: geen verkeer 

kop Vijzelstraat stad in.  

Vijzelstraat tussen 

Reguliersdwarsstraat  en 

Amstel autovrij. 

Rokin 

Bloemenmarkt 

Vijzelstraat 

Singel 



Wat is het resultaat? 
Simulatie 2020 met ingrepen 

Rokin 

Vijzelstraat 

Singel 



Gevolgen variant A en B 

Gevolgen op de Munt A en B: 

 

Veiliger voor kwetsbaar verkeer 

Meer ruimte voor de voetganger 

Kruispunt wordt regelbaar 

Openbaar vervoer houdt voorrang 

 

Gevolgen Munt bij B t.o.v. A: 

 Meer ruimte op het Muntplein 

 Bredere stoepen op Vijzelstraat 

 



Functies per variant 



Voetgangersroutes nu 



Voetgangersroutes varianten A en B 



Profielen Kop Vijzelstraat: A en B 



Effecten omgeving - model A  
 

Ingrepen: 

1.Rechtsafverbod vanaf het Singel 

2.Rijrichting Nw. Doelenstraat en 

Halvemaansbrug omdraaien 

 

Belangrijkste effecten: 

A.Minder verkeer door Nieuwmarktbuurt 

(Kloveniersburgwal noordelijke richting) 

B.Minder verkeer Vijzelstraat in zuidelijke richting 

C.Toename verkeer Amstel/Blauwbrug richting 

Mr. Visserplein 

D.Toename verkeer Amstel/grachten richting 

Utrechtsestraat/ Vijzelstraat 



Effecten omgeving - model B  
 

Ingrepen: 

1.Rechtsafverbod vanaf het Singel 

2.Rijrichting Nw. Doelenstraat en 

Halvemaansbrug omdraaien 

3.Kop Vijzelstraat autovrij 

 

Belangrijkste effecten: 

A.Minder verkeer door Nieuwmarktbuurt 

(Kloveniersburgwal noordelijke richting) 

B.Minder verkeer Vijzelstraat in zuidelijke 

richting 

C.Toename verkeer Amstel/Blauwbrug richting 

Mr. Visserplein 

D.Toename verkeer Amstel/grachten richting 

Utrechtsestraat/ Vijzelstraat 

E.Toename verkeer vanuit Utrechtsebuurt 

naar Mr. Visserplein 

 



Ontwerpvarianten 

 Ontwerp Grijs 

 

 Ontwerp Rood 



Variant A - grijs 

 



Variant B - rood 



Variant A - grijs 



Variant A - rood 



Variant A - grijs 



Variant B - rood 



Fietsparkeren 



Fietsparkeren: de opgave 

 In plangebied behoefte aan 1000 plekken (tellingen en 

groeiprognoses) 

 

 Nu alle lege plekken op maaiveld ingenomen door 

fietsen en scooters + fietspunt Pathé + dekschuiten 

 

Strategie: ‘omdraaien’ verhouding inpandig – maaiveld: 
• 600 plekken inpandig zoeken (huur tot 10 jaar) 

• 200 op maaiveld 

• 200 op dekschuiten of tijdelijke steigers 

 

 
 

 



Terugkoppeling consultatieronde 

 Beeld van Munt als chaotisch verkeersplein waar iets aan 

moet gebeuren wordt door velen gedeeld. 

 

 Veel discussie over ingrepen in verkeer: 

• Oplossing niet integraal, samenhang met het grote geheel 

wordt gemist 

• Probleem op andere plekken (Amstel, Singel) en op andere 

momenten 

• Verleggen van verkeersprobleem bij Munt van ‘aorta’ naar 

de ‘haarvaten’ van de buurten. 

• Creëren van nieuwe sluiproutes 

• Veel onvrede over niet invoeren eenrichtingsverkeer op de 

Amstel 

 

 

 



Terugkoppeling consultatieronde 

• Veel discussie over ingrepen in verkeer: 
• Variant B is voor velen stap te ver 

• Is optimaliseren huidige situatie niet voldoende? 

• Oplossen fietsparkeervraagstuk geeft voldoende  extra 

ruimte aan voetganger 

• Oplossing fietsparkeervraagstuk cruciaal, anders los je nog 

niet op voor de voetganger 

• Brug 222 ( bij de Staalstraat) knelpunt bij omdraaien 

rijrichting Nieuwe Doelenstraat 

• Kan Munt worden uitgevoerd als één grote 

voetgangersoversteekplaats? 

• Is meerijden tram en auto een optie richting Munt en tot 

welke ruimtewinst leidt dit? 

• Aantal andere verkeersmodellen voor nader onderzoek 



Terugkoppeling consultatieronde 

 

 

 
 Weinig uitspraken over materiaalgebruik: geen duidelijke 

voorkeur voor grijs of rood 
 

 Goed onderscheid tussen verkeersdeelnemers 
belangrijker dan ‘plein’  

 



 Detailonderzoek naar situatie bij brug 222 

 

 Aantal voorgestelde modellen doorrekenen op effecten 

 

 Resultaten daarvan kunnen aanleiding zijn tot extra simulaties 

van kruispunt de Munt  

 

 Simulatieonderzoek om samen rijden tram en auto richting Munt 

in beeld te brengen 

 

Onderzoeksvragen nav consultatie 



onderzoeksmodel 1 

 
Rokin 

Geen auto’s rechtsaf en rechtdoor 

vanaf Singel 

 

Omdraaiing rijrichting Nieuwe 

Doelenstraat  

 

Amstel één richting naar de Munt 

 

Geen verkeer in zuidelijke richting 

naar Vijzelstraat 

 

Geen autoverkeer van Vijzelstraat 

rechtsaf naar Amstel 

Vijzelstraat 

Singel 

Bloemenmarkt 



Onderzoeksmodel 2 

Geen auto’s vanaf Singel 

 

Amstel één richting naar de Munt 

(Amstel westwaarts) 

 

Geen verkeer vanaf Vijzelstraat 

rechtsaf naar Amstel 

 

Rokin 

Singel 

Vijzelstraat 

Bloemenmarkt 



Onderzoeksmodel 3 

Omdraaien rijrichting Nieuwe 

Doelenstraat 

 

Singel afsluiten 

 

Amstel Westwaarts 

 

 

 

 

 

Rokin 

Vijzelstraat 

Singel 

Bloemenmarkt 



Aanvullend model 4 

 

Afsluiten Singel 

Nieuwe  Doelenstraat verplicht 

rechtsaf richting Rokin 

Amstel oostelijk (smalle) deel één 

richting westwaarts 

 

 

Onderzoeksmodel 4 

Rokin 

Vijzelstraat 

Singel 

Bloemenmarkt 



Onderzoeksmodel 5 

Rokin 

Singel 

Bloemenmarkt 

Omdraaien rijrichting Nieuwe 

Doelenstraat 

 

Rijrichting Singel omdraaien 

 

Amstel Westwaarts 

 

Betekent: doorknippen stadshartlus 

 

Vijzelstraat richting Munt afsluiten 

 

 

 

 



Beoordelingscriteria op basis beleid 

1. Verbeteren voetgangersroute 
Kalverstraat/Bloemenmarkt – 
Reguliersbreestraat  

2. Meer ruimte voor voetgangers op 
het Muntplein  

3. Meer ruimte voor voetgangers op 
Rokin – met name westzijde  

4. Meer ruimte voor voetgangers 
Vijzelstraat – noord  

5. Meer ruimte voor voetgangers en 
fietsers Amstel  

6. Terugbrengen fietsroute Amstel – 
Singel  

7. Verbeteren verkeersafwikkeling 
kruispunt voor openbaar vervoer 
en autoverkeer 
 

8. Verkeerseffecten elders  



vervolg 

Tot en met 12 juni inspraakreacties mogelijk, dan: 

 

 Stap 1: definitieve selectie verkeersmodellen voor nader 

onderzoek naar de verkeerseffecten voor de binnenstad 

 

 Stap 2:  indien kansrijke modellen, uitvoeren extra 

simulatie-onderzoek 

 

 Stap 3: resultaten verwerken in Nota van Beantwoording 

 

 Stap 4: bij extra modellen: voorafgaand aan besluitvorming 

extra informatieavond 

 

 Stap 5: besluitvorming in najaar 

 
 



 

 

 

Schriftelijke reacties per email naar: 

mbreeman@centrum.amsterdam.nl 

 

Of per post: 

Aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum 

t.a.v. mw. E. Meijer, Omgevingsmanagement 

Afdeling Projecten 

Postbus 202  

1000 AE Amsterdam. 
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