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Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Programma 
  
• Informeren omgeving over 

bruggen Vijzelstraat 
 

• Stand van zaken onderzoeken 
 

• Consultatie 
 

• Bestuurlijk traject 
 

• Relatie maaiveld Vijzelstraat 
 

• Ruimte voor reacties en vragen 
 
 

 
 
 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Rode Loper  
 
Herinrichting openbare ruimte 
boven de Noord/Zuidlijn in de 
stadsdelen Centrum en Zuid 
 
Samenwerking tussen centrale Stad 
en de stadsdelen Centrum en Zuid 
 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Resultaat onderzoek 3 bruggen 
 

Aanleiding onderzoek 
 

1. De Rode Loper  Herinrichting Vijzelstraat voor 30 jaar 
2. Bouwbesluit 2012 van kracht  Eurocode van toepassing  toename 

verkeersbelastingen 
 
Constructieve beschouwing: 
 verandering van gebruik, belastingen of omgeving 
 einde ontwerplevensduur 
 vermoeden onvoldoende sterkte 
   

  



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Resultaat onderzoek 3 bruggen 
 

Constructieve beschouwing 
1. Archiefonderzoek 

 
Kenmerken brug 30/41 
 Brugdek uit 1968/2002 
 Fundering vak 1 uit 1922 
 Fundering vak 2 uit 1730 
 Fundering vak 3 uit 1885 
 
Kenmerken brug 70 
 Brugdek uit 1934 
 Fundering uit 1934 

 

vak 1 

vak 2 

vak 3 

N 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Brug 70 - Vervangen brugdek (gefaseerd) 
       
      
 

Fase 2 

Fase 1 

2e zandlaag  

1e zandlaag  

Fase 1 Fase 2 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Brug 30/41 - Vervangen brug boven NZ-lijn 
(gefaseerd) 
       
      
 

Fase 1 

1e zandlaag  

2e zandlaag  

Fase 2 

Fase 2 

Fase 1 

vak 1 

vak 2 

vak 3 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

vak 1 

vak 2 

vak 3 

Brug 30/41 - Vervangen brug over NZ-lijn  
(één keer) 

        
      
 

1e zandlaag  

2e zandlaag  



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Wensen en eisen omgeving 
 

Ondernemers en bewoners (Begeleidingsgroep bruggen) 
 Ondernemers  
 Fietsers en voetgangers 
 Bewoners 
 GVB 
 Rederijen 

 
Derden 
 Nood- en hulpdiensten 
 Dienst Metro (NZ-lijn) 
 Monumentenzorg 
 Brugbeheerder 
 Stadsregie 
 

 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Scenario’s 

 1: Zo spoedig mogelijk 
 
Scenario ‘zo spoedig mogelijk’ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Rode Loper: Vijzelgracht                                                 

Rode Loper: Kop Vijzelstraat                                                 

Rode Loper: Staart Vijzelstraat                                                 

Brugdek Prinsengracht (70)                                                 

Brug 37 Utrechtsestraat                                             

Brug Keizersgracht (41)                                                 

Brug Herengracht (30)                                                 

                                                  



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

  Scenario’s  
2: Wachten 

 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Scenario’s 

 3: Brug voor brug  
 

Scenario ‘robuust’ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Rode Loper: Vijzelgracht                                                 

Rode Loper: Kop Vijzelstraat                                                 

Rode Loper: Staart Vijzelstraat                                                 

Brugdek Prinsengracht (70)                                                 

Brug 37 Utrechtsestraat                                                 

Brug Keizersgracht (41)                                                 

Brug Herengracht (30)                                                 

                                                  



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Vervolgproces bruggen 

 Tot 1 oktober consultatie over concept Nvu 
 Winter 2016/2017 Vaststelling definitieve NvU met advies Centrum 
 Voorjaar 2017 Uitvoeringsbesluit en BLVC-kader 
 Vroegst mogelijke start 2019 

 





Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Vervolgproces Vijzelstraat  

  

 Inspraakavond was 15 juni, inspraak 13 juli afgerond, nu verwerken 

reacties 

 

 December 2016: advies bestuurscommissie Centrum 

 

 Februari 2017: commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 

 

 Maart 2017: vaststellen DO door gemeenteraad 

 

 



Klik op het pijltje naast Nieuwe 
dia om een nieuwe dia aan te 
maken. Kies een van de 
indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde niveau 
is bold en geschikt voor een 
kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier 
als vijf lijnen automatisch uit 
aan de linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. 
eerste, tweede en derde 
opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld een 
bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van stijl 
met de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office met 
verkorte toetscombinatie 
Alt+Shift+← of Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te 
veranderen! 

Reacties, vragen, meedoen  

  

 

 

 




