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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid is een onderdeel van het project Nieuwe Zijde. De 

belangrijkste aanleidingen voor het project zijn de Programmatische Visie Nieuwe Zijde en de 

Uitvoeringsagenda Mobiliteit die zijn opgesteld om aan de volgende ontwikkelingen het hoofd te bieden:  

 

� De straat heeft een verouderde inrichting, niet meer passend bij het huidige gebruik en huidige 

wetgeving; 

� De Nieuwezijds Voorburgwal is opgenomen in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (maatregel 2) als 

toekomstige fiets- en wandelboulevard. Door de straat meer autoluw te maken en parkeerplekken 

op te heffen ontstaat meer ruimte voor fiets en voetganger; 

� Vanuit Stad in Balans is het streven om de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten ondanks de 

toenemende drukte. De Nieuwezijds Voorburgwal is aangewezen als gebied waar een grotere 

verblijfskwaliteit gewenst is om de negatieve effecten van meer drukte tegen te gaan; 

� De Nieuwezijds Voorburgwal is een belangrijke schakel tussen het gebied Damrak-Rokin enerzijds en 

Jordaan en Negen Straatjes anderzijds. De oversteekbaarheid is op dit moment onvoldoende; 

� De algemene verkeersaanpak van de gemeente Amsterdam is erop gericht om de doorstroom te 

bevorderen door scherpere keuzes te maken voor modaliteiten. In de binnenstad geldt dat fiets, 

voetganger en tram daarbij belangrijker zijn dan autoverkeer. Dit vergt een andere inrichting dan de 

huidige waar vooral ruimte is voor de auto; 

� Het project Nieuwe Zijde is bovendien opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) 

waardoor middelen beschikbaar zijn.  

 

Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen wil de gemeente Amsterdam de vernieuwing van de 

openbare ruimte op de Nieuwezijds Voorburgwal op korte termijn aanpakken passend bij het 

ambitieniveau van de aangrenzende gebieden; Rode Loper, Entree en wat verder weg, het Leidseplein. 

 

Deze Nota van Uitgangspunten omvat de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid (zie figuur 1.2). 

Voor het noordelijk deel, van Paleisstraat tot Martelaarsgracht, wordt een aparte Nota van 

Uitgangspunten opgesteld, die nauw aansluit op de uitgangspunten voor het zuidelijk deel. 

 

 
Figuur 1.1 Inspiratiebeeld Groene Postzegelmarkt   
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1.2 Doel 

Doel van de herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal Zuid 

Het doel van de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid is het omvormen van dit deel van de 

Nieuwezijds Voorburgwal van een ietwat vergeten, vooral dienstbaar deel van de binnenstad naar een 

aangenaam en eigen stadsgebied met meer ruimte voor fietser en voetganger.1  

 

Om dit te realiseren geldt de volgende opgave: 

� Maak van de Nieuwezijds Voorburgwal een aangenaam verblijfsgebied met meer ruimte voor fiets en 

voetganger; 

� Voer eenrichtingsverkeer in voor autoverkeer; 

� Zorg voor een betere oversteekbaarheid en waar mogelijk verbetering van oost-westverbindingen; 

� Creëer een hoogwaardige inrichting met behoud van het eigen karakter van de straat; 

� Maak meer ruimte voor groen (‘Postzegelpark’). 

 

 

Afbakening van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid 

De Nieuwezijds Voorburgwal Zuid is als volgt afgebakend: 
 

Noorden: Paleisstraat (exclusief) 

Zuiden:  Spui (exclusief) 

Oosten:  entree stegen  

Westen:  entree stegen inclusief gehele Rosmarijnsteeg en Wijdesteeg 

 

 
Figuur 1.2: afbakening project. 

 

 

 

 

                                                           
1 Programmatische Visie Nieuwe Zijde, zie bijlage 1. 
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Beoogd doel opstellen en vaststelling nota van Uitgangspunten  

 

� Het borgen van de doelstellingen voor het project door deze vast te leggen in uitgangspunten voor 

het ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid (Nieuwe Zijde Zuid). 

� Het vormen van een toetsingskader voor het ontwerp en het in de volgende fase op te stellen 

Programma van Eisen. 

� Invulling geven aan de bevoegdheden van de centrale stad: verkeersnetten (voetganger, fiets, OV en 

auto) beheren, en het stimuleren van de kwaliteit van de openbare ruimte.  

1.3 Aanpak 

De Nieuwezijds Voorburgwal kent als binnenstadgebied een diversiteit aan functies en 

belanghebbenden: 

- Bewoners 

- Ondernemers in de buurt (winkeliers, horeca, kantoren) 

- Maatschappelijke en culturele instellingen (bijv. Amsterdam Museum en Betty Asfalt Complex) 

- Postzegelmarkt (als fenomeen en de betrokken handelaren) 

- Gemeente (V&OR, R&D, MET, stadsdeel Centrum) 

- Openbaar vervoer (reizigers tram, Vervoerregio, GVB)  

- Overige publieke voorzieningen 

- Nood- en hulpdiensten 

- Snel verkeer (vrachtverkeer, auto’s, taxi’s, bussen, invalidenvervoer) 

- Langzaam verkeer (voetgangers, fietsers en minder validen). 

 

Bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten is allereerst de huidige situatie in kaart gebracht 

(hoofdstuk 2). Daarna wordt ingegaan op de relevante beleidskaders en uitvoerings- en 

investeringsagenda’s (hoofdstuk 3). Vervolgens zijn belanghebbende partijen betrokken en gevraagd 

naar hun eisen en wensen. Van deze klanteisen is een inventarisatie gemaakt (hoofdstuk 4). De analyse 

van de eisen en wensen, beleidskaders en de huidige situatie in samenhang leidt tot een aantal 

afwegingen en keuzes (hoofdstuk 5). Op basis van de gemaakte keuzes zijn de functionele 

uitgangspunten van het project bepaald (hoofdstuk 6). De ontwerpverkenningen in hoofdstuk 7 zijn 

gebruikt als toets op de haalbaarheid van de uitgangspunten.  

 

Voor de Nota van Uitgangspunten is een formeel inspraaktraject voorzien voorafgaand aan behandeling 

in de gemeenteraad.  

1.4 Samenhang andere projecten 

Onderzoek tramlijnvoering Leidsestraat  

Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) voert in samenwerking met Metro en Tram (MET), stadsdeel 

Centrum, Vervoerregio Amsterdam en GVB een onderzoek uit naar de tramlijnvoering door de 

Leidsestraat. Hoofddoelstelling is het in kaart brengen van de effecten van een lijnvoering zonder tram 

door de Leidsestraat of een lijnvoering met een pendeltram binnen het centrumgebied van Amsterdam. 

De uitkomst van dit onderzoek heeft effecten op de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. Wanneer trams niet 

langer door de Leidsestraat rijden, rijden tevens minder trams door het zuidelijk deel van de Nieuwezijds 

Voorburgwal (doorgaande route). 

 

Entree 

In dit project vindt vernieuwing plaats van de centrumzijde van het Stationsgebied inclusief de 

Martelaarsgracht; dit betekent meer water, meer ruimte voor voetgangers en fietsers (en grote 

fietsparkeergarage) en minder ruimte voor auto’s (knip Prins Hendrikkade). Volgens dit plan blijft de 
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Martelaarsgracht voor auto’s toegankelijk in 2 richtingen. 

 

Magna Plaza-Raadhuisstraat-Rozengracht 

Doel van dit project is het verbeteren van de doorstroming (snelheid en betrouwbaarheid) van de tram op 

de Raadhuisstraat, Rozengracht en Nieuwezijds Voorburgwal , o.a. door middel van extra parallelle 

haltes bij Magna Plaza.  

 

Rode loper 

Project om de belangrijkste entree van de stad van het Damrak tot en met de Ferdinand Bolstraat te 

verbeteren en herinrichten. Uitgangspunten hierbij zijn een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, 

ruimte voor voetgangers en een goede doorstroming van alle vormen van vervoer. Het projectgebied 

sluit aan op ons projectgebied. 

 

Noord/Zuidlijn 

Project om door middel van een nieuwe metrolijn het OV-netwerk uit te breiden en te verbeteren. Het 

project kan gevolgen hebben voor de tramlijnvoering op de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. De 

verwachting is echter niet dat dit zal leiden tot minder trams. 

 

Verkeersmaatregelen omgeving Munt, Prins Hendrikkade en Paleisstraat 

Eind 2016 is een verkeerskundige ‘knip’ uitgevoerd in de omgeving Munt waardoor verkeer vanuit de 

Nieuwezijds Voorburgwal niet meer het Singel richting de Munt op kan rijden.  Hiernaast zullen 

achtereenvolgens de Prins Hendrikkade en de Paleisstraat (beide ten oosten van de Nieuwezijds 

Voorburgwal) worden afgesloten voor het autoverkeer. Met al deze maatregelen neemt het belang van 

de Nieuwezijds Voorburgwal voor doorgaand autoverkeer af. 

 

Aanpak Rosmarijnsteeg en Wijdesteeg 

Beide stegen vormen een verbinding tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Spuistraat in het zuidelijk 

deel. De functie van de Rosmarijnsteeg verandert als gevolg van de herinrichting van de Nieuwezijds 

Voorburgwal, de steeg dient daarom een andere inrichting te krijgen. De Wijdesteeg moet opnieuw 

worden ingericht als de bouwwerkzaamheden aan de Tabakspanden klaar zijn. Voor de Wijdesteeg zijn 

inmiddels financiële middelen aangevraagd via het Meerjaren Investeringsprogramma (besluitvorming 

hiervoor volgt in de loop van 2017). Voor de Rozemarijnsteeg zal dat t.z.t. ook gebeuren. Het ligt voor de 

hand om de herinrichting van deze twee stegen toe te voegen aan de projectscope Nieuwe Zijde Zuid. 

 

Overig 

In het gebied Nieuwezijds Voorburgwal Zuid vinden de komende tijd verschillende fysieke projecten 

plaats. Metro en Tram (MET) gaat werkzaamheden verrichten aan de tramsporen en bovenleidingen in 

2018 en 2021. Hiernaast worden in de periode tussen 2019 en 2021 het straat- en regenwaterriool 

vervangen door Waternet in een groot deel van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. Ook lopen de 

komende tijd verschillende kleinere projecten in het gebied (bijvoorbeeld leggen glasvezelkabels). In alle 

gevallen is het streven zoveel mogelijk werk met werk te maken (afstemming met lopende projecten).  

  



8  

1.5 Vervolgproces 

Deze Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op voordracht 

van het college van B&W. Het vormt onderdeel van het Voorkeursbesluit Nieuwe Zijde Zuid. Naast de 

Nota van Uitgangspunten worden bij het Voorkeursbesluit een ontwerpverkenning en een financiële 

paragraaf aan de raad voorgelegd. In de financiële paragraaf worden de geraamde investeringskosten 

weergegeven en de beoogde dekkingsbronnen.  

 

Uitvoerings- en Kredietbesluit 

Nadat het Voorkeursbesluit is genomen en de Nota van Uitgangspunten is vastgesteld, wordt een 

Programma van Eisen en een referentieontwerp opgesteld en een definitieve projectraming en 

dekkingsplan gemaakt. De gemeenteraad neemt hierover een zogenaamd Uitvoerings- en 

Kredietbesluit. Het Programma van Eisen en het referentieontwerp worden daarbij getoetst aan de Nota 

van Uitgangspunten. Het Programma van Eisen wordt vastgesteld. Het referentieontwerp wordt niet 

vastgesteld, maar wordt ter kennisname aangeboden. Het referentieontwerp wordt gemaakt om te 

bezien of de in de fase van het Voorkeursbesluit gemaakte kostenraming nog bijstelling behoeft als 

gevolg van gehonoreerde wensen en welke aanpassing van de benodigde dekking in dat geval aan de 

orde is.      

Na het Uitvoerings- en Kredietbesluit is in beginsel geen besluitvorming door de Raad meer voorzien, 

tenzij de scope (tijd, geld, kwaliteit) niet meer past binnen de kaders die bij de voorgaande besluiten zijn 

bepaald.  

 

Aanbesteding 

Het Uitvoerings- en Kredietbesluit met het bijbehorende Programma van Eisen en referentieontwerp 

vormt de basis voor de aanbesteding en gunning aan een marktpartij. Op basis van de nog op te stellen 

inkoopstrategie zal worden besloten hoe het project zal worden aanbesteed. Gedacht wordt  aan een 

aanbesteding  in de vorm van Engineering & Construct. Dat betekent dat de marktpartij de opdracht 

krijgt om de detailengineering en de uitvoering van het werk te realiseren. Het referentieontwerp en een 

vraagspecificatie voor het eindbeeld en de uitvoering vormen het vertrekpunt voor de markt om voor te 

bereiden en uit te voeren.  Om een tijdige uitvoering te kunnen realiseren is voorzien om het opstellen 

van het contract voor de markt parallel te laten lopen met de verdere uitwerking na het Voorkeursbesluit. 

Daarmee wordt een - zij het beperkt - risico genomen dat het contract gewijzigd dient te worden als 

gevolg van een gewijzigd inzicht bij het Uitvoerings- en Kredietbesluit ten opzichte van het 

Voorkeursbesluit. De aanbesteding zelf wordt gestart nadat het laatste bestuurlijke besluit is genomen. 

 

Planning Nieuwe Zijde Zuid 

Voor dit project is een planning opgesteld. Daarin is een aantal planningsmijlpalen opgenomen: 

 

Vaststellen Voorkeursbesluit raad:      november 2017 

Vaststellen Uitvoerings- en Kredietbesluit raad:    juli 2018  

Contractvoorbereiding gereed:       medio 2018 

Aanbesteding en gunning gereed:      begin 2019 

Engineering  opdrachtnemer:       eerste helft 2019 

Geplande start uitvoering:       medio 2019 

 

1.6 Opbouw 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving en beeld  van de huidige situatie in de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid, 

de uitgangssituatie bij start van dit project.  
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Hoofdstuk 3 gaat in op de geldende beleidskaders en relevante uitvoerings- en investeringsagenda’s, 

deze geven richting aan toekomstige ontwikkelingen waaronder dit project.   

 

Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de geraadpleegde partijen en hun (belangrijkste) wensen en eisen. 

 

Hoofdstuk 5 vervolgt met de verantwoording van de afwegingen en keuzes die zijn gemaakt ten behoeve 

van het opstellen van de uitgangspunten.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de uitgangspunten afkomstig uit de afweging van wensen en randvoorwaarden.  

 

Hoofdstuk 7 bevat de ontwerpverkenningen. 

 

Er zijn twee bijlagen: 

- Bijlage 1: De kern van de Programmatische Visie Nieuwe Zijde en de Uitvoeringsagenda 

Mobiliteit; 

- Bijlage 2: Wensenlijst omgevingspartijen.  
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2 Huidige situatie 

2.1 Algemene beschrijving 

De Nieuwezijds Voorburgwal kenmerkt zich door een grote variatie in bebouwing en functies. Oude en 

moderne panden wisselen elkaar af in de gehele straat en het midden van de straat is ingericht als een 

grote, dominante verkeersader met trams, auto’s en fietsers. Qua functies heeft de straat (en ook het 

zuidelijk deel ervan) woon-, werk-, horeca-, winkel- en verkeersfuncties.  

 

De openbare ruimte van het zuidelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal oogt rommelig en 

versnipperd. De inrichting is niet eenduidig en de loopruimte op de trottoirs is op veel stukken beperkt.  

De trottoirs worden in de avond matig verlicht, dit trekt ongewenst publiek aan en gaat ten koste van de 

sociale veiligheid. Samen met de verkeersfunctie (auto, tram) die de straat nu heeft komt dit de 

verblijfskwaliteit niet ten goede.  De inrichting van de straat als verkeersstraat zorgt daarnaast voor een 

slechte oversteekbaarheid. Ook aan de fietsroute in het gebied kan veel worden verbeterd. Deze loopt 

van Noord naar Zuid slechts tot de Rosmarijnsteeg. Dit zorgt voor ongewenste situaties zoals fietsers op 

de stoep en over de trambaan richting het Spui. In beide richtingen rijdt de fiets mee met de auto.  

Onderstaande foto’s geven een duidelijk ruimtelijk beeld van het projectgebied. 

 

 
Figuur 2.1: Verkeersfunctie Nieuwezijds Voorburgwal.   Figuur 2.2: Nieuwezijds Voorburgwal ter hoogte van de kruising  

Slechte oversteekbaarheid.   met de Rosmarijnsteeg; hier veel problemen met fietsers op de 

stoep en trambaan. 

 

 

Figuur 2.3: Postzegelmarkt, versnipperd door de dominante  Figuur 2.4: Openbare ruimte oogt druk en versnipperd. 

verkeersader. 
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 Figuren  2.5 en 2.6:  Beperkte loopruimte op de trottoirs.  

 

 

Figuur 2.7: Tramhalte op de meest zuidelijke punt van de Nieuwezijds Voorburgwal. 

 

2.2 Verkeersveiligheid 

De veiligheid in het gebied kan worden bepaald aan de hand van (landelijke) inrichtingsnormen 

(Duurzaam veilig), ongevallencijfers (objectieve verkeersveiligheid) en het heersende veiligheidsgevoel 

(subjectieve verkeersveiligheid). 

 

Duurzaam veilig 

Het gebied voldoet niet aan de normen voor een duurzaam veilige inrichting volgens CROW richtlijnen.  

Dit komt onder andere door het haaksparkeren (=obstakels langs de rijbaan), de onvolledige fietsroute 

zuidwaarts (tot Rosmarijnsteeg), de (smalle) fietsstroken en de slechte oversteekbaarheid. 

 

Objectieve verkeersveiligheid 

Binnen het projectgebied zijn de ongevallencijfers met voetgangers en fietsers laag (2014-2015). De 

ongevallencijfers met gemotoriseerd verkeer zijn iets hoger maar tevens laag (2014-2015). 
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Wel zijn in verschillende smalle stegen zowel voetgangers als fietsers toegestaan.  

Dit leidt regelmatig tot conflicten tussen voetgangers en fietsers.  

 

Subjectieve verkeersveiligheid 

Verschillende bewoners gaven tijdens een consultatieavond in november 2016 aan veel last te hebben 

van overal tussendoor rijdende fietsers die zich niet aan de regels houden.  Dit komt volgens hen door de 

onduidelijke situatie voor fietsers in de Nieuwezijds Voorburgwal en het ontbreken van handhaving. 

2.3 Verkeersintensiteiten 

Door het projectgebied lopen drie tramlijnen, namelijk de lijnen 1, 2 en 5 in twee richtingen. Per richting 

rijden op het moment van schrijven tussen de 22 en 28 trams per uur volgens het Vervoerplan GVB 2018. 

Volgens dit plan gaan bij de opening van de Noord/Zuidlijn (metro) in 2018 iets minder trams door de 

straat rijden. 

 

De gemeente Amsterdam heeft voorafgaand aan de maatregelen omgeving Munt de auto intensiteiten 

in het gebied bepaald, het gaat om gemiddeld 22 auto’s per uur, met name bestemmingsverkeer.  

Ook heeft de gemeente Amsterdam het huidig autoverkeer in het gebied bepaald in de Spuistraat tussen 

Paleisstraat en Spui in zuidelijke richting. Dit geldt als maatstaf voor het verkeer op de Nieuwezijds 

Voorburgwal Zuid omdat slechts 1% van het verkeer vervolgens niet over de Nieuwezijds Voorburgwal 

Zuid rijdt, zie figuur 2.1.  

 

 
Figuur 2.1: Huidig autoverkeer Spuistraat  ( bron: 1-meting verkeersmaatregelen Munt, V&OR/Onderzoek en Kennis). 
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2.4 Parkeerplaatsen 

In het projectgebied bevinden zich verschillende fiscale en mulder parkeerplaatsen. Fiscale plaatsen zijn 

parkeerplaatsen voor bezoekers en vergunninghouders. Mulderplaatsen zijn bijzondere parkeerplaatsen 

die niet voor iedereen toegankelijk zijn zoals invalidenplaatsen en plaatsen om te laden of te lossen. Zie 

de onderstaande tabel voor de in het projectgebied aanwezige fiscale- en mulderparkeerplaatsen.  

 

 Fiscaal Mulder 

Oostzijde 37 7 

Westzijde 31 0 

Totaal 68 7 

Tabel 2.2: Aantal fiscale- en mulderparkeerplaatsen. 

2.5 In/uitstappers tramhalte 

Op de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid is sprake van twee tramhaltes, één halte in beide richtingen vlakbij 

het Spui en een halte in noordelijke richting bij de Paleisstraat.  

In onderstaande tabel een overzicht van het aantal in- en uitstappers voor beide richtingen op een 

gemiddelde werkdag op de verschillende haltes op de Nieuwezijds Voorburgwal en in de directe 

omgeving. De in- en uitstappers op de halte Paleisstraat/Dam zijn opgeteld bij het totale aantal in- en 

uitstappers bij de Dam.  

 

 In- en uitstappers beide richtingen 

Nieuwezijds Kolk 6.300 

Dam (meerdere haltes) 22.800 

Spui (Nieuwezijds Voorburgwal) 6.600 

Koningsplein 10.100 

Keizersgracht 3.400 

Prinsengracht 3.900 

Tabel 2.3: Aantal in- en uitstappers tramhaltes op een gemiddelde werkdag (beide richtingen). 

Bron: Vervoerregio Amsterdam. 

2.6 Terrasvergunningen 

Terrassen leggen een beslag op de openbare ruimte. In het projectgebied zitten 11 

horecaondernemingen met een terrasvergunning.  

2.7 Bomen 

Binnen het gebied staan veel bomen: Iepen. Monumentale bomen dienen te worden behouden.  
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3 Beleidskaders & agenda’s 

3.1 Programmatische visie 

De Programmatische Visie Nieuwe Zijde, die is opgesteld door stadsdeel Centrum en vastgesteld door 

het College van B&W op 14 maart 2017, bevat aanbevelingen met betrekking tot herinrichting van het 

gebied. De belangrijkste aanbevelingen die specifiek betrekking hebben op de herinrichting van de 

Nieuwezijds Voorburgwal Zuid zijn hieronder weergegeven: 

 

Verkeer 

• Maak fietsen in 2 richtingen mogelijk in het zuidelijke deel van de Nieuwezijds Voorburgwal. 

• Zorg voor meer en betere oversteekmogelijkheden op de gehele Nieuwezijds Voorburgwal. 

• Realiseer in het zuidelijk deel eenrichtingsverkeer volgens het principe van de ‘lus linksom’. Dat 

wil zeggen geen afwikkeling van het verkeer naar het noorden via de Singel maar via de 

Nieuwezijds Voorburgwal.   

• Maak specifieke keuzes per oost-westverbinding om enerzijds goede fietscorridors en anderzijds 

goede voetgangerscorridors te realiseren. Dit kan betekenen dat een steeg of stegen afgesloten 

kunnen worden voor fietsverkeer. Dit om conflicten tussen fietsers en voetgangers in de stegen 

te verminderen. Bovendien wordt het aantal kruisende verkeersstromen beter beheersbaar.   

• Neem de mogelijkheid van een 30 km-zone voor al het verkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal 

en Spuistraat mee in de verdere uitwerking met daarbij een focus op de Zuidkant. 

• Compenseer de voor het zuidelijke deel van de Nieuwezijds Voorburgwal op te heffen 

parkeerplaatsen 1 op 1 in de Rokingarage. 

 

Openbare ruimte 

• Creëer meer effectieve ruimte in het gebied voor voetgangers door bredere trottoirs en/of 

oplossingen voor bijvoorbeeld fietsparkeren.  

• Zorg ervoor dat de extra voetgangersruimte beschikbaar blijft als verblijfsruimte voor 

voetgangers door de uitbreiding van terrassen te beperken middels een maatwerk terrassenplan. 

• Ruil verkeersruimte in voor verblijfsruimte, op basis van de voorgestelde verkeerskundige  

ingrepen. 

• Richt de Nieuwezijds Voorburgwal opnieuw in op basis van het hoogste niveau binnen de  

Puccini-methodiek met toevoeging van groen, zorg voor eenheid in de openbare ruimte.   

• Maak van de ‘Postzegelmarkt’ een ’Postzegelpark’ inclusief de mogelijkheid tot het creëren van 

beperkte extra horeca/terrasruimte maar met behoud van een groene en ingetogen sfeer, die 

leidt tot een oase van rust vlakbij de drukke winkelstraten. 

• Maak een ‘hybride zone’ langs de rooilijn mogelijk met inachtneming van de sociale veiligheid.  

• Onderzoek welke stegen aangenamer kunnen worden gemaakt en heropend voor  

voetgangers en/of fietsers met inachtneming van sociale- en verkeersveiligheid. 
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3.2 Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam 

De gemeente Amsterdam heeft ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid en kwaliteit van 

openbare ruimte in de stad de concept notitie Beleidskader Verkeersnetten (2016) opgesteld. Hierin is 

aangegeven welke modaliteiten (voetganger, fiets, auto en OV) op welke locatie prioriteit zouden 

moeten krijgen. De Lijnennetvisie Openbaar Vervoer, de Investeringsagenda’s Fiets (2015), Openbaar 

Vervoer (2013) en Weg en het Regionale Verkeer- en Vervoerplan van de Vervoerregio vormen samen 

met de Mobiliteits Aanpak Amsterdam (2013) en de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (2015) de 

basisdocumenten waarop dit kader is gebaseerd. Het geeft richting aan de verkeerskundige 

inrichtingsmogelijkheden voor het zuidelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal.  

 

Het Beleidskader Verkeersnetten maakt onderscheid tussen Plusnetten (actief prioriteit geven / 

verbeteren) en Hoofdnetten (zo goed mogelijk behouden van bestaande capaciteit en kwaliteit netwerk). 

Hieronder is aangegeven welke Plusnetten en welke Hoofdnetten door het projectgebied lopen (ten 

zuiden van de Paleisstraat). Zie ook de onderstaande kaartjes. 

 

• Het hele zuidelijke deel van de Nieuwezijds Voorburgwal is Plusnet fiets.  

• Het hele zuidelijke deel van de Nieuwezijds Voorburgwal is Plusnet voetganger, inclusief de 

zijstraten/stegen Rosmarijnsteeg en St. Luciënsteeg.  

• Het hele zuidelijke deel van de Nieuwezijds Voorburgwal is Hoofdnet OV tram. 

• De zijstraat/steeg Rosmarijnsteeg is Hoofdnet fiets. 

 

               
Figuur 3.1: Plusnet fiets (donkergroen) &                      Figuur 3.2: Plusnet Voetganger. 

Hoofdnet fiets (lichtgroen).  
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Figuur 3.3: Plusnet tram(donkerblauw) & Hoofdnet  

tram (lichtblauw). 

3.3 Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) 

De Uitvoeringsagenda Mobiliteit heeft als belangrijkste doel de stad bereikbaar en veilig te houden en de 

openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk. De toegenomen en steeds verder toenemende drukte in 

de stad heeft op verschillende plaatsen geleid tot een (te) hoge druk op de openbare ruimte en 

‘conflicten’ tussen bijvoorbeeld auto’s en fietsers. Door specifieke keuzes te maken welke modaliteit op 

een bepaalde plaats prioriteit zou moeten krijgen en vooral door meer ruimte te creëren voor 

voetgangers, fietsers en openbaar vervoer wil UAM de drukte in goede banen leiden en de problemen 

oplossen. 

 

In dit kader heeft de UAM voorgesteld om de Nieuwezijds Voorburgwal een toekomstige inrichting te 

geven als wandel- en fietsboulevard (maatregel 2), met name door het autoverkeer in de straat te 

beperken en parkeerplaatsen op te heffen. Dit streven is overgenomen als belangrijke reden voor 

herinrichting in de Programmatische Visie Nieuwe Zijde.  

3.4 Investeringsagenda OV 

De Investeringsagenda OV (2013) van de Vervoerregio is gericht op het verkorten van de reistijd van 

passagiers en het verhogen van de doorstroming en betrouwbaarheid van het OV-netwerk in Amsterdam 

en omgeving door gerichte investeringen. De belangrijkste trajecten waarin de Vervoerregio de 

komende periode wil investeren zijn als Plusnetten aangegeven in de agenda. 

 

Het projectgebied Nieuwezijds Voorburgwal Zuid (ten zuiden van de Paleisstraat) is geen Plusnet tram in 

de agenda. Zoals eerder aangegeven maken de tramlijnen door het projectgebied wel onderdeel uit van 

het Hoofdnet OV Tram vanuit de concept notitie Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam (onder andere 
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gebaseerd op de Investeringsagenda OV); dit houdt in het zoveel mogelijk behouden van de bestaande 

capaciteit en kwaliteit van het netwerk.  

3.5 Investeringsagenda Fiets 

De Investeringsagenda Fiets (2015) van de Vervoerregio Amsterdam heeft als belangrijkste doel te 

bepalen voor Amsterdam en omgeving waar nieuwe investeringen gedaan moeten worden om groei van 

het aantal fietsers te kunnen opvangen, de positie van de fiets te waarborgen en te verbeteren op 

verschillende aspecten zoals bereikbaarheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid. 

 

De belangrijkste fietsroutes om in te investeren / te verbeteren zijn in de agenda weergegeven als het 

Regionale Fietsnetwerk van Stadsregio Amsterdam + Almere. Het gehele Plusnet Fiets uit de concept 

notitie Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam maakt hier tevens onderdeel van uit. De gehele 

Nieuwezijds Voorburgwal valt hier onder. 

3.6 Beleidskader Verlichting 

Het Beleidskader Verlichting 2017 bepaalt de rol die verlichting speelt in Amsterdam en stelt kaders voor 

het te voeren beleid. Het vervangt het ‘Beleidsplan Openbare Verlichting 2005-2015’ en de ‘Beleidsnotitie 

Stadsilluminatie 1998’. 

 

Het belangrijkste doel van het beleidskader is het bevorderen van de sociale veiligheid, 

verkeersveiligheid, beleving en sfeer in de stad door toepassing van een integrale benadering van alle 

vormen van licht in de openbare ruimte, zowel openbaar als privaat. De benadering gaat uit van 3 

belangrijke pijlers: ‘Licht op maat’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Innovatie’:  

� ‘Licht op maat’ houdt in dat bewust en met zorg verlicht wordt om op deze manier zo goed 

mogelijk bij te dragen aan de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en beleving/sfeer in de stad. 

Alleen op de plaatsen waar dit nodig is wordt verlicht. Voor complexe locaties worden integrale 

lichtontwerpen gemaakt om zo de verlichting af te stemmen op (locatie)specifieke 

omstandigheden en behoeften. Hierbij kan afhankelijk van de locatie bijvoorbeeld ook gedacht 

worden aan speciale lichtmasten, stadsilluminatie, decoratieve verlichting en lichtkunst.  

� ‘Duurzaamheid’ houdt in dat openbare verlichting verder wordt verduurzaamd, onnodige 

verlichting wordt uitgeschakeld (tegengaan lichtvervuiling en lichthinder). Verder vindt een 

overgang naar LED-verlichting plaats.  

� ‘Innovatie’ houdt in dat de gemeente samenwerkt met marktpartijen om zo te komen tot 

technologische innovaties voor verlichting, die bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid 

van de stad. 
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4 Geraadpleegde partijen 
 

Voorafgaand aan het opstellen van de Nota van Uitgangspunten is een analyse gedaan van de 

belanghebbende partijen. Met deze partijen is gesproken en zij zijn gevraagd hun wensen voor de 

herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid te formuleren.  

De wensen van de omgevingspartijen en van de gemeente en publieke voorzieningen (waaronder 

Vervoerregio Amsterdam en GVB) zijn vastgelegd en waar mogelijk verwerkt in de uitgangspunten (zie 

voor de wensen van de omgevingspartijen het overzicht in bijlage 2). 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de betrokken partijen en hun belangrijkste wensen en eisen. 

 

Ondernemers in de buurt 

Een aantal ondernemers uit de buurt is betrokken geweest bij het opstellen van de gebiedsvisie Nieuwe 

Zijde die de aanleiding vormt voor de herinrichting en deze Nota van Uitgangspunten. Daarnaast hebben 

de ondernemers uit de buurt via de BIZ Spuistraat en omgeving en via de straatmanager hun opvattingen 

kenbaar gemaakt. Algemene strekking is dat de ondernemers blij zijn met investeringen in de 

Nieuwezijds Voorburgwal maar ook een aantal kritische kanttekeningen hebben bij de voorgenomen 

uitwerking. Hun belangrijkste zorgen hebben betrekking op de bereikbaarheid van de straat, voor 

bestemmingsverkeer en voor laden & lossen. Daarnaast hechten de ondernemers aan een kwalitatief 

betere inrichting en betere verlichting.  

 

Bewoners 

De Nieuwezijds Voorburgwal Zuid wordt door de bewoners ervaren als een rustig en prettig woongebied 

en dat willen zij graag zo houden.  Het voornemen om meer groen aan te brengen op de Postzegelmarkt 

kan op instemming rekenen. Zorgen hebben bewoners vooral over de bereikbaarheid voor 

bestemmingsverkeer en het opheffen van parkeerplaatsen. Ook sociale veiligheid is een thema dat in de 

gesprekken met de bewoners steeds terugkeert.  

 

 

 
Illustratie 4.1 Buurtavond 16 februari 2017 
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Buurtavonden 

Tijdens twee buurtavonden (in november 2016 & februari 2017) met bewoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden uit de buurt zijn de volgende reacties opgehaald: 

 

• Veel bewoners zijn bezorgd dat de Nieuwezijds Voorburgwal door de herinrichting een tweede 

Damrak wordt.  Zij willen de rust behouden en geen hotspot voor toeristen worden. 

• Bewoners en ondernemers bepleiten een betere verlichting van met name de trottoirs en de stegen. 

Men ervaart het nu als (te) donker en daardoor sociaal onveilig.  

• Ondernemers en bewoners willen niet dat alle parkeerplaatsen in het gebied worden opgeheven en 

gecompenseerd in de Rokingarage maar dat er parkeerplaatsen beschikbaar  blijven voor bezoekers 

en vergunninghouders. Bij compensatie van parkeerplaatsen van de Nieuwezijds Voorburgwal in de 

Rokingarage moet de route van het Rokin naar de Nieuwezijds Voorburgwal eveneens goed worden 

verlicht. 

• Het gebied moet goed bereikbaar blijven voor laad- en losverkeer vinden zowel ondernemers als 

bewoners en er dienen voldoende plekken voor laden & lossen te zijn.  

• Een aantal bewoners en ondernemers wil het lusje Spuistraat-Wijdesteeg-Nieuwezijds Voorburgwal-

Rosmarijnsteeg-Spuistraat voor autoverkeer toegankelijk houden om zo het westelijk deel van de 

Postzegelmarkt goed te kunnen bereiken. 

 

Gemeente 

Binnen de gemeente houden verschillende diensten zich bezig met openbare ruimte, verkeer en vervoer, 

stadsregie etc. De belangrijkste diensten die zijn betrokken bij dit project zijn: 

 

Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) 

V&OR is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte 

van Amsterdam. V&OR is opdrachtgever van het project Nieuwe Zijde. 

Belangrijke eisen en wensen van V&OR en de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) zijn: 

- Aantrekkelijke en comfortabele looproutes en verblijfsruimtes. 

- Comfortabele en snelle fietsroutes. 

- Naleven van Plus- en Hoofdnetten in het gebied. 

- Goede verkeersveiligheid en verkeersveilige inrichting. 

- Goede doorstroming voor fiets, OV en auto. 

- In de binnenstad meer ruimte in de openbare ruimte (voetgangers, fietsers, OV en auto’s zitten 

elkaar steeds vaker in de weg en de druk op de schaarse openbare ruimte in de stad neemt toe). 

- Iedereen moet zich veilig door Amsterdam kunnen bewegen.  
 
Metro en Tram (MET) 

MET is verantwoordelijk voor de bouw, het beheer en onderhoud van het Amsterdamse metro- en 

tramnetwerk en draagt bij aan de beleidsontwikkeling op het gebied van openbaar vervoer.  

Belangrijke eisen en wensen van MET zijn: 

- De tramhalten dienen binnen een afstand van 400 meter ten opzichte van elkaar te liggen. 

- De tramhalten moeten aansluiten op het stedelijk weefsel. 

- De tramhalten moeten daar waar mogelijk voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid. 

- De tramhalten zijn in paren ten opzichte van elkaar gesitueerd. 

- De tramhalte (n) moet zoveel als mogelijk aansluiten op de Noord-Zuidlijn.  

- De huidige tramverbinding is en blijft hoofdnet OV hetgeen betekend dat de doorstroming op 

trajectniveau (snelheid 50 km/uur en betrouwbaarheid) minimaal gehandhaafd blijft. 

- De trambaan dient vrij liggend te zijn met zo min mogelijk oversteken. 

 

Ruimte & Duurzaamheid (R&D) 

R&D is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke 
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ordening, stedenbouw en duurzaamheid. R&D verzorgt de ontwerpverkenningen zowel op 

verkeerskundig als stedenbouwkundig vlak.   

Belangrijke eisen en wensen van R&D zijn: 

- Een hoogwaardige inrichting conform Puccini.  

- Eenheid in uitstraling van de openbare ruimte. 

- Klinkers van gevel tot gevel. 
 
Stadsdeel Centrum 

Stadsdeel Centrum is beheerder van de openbare ruimte in het stadsdeel en mede-opdrachtgever van 

het project Nieuwe Zijde Zuid.  

De belangrijkste eisen en wensen van stadsdeel Centrum zijn: 

- Maak van de Nieuwezijds Voorburgwal een prettig verblijfsgebied met meer ruimte voor 

voetganger en fietser. 

- Goede oversteekbaarheid Oost-West door de hele straat en in het bijzonder bij stegen. 

- Een doorgaande fietsroute van Martelaarsgracht naar het Spui en vice versa via de Nieuwezijds 

Voorburgwal (niet via Rosmarijnsteeg). Op eventuele fietspaden inrijverboden voor brommers. 

- 30 km/u voor alle modaliteiten; zowel auto als tram (Plusnet voetganger en fiets). 

- Van de 'Postzegelmarkt' een 'Postzegelpark' met grote verblijfskwaliteit maken (groen en 

ingetogen, met tevens ruimte voor de marktfunctie Postzegelmarkt). 

 

Vervoerregio Amsterdam 

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in 

Amsterdam en omgeving. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en 

verstrekt zij subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Daarnaast ontwikkelt zij beleid voor 

de fiets en investeert de Vervoerregio in fietsvoorzieningen. De Vervoerregio neemt vanwege haar 

directe belang deel aan de projectgroep Nieuwe Zijde en heeft meegewerkt aan het opstellen van deze 

Nota van Uitgangspunten.  

Belangrijke eisen en wensen van de Vervoerregio zijn:   

- Een goede verdeling van de tramhaltes over het gebied (overlap in verzorgingsgebieden van 

haltes en aansluiting op loopstromen en stedelijk weefsel). 

- Het handhaven van de doorstroming (snelheid & betrouwbaarheid) van trams in het gebied, 

conform uitgangspunten Hoofdnet tram. 

- Specifieke inrichtingseisen haltes (bijvoorbeeld haltelengte 60 meter). 

- Een volledige en volwaardige fietsroute in twee richtingen over de Nieuwezijds Voorburgwal 

Zuid als onderdeel van een aaneengesloten fietsroute tussen Centraal Station en Spui/Munt/ 

Spiegelstraat v.v. (Plusnet Fiets).  

 

GVB 

Het GVB is de concessiehouder van het openbaar vervoer in Amsterdam. Over de Nieuwezijds 

Voorburgwal Zuid rijden drie tramlijnen van het GVB (lijn 1, 2 en 5).  

Belangrijke eisen en wensen van het GVB zijn:   

- Een goede verdeling van de tramhaltes over het gebied (overlap in verzorgingsgebieden van 

haltes en aansluiting op bijvoorbeeld loopstromen). 

- Het handhaven van de doorstroming (snelheid & betrouwbaarheid) van trams in het gebied. 

- Specifieke inrichtingseisen haltes (bijvoorbeeld haltelengte 60 meter). 

 

Vereniging Amsterdam City 

Amsterdam City is een vereniging van ondernemers, instellingen en culturele organisaties die zijn 

gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. De vereniging streeft naar een economisch gezonde stad. De 

wensen van Amsterdam City betreffen vooral een verbetering van de verblijfskwaliteit, beter gebruik 

maken van de ruimte (spreiding van de drukte) en goede oplossingen voor laden & lossen.   
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Amsterdam Museum 

Het Amsterdam Museum heeft plannen om vrij ingrijpend te gaan verbouwen. Dit zal mogelijk gevolgen 

hebben voor de locatie van de in- en uitgangen van het museum. Op dit moment worden verschillende 

varianten onderzocht.  

De belangrijkste inbreng van het museum voor deze Nota van Uitgangspunten betreft de bereikbaarheid 

van het museum voor diverse soorten vervoer en het verzoek om rekening te houden met de 

toekomstige verbouwing. 

 

Begijnhof 

Aan het Begijnhof zijn twee kerken gevestigd die bereikbaar moeten blijven voor bezoekers en minder 

validen. Vanuit het Begijnhof wordt sterk gehecht aan een tramhalte in de buurt van het Spui. 

 

Commissie Bevoorrading Amsterdam 

In de Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA) nemen diverse belanghebbende partijen deel, EVO 

Fenedex, VNO-NCW West, Transport & Logistiek Nederland, Vereniging Amsterdam City en een 

vertegenwoordiging van de gemeente.  

De commissie heeft gevraagd om goede mogelijkheden voor laden en lossen, zowel wat betreft 

(parkeer)plekken voor laden & lossen als de routering.  

 

Postzegelmarkt 

Al ruim 80 jaar ontmoeten handelaren en verzamelaars van postzegels elkaar op woensdag en zaterdag 

op de Nieuwezijds Voorburgwal op het pleintje in het zuidelijk deel dat in de volksmond ‘de 

Postzegelmarkt’ wordt genoemd.  

Uitgangspunt van de herinrichting is dat de markt op de huidige plek blijft bestaan en dat de handelaren 

met hun koopwaar de markt op een goede manier kunnen bereiken.  

 

Waternet 

Waternet is verantwoordelijk voor het drinkwater en voor de riolering en verwerking van afvalwater in 

Amsterdam. Waternet heeft aangegeven dat de riolering onder de Nieuwezijds Voorburgwal aan 

vervanging toe is en heeft als klantwens aangegeven dat de herinrichting ‘Rainproof’  plaatsvindt. De 

aanpak van de riolering zal gelijk met de herinrichting worden uitgevoerd om de overlast voor de 

omgeving zo beperkt mogelijk te houden en zoveel mogelijk werk met werk te maken. 

 

Liander 

Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de gas en elektra in het gebied. 

Liander heeft aangegeven dat ze zoveel mogelijk werk met werk willen maken wanneer ergens in een 

gebied gewerkt wordt. Liander verwacht vooralsnog geen groot werk tijdens de uitvoeringsperiode van 

project Nieuwe Zijde. 

 

Nood- en hulpdiensten 

De Nieuwezijds Voorburgwal is een zogeheten ‘calamiteitenroute’. De regionale en lokale nood- en 

hulpdiensten verlangen daarom de garantie dat de bereikbaarheid in stand blijft, binnen de daarvoor 

geldende aanrijtijden. 
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5 Verantwoording gemaakte keuzes 
 

De projectdoelen van het project Nieuwe Zijde  enerzijds en de opgehaalde wensen en randvoorwaarden 

vanuit belanghebbenden anderzijds hebben geleid tot een aantal afwegingen. Op basis van de 

projectdoelen, wensen en geldende beleidskaders  zijn keuzes gemaakt om te komen tot de 

uitgangspunten voor de herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. Hieronder worden de gemaakte 

keuzes en bijbehorende afwegingen kort beschreven.  

 

1. Tramhalteligging nog niet bepaald 
De huidige ligging van de tramhalte op de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid bij het Spui zorgt 

ervoor dat de fietsroute en voetgangersroute in twee richtingen op dit deel van de Nieuwezijds 

Voorburgwal moeilijk of niet inpasbaar is. De tramhalte bevindt zich op het smalste deel van de 

straat en voldoet in zijn huidige vormgeving niet aan de wettelijke vereisten van 

toegankelijkheid.  

 

Alle partijen hechten groot belang aan een tramhalte op de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid 

vanwege het evidente belang voor de bereikbaarheid en de levendigheid in dit gebied. Om 

ruimte te winnen voor de fietsroute in twee richtingen moet echter gekeken worden naar 

aanpassingen in de haltelocaties. Samen met de OV-partijen, Metro & Tram (MET), Vervoerregio 

Amsterdam (VRA) en GVB, heeft het project Nieuwe Zijde een (ontwerp)verkenning uitgevoerd 

naar verschillende mogelijkheden om de tramhalte bij het Spui te verplaatsen. 

 

Uit de ontwerpverkenning (zie hoofdstuk 7) is gebleken dat het realiseren van het Plusnet fiets en 

Plusnet voetganger samen met het handhaven van autoverkeer en de tramhalte bij het Spui niet 

inpasbaar is. Bottleneck hierbij is de meest zuidelijke punt van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. 

In de Nota van Uitgangspunten is daarom gekozen om een  zoekgebied te maken voor haltes op 

de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. Hierbij zijn drie alternatieve locaties mogelijk. Dit betekent 

dat  prioriteit wordt gegeven  aan de inpassing van Plusnet fiets en Plusnet voetganger en dat de 

halte daarvoor noordwaarts wordt verplaatst. Door het introduceren van een zoekgebied kan de 

definitieve haltelocatie in het gebied afgestemd worden met de gehele halteverdeling over het 

traject Leidsestraat tot de halte bij Magna Plaza/Molsteeg.  

 

2. Parkeerplaatsen worden opgeheven  
Om ruimte te winnen voor zowel fietser als voetganger op de Nieuwezijds Voorburgwal zullen 

parkeerplaatsen worden opgeheven en ondergronds gecompenseerd. Dit is conform de 

voorstellen die zijn gedaan in  de gebiedsvisie Nieuwe Zijde en de uitgangspunten van de 

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM). Concreet gaat dit op het zuidelijk deel van de Nieuwezijds 

Voorburgwal om ongeveer 70 plekken die worden gecompenseerd in de Rokingarage. Speciale 

parkeerplekken, zoals minder validen parkeren en laden & lossen, worden één op één 

teruggeplaatst.  

 

In de gesprekken met ondernemers en bewoners uit de buurt leidde de aanbeveling uit de 

gebiedsvisie Nieuwe Zijde tot het opheffen van alle parkeerplekken tot weerstand. Zij maken 

zich bovendien zorgen over de bereikbaarheid en plekken voor laad & losverkeer. Gezien de 

doelstelling van het project, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer verblijfskwaliteit 

en ruimte voor groen, is het nodig om  maximaal ruimte te winnen op straat om een goede 

herinrichting mogelijk te maken. Gezien de zorgen van ondernemers en bewoners ten aanzien 

van laden & lossen  wordt als uitgangspunt opgenomen dat  extra ruimte gecreëerd moet worden 

voor laden & lossen. Dit is nodig vanwege het invoeren van eenrichtingsverkeer, de bedrijvigheid 



23  

en bereikbaarheid van de westkant van de straat, de (ongehinderde) doorstroming van het overig 

verkeer (tram, fiets, voetganger en auto) en de behoefte die er nu al bestaat aan extra plekken 

voor laden & lossen.   

 

3. Rosmarijnsteeg en Wijdesteeg prioriteit voetganger 
 

Het stadsdeelbestuur heeft verzocht om scherpe keuzen te maken bij de inrichting van de stegen 

om daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Aangezien de doorgaande Plusnetroute voor 

fiets na de herinrichting via de Nieuwezijds Voorburgwal rechtsreeks naar het Spui gaat zal de 

route Rosmarijnsteeg in Noord-Zuid richting niet meer nodig zijn. De richting West-Oost blijft 

nog wel nodig, omdat er in de Spuistraat geen fietspad in noordelijke richting is.  

 

Het in stand houden van de huidige inrichting van de Rosmarijnsteeg als auto-fietsroute met een 

zeer smalle stoep voor voetgangers leidt tot een onduidelijke en daarmee verkeersonveilige 

situatie. De Rosmarijnsteeg wordt daarom gelijk met de herinrichting van de Nieuwezijds 

Voorburgwal Zuid  ingericht als voetgangersgebied met auto en fiets te gast. Dit past bij het 

Plusnet voetganger, waartoe de Rosmarijnsteeg behoort. 

 

De Wijdesteeg is niet in gebruik als doorgaande fiets- en autoroute en wordt eveneens gelijk met 

de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid ingericht als voetgangersgebied met auto 

en fiets te gast. De bereikbaarheid van de in het gebied gelegen (particuliere) parkeergarages 

blijft met de nieuwe inrichting van de stegen gewaarborgd. 

 

Voor de overige stegen is geen verandering voorzien. 

 

4. 30 km-regime 
De herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid heeft als doel meer ruimte te creëren voor 

fietsers en voetgangers, terwijl de straat ook toegankelijk blijft voor auto en tram. Belangrijk is 

een toename van de verblijfskwaliteit in de straat, een eenheid in uitstraling en meer groen. Door 

zowel stadsdeel als door de buurt wordt bovendien de behoefte aan een betere 

oversteekbaarheid van de straat sterk benadrukt. 

 

Door de snelheden van de verschillende soorten verkeer meer met elkaar in overeenstemming te 

brengen is een betere inpassing van alle benodigde functies inclusief een kwaliteitsverbetering in 

de openbare ruimte mogelijk. Voor fietsers en voetgangers garandeert een lage snelheid (30km) 

bovendien een grotere verkeersveiligheid. Gezien het relatief lage aantal auto’s op de 

Nieuwezijds Voorburgwal Zuid ligt een 30km-regime voor de hand.   

 

De tram rijdt op dit trajectdeel, vanwege de bocht bij de Postzegelmarkt en de haltes nabij Spui 

en Paleisstraat, nauwelijks harder dan 30 km per uur. Als uitgangspunt gaat daarom voor al het 

verkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid een 30 km-regime gelden. Dit past bovendien bij 

het Plusnet fiets en Plusnet voetganger. Gezien de huidige snelheid van de trams en de 

(toekomstige) ligging van de haltes levert dit naar verwachting geen verslechtering op voor het 

Hoofdnet tram. 

 

5. Inrichting maaiveld 
Om het gebied aantrekkelijker te maken is een totaal maaiveld op hetzelfde niveau beter voor de 

uitstraling van het gebied en passender bij de doelstelling van een fiets- en wandelboulevard. Dit 

past bovendien bij de wens van bewoners uit de buurt om de trambaan niet verhoogd aan te 

leggen. Dit maakt het oversteken van de straat en het fietsen door de straat gemakkelijker. 
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Doorgaans is de betrouwbaarheid van het OV gebaat bij een verhoogde ligging van de trambaan.  

Dat is vooral van belang als er veel autoverkeer is. Het autoverkeer op dit deel van de Nieuwezijds 

Voorburgwal is beperkt en zal naar verwachting niet gaan toenemen. In die lijn is een verhoogde 

trambaan voor dit tracé niet per se nodig. In de uitgangspunten is daarom opgenomen dat het 

maaiveld op één niveau wordt aangelegd. De openbare ruimte wordt  zodanig ingericht dat 

belemmeringen van het overige verkeer op de trambaan tot een minimum beperkt worden. Waar 

dat niet mogelijk blijkt, kan er op dat deel wel een verhoogde trambaan worden aangelegd.  
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6 Centrale uitgangspunten  
 

Rekening houdend met de wensen en randvoorwaarden van de verschillende belanghebbenden en de 

daaruit voortvloeiende (in het vorige hoofdstuk besproken) keuzes zijn de volgende centrale 

uitgangspunten en sub uitgangspunten (a, b) voor het project herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal 

Zuid bepaald. Aan de sub uitgangspunten kan enkel worden voldaan indien uitvoering hiervan niet ten 

koste gaat van de centrale uitgangspunten (dit moet uit een verdere uitwerking volgen).  

 

Algemeen 

1. De Nieuwezijds Voorburgwal Zuid wordt heringericht als aantrekkelijke verblijfsruimte met meer 

ruimte voor fietser en voetganger en met toegang voor tram en auto.  

 

2. Bij de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid wordt rekening gehouden met 

algemeen geldende beleidskaders waaronder de ontwerprichtlijnen CROW, Leidraad CVC, 

Verkeersnetten Amsterdam; PvE’s tram- en/of bushaltes; de Richtlijn Openbare verlichting 

NSVV; Puccini. 

 

Ruimtelijk beeld 

1. Richt de openbare ruimte hoogwaardig en met eenheid in uitstraling in tot een aantrekkelijke 

verblijfsruimte volgens Puccini, met extra aandacht voor de in Puccini aangewezen bijzondere 

locaties (Postzegelmarkt). 

 

a. Maak een hybride zone langs de rooilijn mogelijk waarbinnen bijvoorbeeld geveltuintjes en 

dergelijke toegestaan zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid en sociale 

veiligheid van de openbare ruimte. 

 

2. Realiseer een groene pleininrichting van de Postzegelmarkt (‘Postzegelpark’) door op de huidige 

pleinruimte aan de westzijde en liefst ook oostzijde van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid meer 

ruimte te maken voor groen en aan de oostzijde een speelplek (of andere buurtvoorziening) te 

realiseren. 

 

a. Pas bestaande voorzieningen, waaronder de(postzegel)markt, goed in. 

 

3. Verbeter de sociale veiligheid in de hele openbare ruimte door optimale verlichting in de openbare 

ruimte, met extra aandacht voor de trottoirs. 

 

4. Realiseer een verkeersveilige inrichting door middel van een 30 km-regime.  

 

5. Combineer noodzakelijke objecten op of aan masten/palen zo veel als mogelijk op of aan één 

mast/paal. 

 

6. Zorg dat het gebied bij extreme regenbuien het regenwater kan verwerken zonder dat de 

aangrenzende woningen onderlopen (rainproof doelstelling).  

 

7. Realiseer ondergrondse afvalcontainers waar mogelijk. Daarbij zorgen voor voldoende ruimte en 

bereikbaarheid voor afvalafhandeling zodanig dat het overige verkeer (fiets, tram en voetganger) 

hierdoor zo min mogelijk wordt gehinderd. 

 

  



26  

Voetganger 

1. Realiseer meer effectieve trottoirruimte (obstakel-arm, goed  toegankelijk voor minder validen, 

terrassen gereguleerd volgens een terrassenplan en voldoende fietsvoorzieningen).  

 

2. Zorg voor goede oversteekbaarheid  voor voetgangers; veilig, overzichtelijk en uitnodigend, met de 

focus op de Postzegelmarkt en bij tramhaltes. 

 

3. Maak Rosmarijnsteeg en Wijdesteeg voetgangersgebied met auto en fiets te gast.  

 

Fiets 

1. Realiseer een volledige en volwaardige fietsroute in twee richtingen over de Nieuwezijds 

Voorburgwal Zuid als onderdeel van een aaneengesloten fietsroute tussen Centraal Station en 

Spui/Munt/Spiegelstraat v.v. (Plusnet fiets).  

 

a. Creëer daar waar nodig, oversteekvoorzieningen voor fietsers. 

b. Noord-Zuidrichting: fietsstrook of fietspad. 

c. Zuid-Noordrichting: fietsstrook of fiets gemengd  met autoverkeer2. 

 

2. Realiseer voldoende fietsparkeervoorzieningen in het gebied alsmede een goede ordening van deze 

voorzieningen. 

 

Tram 

1. Behoud het Hoofdnet OV (tram) met minimaal handhaven van de doorstroming (snelheid en/of 

betrouwbaarheid) op trajectniveau. Er kan gemengd worden met ander verkeer met zorg voor de 

betrouwbaarheid van de tramdienstregeling.  

 

a. Leg het maaiveld op één niveau en zorg ervoor dat de openbare ruimte verder zodanig 

wordt ingericht dat belemmeringen van het overige verkeer op de trambaan tot een 

minimum beperkt worden. Waar dat niet mogelijk blijkt, kan op dat deel wel een 

verhoogde trambaan worden aangelegd. 
 
2. Verplaats de huidige tramhalte op de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid nabij het Spui naar een 

alternatieve locatie in het gebied. Uit de ontwerpverkenning blijkt dat de inpassing van de fietsroute 

en voetpaden, auto en trambaan met halte op het meest zuidelijke deel niet (goed) mogelijk is. De 

tramhalte komt daarom niet terug op de huidige locatie.  

Bij de halteverplaatsing wordt met betrekking tot de alternatieve haltelocatie gestreefd naar een 

optimum op de volgende aspecten:  

- De positie van het OV- en stedelijk netwerk (ontsluiting en verbinding van de belangrijkste 

herkomst- en bestemmingslocaties, waaronder trein- en metrostations). 

- Inrichtingseisen m.b.t. tramhaltes. 

- OV-exploitatie. 

 

3. Maak een zoekgebied voor alternatieve haltelocaties in het projectgebied (zie ontwerpverkenning in 

hoofdstuk 7). 

 

4. Zorg dat tramhaltes voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van toegankelijkheid. 

 

                                                           
2
 Deze uitgangspunten gelden voor het gehele traject. Op het meest zuidelijke deel kan een alternatieve oplossing 

nodig zijn, zie ontwerpverkenning in hoofdstuk 7. 
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Auto 

1. Leg de autoroute in het gebied van Zuid naar Noord aan (van Noord naar Zuid wordt opgeheven).  

 

a. Bestemmingen aan de westkant (even nummers) blijven bereikbaar voor laden & lossen 

(auto te gast). 

b. In de Rosmarijnsteeg en Wijdesteeg bestemmingsverkeer toelaten t.b.v. parkeergarages en 

laden & lossen. 

 

2. Realiseer meer verblijfsruimte en bevorder daarbij de doorstroming en veiligheid in het gebied door 

de bezoekers- en vergunninghouders parkeerplaatsen in het gebied op te heffen te compenseren in 

de Rokingarage.  

 

3. Realiseer voldoende mogelijkheden voor minder validen parkeren en extra plekken voor laden & 

lossen voor de in het gebied aanwezige functies. 

 

a. Laden & lossen binnen venstertijden. 

 

Bijzonder vervoer 

1. Zorg dat (het huidige) medegebruik van de trambaan door ontheffinghouders mogelijk blijft.  

 

2. Zorg voor voldoende ruimte en bereikbaarheid voor afvalafhandeling zodanig dat het overige 

verkeer (fiets, tram en voetganger) hierdoor zo min mogelijk wordt gehinderd. 

 

 
Illustratie 6.1 Buurtavond 16 februari 2017 
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7 Ontwerpverkenning 
 

Voor het zuidelijke deel van de Nieuwezijds Voorburgwal  is een ontwerpverkenning gedaan. Het 

belangrijkste doel ervan is om te bezien of en waar de uitgangspunten leiden tot conflicten en of voldaan 

kan worden aan de projectdoelen.  

 

De ontwerpverkenning bestaat uit twee onderdelen:  

1. Een schets van de huidige situatie op het smalle deel van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid en 

vier dwarsdoorsnedes op dezelfde locatie met mogelijke nieuwe inrichtingsprincipes.  

2. Drie mogelijke modellen m.b.t. halteverdeling op de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid en 

haltecirkels voor de drie modellen. 

 

 

 
Huidige situatie smalle deel Nieuwezijds Voorburgwal nabij Spui. 

 

7.1 Vier dwarsdoorsneden op het smalle deel 

Er zijn vier dwarsdoorsneden gemaakt op het meest smalle deel van de Nieuwezijds Voorburgwal-Zuid. 

Op deze plek is de strijd om de ruimte tussen de gevels het grootst. Daar is de opgave naar verwachting 

het grootst om een geschikt profiel te maken waarbij de verschillende belangen het beste worden 

gediend. De keuzes worden hier inzichtelijk gemaakt. De beslissing voor een bepaalde variant is in dit 

stadium niet nodig. 

 

In drie van de vier gevallen is er niet meer voorzien in de ligging van een tramhalte ter hoogte van de 

locatie Spui. De claims op de ruimte tussen de gevels van auto, fiets, voetganger en openbaar vervoer 

maakt de inpassing van een tramhalte die voldoet aan de nieuwste eisen niet meer mogelijk. Inpassing 

van autoverkeer (Zuid-Noordwaarts) is een gegeven gezien de visie voor de Nieuwe Zijde waarbij deze 

circulatie is vastgesteld. Inpassing van fietsers in zowel noordelijke als zuidelijke richting is nodig om de 
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verkeersonveiligheid (fietsers over de trambaan zuidwaarts) op te lossen en het fietsknelpunt 

Rosmarijnsteeg/Spuistraat op te lossen. 

De breedte van het trottoir is variabel. Door het opheffen van de tramhalte aan de westzijde die op het 

trottoir staat wordt er in ieder geval meer trottoirruimte gerealiseerd.   

 

dwarsdoorsnede 1 

De tramhalte bij het Spui is verplaatst, de ligging van de trambaan blijft ongewijzigd. Auto- en 

fietsverkeer is gescheiden van het tramverkeer. Om een fietsroute zuidwaarts te realiseren, is het nodig 

dat fietsers noordelijker oversteken naar de oostzijde van de straat.  

Met dit profiel wordt naar verwachting niet voldaan aan de doelen van dit project. De verkeersveiligheid 

voor fietsers is mogelijk een knelpunt. Het voetpad inclusief bomen is aan de oostkant slechts 2,8 meter 

breed. 

 

 
 

dwarsdoorsnede 2 

De tramhalte bij het Spui is verplaatst, de ligging van de trambaan blijft ongewijzigd. Autoverkeer rijdt 

op dit gedeelte mee over de trambaan. Er is hier een fietspad in twee richtingen. Om een fietsroute 

zuidwaarts te realiseren, is het nodig dat fietsers noordelijker oversteken naar de oostzijde van de 

straat. De aansluiting voor fietsers op het Spui is goed. 

Met dit profiel wordt naar verwachting voldaan aan de doelen van dit project. De doorstroming voor het 

OV komt naar verwachting niet c.q. beperkt in het geding gezien de zeer beperkte intensiteit van het 

autoverkeer na de instelling van verkeerskundige knippen Prins Hendrikkade, Paleisstraat en omgeving 

Munt. Het voetpad krijgt aan de oostkant een breedte van maar liefst 4 meter. 
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dwarsdoorsnede 3 

De tramhalte bij het Spui is verplaatst, de trambaan verschuift hier wel ten opzichte van de huidige 

ligging. Voordeel is dat fietsers aan de (reguliere) rechterzijde van de weg kunnen blijven rijden en niet 

hoeven over te steken. De aansluiting op het Spui is evenwel erg nadelig omdat fietsers op Spui en Singel 

al via een twee richtingen fietspad rijden. Autoverkeer rijdt mee over de trambaan. De doorstroming 

voor het OV komt naar verwachting niet c.q. beperkt in het geding gezien de zeer beperkte intensiteit 

van het autoverkeer na de instelling van verkeerskundige knippen Prins Hendrikkade, Paleisstraat en 

omgeving Munt. 

Met dit profiel wordt naar verwachting voldaan aan de doelen van dit project. De financiële 

consequenties zijn aanzienlijk groter dan bij de twee andere doorsneden gezien de verlegging van de 

spoorbaan. Het is theoretisch mogelijk dit profiel tot aan het Koningsplein door te zetten.  
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dwarsdoorsnede 4 

In dit model blijft de trambaan inclusief halte ongewijzigd. Autoverkeer rijdt op dit gedeelte mee over de 

trambaan voor de halte langs. De doorstroming voor het OV komt naar verwachting niet c.q. beperkt in 

het geding gezien de zeer beperkte intensiteit van het autoverkeer na de instelling van verkeerskundige 

knippen Prins Hendrikkade, Paleisstraat en omgeving Munt. Er is hier een fietspad in twee richtingen. 

Om een fietsroute zuidwaarts te realiseren, is het nodig dat fietsers noordelijker oversteken naar de 

oostzijde van de straat. Met dit profiel wordt  niet voldaan aan de doelen van dit project: het voetpad 

inclusief bomen is aan de oostkant slechts 2,8 meter breed, het fietspad is (te) smal en de 

haltetoegankelijkheid kan niet gerealiseerd worden. 

 

 
 

  

4) Tram + auto en 2-ri fietspad 
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7.2 Drie modellen voor een alternatieve halteligging 

 

Onderstaande modellen geven de drie mogelijke alternatieve haltelocaties voor de halte op de 

Nieuwezijds Voorburgwal weer. 

 

Model 1. Halte ten noorden van de huidige halte NZ Voorburgwal/Spui 

 
Halte ten noorden van de huidige halte NZ Voorburgwal/Spui 

 

Keuzes bij de ontwerpverkenning: 

� Een tramhalte in het gebied iets ten noorden van de huidige positie. Halte nabij Paleisstraat wordt 

dan geschrapt (gezien halteafstanden met Molsteeg en Postzegelmarkt niet meer noodzakelijk).  

� Halte Koningsplein ligt relatief dichtbij ten opzichte van de andere 2 modellen. 
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Model 2. Halte op / ter hoogte van de ‘Postzegelmarkt’ 

 
Halte op de Postzegelmarkt. 

 

Keuzes bij de ontwerpverkenning: 

� Een tramhalte in het gebied iets ten zuiden van de looproute Kalverstraat-Negen straatjes.  

� Halte nabij Paleisstraat kan geschrapt worden (gezien halteafstanden met Molsteeg en 

Postzegelmarkt niet meer noodzakelijk). Halte ligt midden tussen de huidige halte Koningsplein en 

toekomstige halte Molsteeg (Magna Plaza). 

� Ligging van de huidige trambanen gewijzigd om 60 meter rechtstand bij de halte te hebben. 

� Afstanden met halte Koningsplein en halte bij de Molsteeg zijn nagenoeg gelijk.  

� Ligging ten opzichte van OV-netwerk ongunstig (smalle stegen). 
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Model 3. Halte ten zuiden van Paleisstraat  

(waar huidige halte in noordwaartse richting ligt) 

 
Halte ten zuiden van Paleisstraat  

 

Keuzes bij de ontwerpverkenning: 

• Halte Koningsplein relatief ver weg / halte Molsteeg relatief dichtbij. 

• Gunstige ligging ten opzichte van dwarsroutes OV (Paleisstraat). 

 

 

 

Haltecirkels 400 m bij verschillende halteliggingen (Nb. Het witte gedeelte valt buiten de dekking) 

 
  Halte bij Spui (huidig)         Halte zuid Postzegelmarkt        Halte op Postzegelmarkt   Halte noord van Postzegelmarkt

           

 

Uit  bovenstaande figuur blijkt dat de drie alternatieve halteliggingen (model 1, 2 en 3) leiden tot zeer 

kleine verschillen in dekking van de loopafstanden naar de halte ten opzichte van de huidige halteligging. 
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Bijlage 1 De kern van de Programmatische Visie 

en Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) 
 

De Nieuwe Zijde krijgt een opwaardering, van een ietwat vergeten, vooral dienstbaar deel van de 

binnenstad, naar een aangenaam en eigen stadsgebied, met meer ruimte voor fietser en voetganger 

(fiets- en wandelboulevard), een betere luchtkwaliteit en grotere verkeersveiligheid. 

 

De Nieuwe Zijde is extreem veelzijdig en gevarieerd: qua bebouwing, functies en sferen. Het gebied laat 

zich niet gemakkelijk kennen – laat staan: labelen of in een hokje plaatsen. De visie laat zich leiden door 

deze eigenzinnigheid, want hierin onderscheidt de Nieuwe Zijde zich van veel andere delen van de 

binnenstad, en hierin zit ook de toekomstbestendigheid van het gebied.  

 

De Nieuwe Zijde is niet één gebied, maar een aaneenschakeling van deelgebieden, elk met een eigen 

karakter en identiteit. De visie komt dan ook niet met nieuwe identiteiten, deze versterkt en bouwt voort 

op wat er al ís: in rudimentaire vorm, of verborgen onder een dikke laag stof.  

 

De visie profiteert van het momentum, waarop verschillende dingen samenkomen:  

• Het op termijn verdwijnen van doorgaand autoverkeer in het gebied, door middel van 

verschillende ‘knippen’ in de verkeersstructuur in de binnenstad;  

• Door het verminderen van het autoverkeer en een autoluwe inrichting kan de route CS, 

Martelaarsgracht, Nieuwezijds Voorburgwal, Spui, Singel, Amstel, Blauwbrug zich ontwikkelen 

tot een wandel- en fietsboulevard; 

• De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn van de metro (2018), waardoor minder trams door de 

Nieuwe Zijde gaan rijden;  

• De gelijktijdige (mogelijke) herontwikkeling van een aantal grote panden/complexen;  

• De inspanning van de gemeente om het leefklimaat in de (binnen-)stad in evenwicht te houden 

met de sterk toenemende drukte.  

 

De gehele Nieuwezijds Voorburgwal krijgt eenrichtingsverkeer voor auto’s. Waar nodig vindt opheffing 

van het tweezijdig parkeren plaats. De vrijgekomen verkeersruimte wordt gebruikt voor:  

• extra verblijfsruimte voor voetgangers;  

• tweerichtingsverkeer en/of meer ruimte voor fietsers (in de Spuistraat, Nieuwezijds Voorburgwal 

en op het Singel, tussen Munt en Koningsplein).  

 

Het functioneren van de Nieuwe Zijde wordt beïnvloed door ‘sterke buren’: het winkellint en de ‘rode 

loper’, de 9-straatjes en de Westelijke Grachtengordel met het Anne-Frankhuis. Maar door de beperkte 

‘oost-west-doorkruisbaarheid’ heeft het gebied zich toch eigenstandig ontwikkeld. De visie koestert deze 

eigenheid, maar maakt er slimmer gebruik van:  

• De visie beoogt een oost-west-doorkruisbaarheid die fysiek en psychologisch zo comfortabel 

mogelijk is, in de wetenschap dat de marges hiervoor smal zijn;  

• De visie benadrukt de betekenis van de (relatieve) ingetogenheid van de Spuistraat-noordelijk-

deel, van de ‘Postzegelmarkt’ en de zone ter hoogte van het Amsterdam-Museum;  

 

Vanuit de visie profiteert de Nieuwe Zijde meer van de oost-west-passantenstromen via 

versterking/vergroting van winkel- en horeca-aanbod in het ‘Paleiskwartier’ en in de voornaamste oost-

west-stegen;  

• Het autovrije Singel-tussen-Spui-en-Koningsplein krijgt het perspectief ‘winkelen aan de gracht’, 

direct aansluitend op Heiligeweg en Kalverstraat.  
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De Nieuwe Zijde is doorregen met een ‘gordel van pleinen en pleinruimtes’: van de Stromarkt tot de 

Munt. De visie maakt van twee rudimentaire pleinruimtes zoveel mogelijk échte pleinen met een 

aangename, meer groene verblijfsruimte:  

• het ‘Paleisplein’, achter het Paleis op de Dam en  

• de ‘Postzegelmarkt’, halverwege het zuidelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal.  

 

Voor de inrichting gaat de visie uit van ‘verblijfsruimte met toegang voor auto en tram’. En daarnaast van 

het creëren van eenheid in de inrichting, op hoog niveau.  

De visie omarmt de huidige grote en fijnmazige menging van functies in de Nieuwe Zijde – ‘niets 

domineert echt’. Slechts in een enkel geval benadrukt ze de specifieke functie: ‘hoteldistrict’, 

Nieuwezijds Kolk als horecapleintje of ‘winkelen aan de gracht’.  

In goed overleg met de eigenaren vindt zoveel mogelijk een koppeling plaats tussen de herontwikkeling 

van de grotere panden in de Nieuwe Zijde en de verbetering van het verblijfsklimaat:  

• De visie benadrukt het belang van publieke functies op de begane grond.  

• De visie bepleit de (gedeeltelijke) aanwending van specifieke panden voor een culturele/museale 

functie.  

• De visie bepleit het (gedeeltelijke) behoud van de werkfunctie in specifieke panden.  

 

 

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) 
 

De Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) houdt Amsterdam bereikbaar en aantrekkelijk en omvat 

concrete maatregelen die meer ruimte creëren in de stad en de doorstroming verbeteren, voor 

voetganger, fietser, OV-reiziger en de automobilist. 

 

In de uitvoeringsagenda staat centraal hoe we groeiend Amsterdam bereikbaar houden met een 

aantrekkelijke openbare ruimte. Bereikbaarheid betekent dat alle soorten en typen reizigers (inclusief 

goederenvervoer) goede mogelijkheden hebben om én de stad te bereiken én zich veilig en snel door de 

stad te verplaatsen. Te voet, met de fiets, het OV of de auto, afhankelijk van het reisdoel en de 

bestemming. Aantrekkelijke openbare ruimte betekent voldoende aantrekkelijke straten en pleinen waar 

bewoners en bezoekers graag verblijven, waar ondernemers zich willen vestigen, waar weinig hinder is 

van verkeerslawaai en waar de lucht gezond is. Straten zijn er niet alleen voor verkeer. 

 

Waar keuzes gemaakt dienen te worden, gebeurt dat aan de hand van de volgende prioriteiten: 

1. Meer ruimte: Meer openbare ruimte op plekken waar het wringt, met name in het 

centrumgebied. 

2. Doorstroming op de belangrijkste routes: Elk vervoermiddel krijgt de ruimte op een aantal 

geschikte routes zodat de doorstroming van alle vervoerwijzen verbetert. 

3. Verbinden van de stad: Binnen Amsterdam en in de regio verbinden we de verschillende (nieuwe 

en bestaande) gebieden goed met elkaar. 
 

Vaak geldt: hoe hoogstedelijker het gebied, hoe meer de bereikbaarheid en openbare ruimte 

onder druk staan. In het stadshart, maar ook in de centrumgebieden daaromheen legt het college de 

focus op achtereenvolgens het accommoderen van de voetganger en fiets, het OV en de auto. In deze 

gebieden is de ruimte het krapst en kan de groei alleen worden opgevangen door meer ruimte voor de 

voetganger, de fiets en het OV te creëren. Concreet betekent dit dat er in het centrumgebied meer 

ruimte komt voor de voetganger en de fietser, bijvoorbeeld door het autoluwer maken van straten of 

door straten in te richten als 30 km/u-gebied. Ondergrondse parkeervoorzieningen maken het mogelijk 

om parkeerplaatsen op straat op te heffen. De vrijgekomen meters worden vervolgens gebruikt om de 

openbare ruimte te verbeteren.   
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Bijlage 2 Wensenlijst omgevingspartijen  
 

In deze bijlage zijn de wensen opgenomen die de verschillende (direct) belanghebbenden in gesprekken en 

tijdens de buurtavond op 16 februari 2017 kenbaar hebben gemaakt. De wensen zijn gecategoriseerd naar 

onderwerp, vergelijkbaar met de indeling van de uitgangspunten in hoofdstuk 6.  

De wensen zijn waar mogelijk in deze Nota van Uitgangspunten verwerkt. Bij elke wens is een korte reactie 

opgenomen waarin vermeld staat of en hoe deze wens is verwerkt.  

 

Ruimtelijk beeld 

 

 Partij(en)  Klantwens Reactie 

1 Ondernemers, 

bewoners, 

maatschappelij

ke- en culturele 

instellingen 

Zorg voor betere verlichting 

(vanwege sociale veiligheid 

en aantrekkelijkheid van het 

gebied). 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

2 Ondernemers Eenheid in inrichting (met 

Spui en Spuistraat) om 

aantrekkelijkheid en 

herkenbaarheid gebied te 

vergroten. 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

3 Ondernemers Zorg voor een 

kwaliteitsverbetering in de 

inrichting van de straat. 

Opgenomen in uitgangspunten 

algemeen en ruimtelijk beeld. 

4 Bewoners Trambaan op gelijke hoogte 

(beeld, oversteekbaarheid, 

mengen verkeersstromen). 

De mogelijkheid van een trambaan op 

gelijke hoogte is opgenomen in de 

uitgangspunten tram. Als nodig 

kunnen delen van de trambaan wel 

verhoogd worden aangelegd. 

5 Bewoners en 

ondernemers: 

Zorg voor betere verlichting 

op stoepen en 

Postzegelmarkt. . 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

6 Bewoners: Creëer een speeltuin en 

meer groen bij de 

Postzegelmarkt, 

hinkeltegels behouden. 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

7 Bewoners: Zorg voor meer groen, niet 

alleen bij de Postzegelmarkt 

maar ook in de rest van de 

straat. 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

8 Bewoners: Combineer zoveel mogelijk 

borden voor een rustig 

straatbeeld. 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

9 Bewoners en 

ondernemers: 

Zorg voor een goede 

inpassing van boomperken 

en boomkransen. 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

10 Bewoners: Vergroot de boomkransen 

en plaats hier lage 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 
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begroeiing. Nb. Keuze voor soort begroeiing in 

volgende fase. 

11 Bewoners: Maak een groene trambaan. Hier is niet voor gekozen vanwege 

nood- en hulpdienstroute en mogelijk 

meerijden autoverkeer op trambaan. 

12 Bewoners: Geen bankjes op de 

Postzegelmarkt (wegens 

aantrekkende werking op 

overlastgevers). 

Het gebied wordt een groene 

pleinruimte met een hoge 

verblijfskwaliteit en sociale veiligheid. 

In de volgende projectfase zal de 

uitwerking hiervan plaatsvinden. Het 

verbeteren van de sociale veiligheid is 

opgenomen in de uitgangspunten 

ruimtelijk beeld.  

 

 

Voetganger 

 

 Partij(en)  Klantwens Reactie 

1 Bewoners Zorg voor 

oversteekplaats(en), zebra’s.  

Opgenomen bij uitgangspunten 

voetganger  

2 Bewoners en 

ondernemers 

Faciliteer in de stegen de 

voetganger of zorg voor 

‘fiets te gast’. Dat geeft 

meer duidelijkheid en 

hopelijk minder conflicten. 

Opgenomen bij uitgangspunten 

voetganger 

 

 

Fiets 

 

 Partij(en)  Klantwens Reactie 

1 Bewoners Laat fietsers meerijden met 

het autoverkeer en geef de 

ruimte die je hiermee 

bespaart aan de voetganger.  

Opgenomen bij uitgangspunten 

algemeen en fiets.  

2 Bewoners Maak Paleisstraat 2-

richtingen voor fiets zonder 

auto's. 

Dit valt buiten de scope van de 

herinrichting Nieuwezijds 

Voorburgwal Zuid, maar zal worden 

gerealiseerd door 

verkeersmaatregelen Paleisstraat.  

3 Bewoners, 

Amsterdam 

Museum 

Zorg voor voldoende 

fietsparkeervoorzieningen 

(en voorzieningen voor het 

parkeren van scooters). 

Opgenomen bij uitgangspunten fiets 

 

 

Tram  

 

 Partij(en)  Klantwens Reactie 

1 Begijnhof en Tramhalte in de buurt van Huidige halte wordt verplaatst door 
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Amsterdam 

Museum 

het Spui gewenst wegens 

kerkbezoek en bezoekers 

museum. 

onverenigbaarheid met wandel & 

fietsboulevard. 

2 Bewoners Trambaan op gelijke hoogte 

(vanwege straatbeeld, 

oversteekbaarheid, mengen 

verkeersstromen). 

De mogelijkheid van een trambaan op 

gelijke hoogte is opgenomen in de 

uitgangspunten tram. Als nodig 

kunnen delen van de trambaan wel 

verhoogd worden aangelegd. 

 

 

Auto 

 

 Partij(en)  Klantwens Reactie 

1 Vereniging 

Amsterdam 

City, 
Commissie 

Bevoorrading 

Amsterdam, 

ondernemers, 

bewoners, 

Amsterdam 

Museum 

Laden en lossen mogelijk 

maken op voldoende 

plekken aan zowel de oost- 

als westzijde van de straat.  

Opgenomen in uitgangspunten auto.  

2 Ondernemers, 

bewoners, 

Begijnhof, 

Amsterdam 

Museum 

Nieuwezijds Voorburgwal, 

Spui en Spuistraat moeten 

bereikbaar blijven voor 

bestemmingsverkeer. 

Opgenomen in uitgangspunten auto. 

3 Ondernemers, 

bewoners 

Zorg voor twee uitgangen 

voor autoverkeer uit het 

gebied (Raadhuisstraat en 

Martelaarsgracht nu de 

route Singel-Munt is 

afgesloten). 

Dit is afhankelijk van de keuze voor 

rijrichting van het eenrichtingsverkeer 

op de Nieuwezijds Voorburgwal 

Noord. Deze keuze wordt later dit jaar 

gemaakt bij de uitwerking van de 

herinrichting Nieuwezijds 

Voorburgwal Noord. 

4 Ondernemers 

en bewoners  

Behoud een aantal 

parkeerplaatsen op de 

Nieuwezijds Voorburgwal. 

Parkeerplaatsen worden opgeheven 

en gecompenseerd in de 

Rokingarage. 

5 Bewoners Behoud het lusje 

Wijdesteeg, Ventweg, 

Rosmarijnsteeg, inclusief 

een aantal parkeerplaatsen 

op straat. 

Bereikbaarheid westzijde is 

opgenomen in uitgangspunten auto, 

echter geen ventweg, voetgangers 

gebied met auto te gast.  

Parkeerplaatsen worden opgeheven 

en gecompenseerd in de 

Rokingarage. 

6 Commissie 

Bevoorrading 

Amsterdam en 

ondernemers 

Zorg voor een goede 

routering voor laden & 

lossen. 

Zie kaart met laad- en losroutes bij 

verkeersmaatregelen omgeving 

Munt. 

https://www.amsterdam.nl/projecten/

muntplein/  



40  

7 Commissie 

Bevoorrading 

Amsterdam 

Verzoek om tijdens 

venstertijden in twee 

richtingen te kunnen laden & 

lossen. 

Eenrichtingsverkeer voor auto’s is 

uitgangspunt; bestemmingen aan de 

westzijde blijven bereikbaar voor 

laden & lossen. 

8 Bewoners, 

Amsterdam 

Museum 

Zorg voor voldoende 

parkeerplekken voor minder 

validen. 

Opgenomen bij uitgangspunten auto. 

9 Bewoners Maak duidelijk dat dit 

gebied alleen toegankelijk is 

voor bestemmingsverkeer. 

Door de inrichting van het gebied en 

de routering van het 

eenrichtingsverkeer wordt duidelijk  

gemaakt dat de straat alleen dient 

voor bestemmings-verkeer. De 

ervaring is dat dit beter werkt dan het 

plaatsen van een bord 

bestemmingsverkeer.  

10 Bewoners Compenseer op te heffen 

parkeerplaatsen in een 

garage aan de 'goede' kant 

van de verkeersafsluiting 

Munt, vanwege afstand, 

sociale veiligheid en 

aanrijroute. 

Er is geen ruimte beschikbaar aan die 

kant. Op te heffen parkeerplaatsen 

worden gecompenseerd in de 

Rokingarage. 

11 Ondernemers Draai rijrichting Wijdesteeg 

om voor wegrijden 

postzegelhandelaren. 

Dit is mogelijk vanwege auto te gast.  

12 Bewoners en 

ondernemers 

Geef bewoners en 

ondernemers ontheffingen 

of maak maatwerk qua 

laden & lossen, 

bereikbaarheid en parkeren. 

Ontheffingen vallen buiten 

bevoegdheden project. 

13 Ondernemers 

en bewoners 

Faciliteer boeken- en 

kunstmarkt op het Spui qua 

laden & lossen en het 

parkeren van de busjes. 

Dit valt buiten de scope van het 

project. 

14 Ondernemers 

en bewoners 

Zorg dat de bereikbaarheid 

van de westkant van de 

straat (van Paleisstraat tot 

en met Postzegelmarkt) niet 

via de trambaan hoeft.  

 

De bereikbaarheid van de westkant 

van de straat is opgenomen in 

uitgangspunten auto. Verkeer voor de 

westzijde zal echter wel de trambaan 

moeten oversteken.  

15 Ondernemers: Houd in het ontwerp van de 

Postzegelmarkt/park 

rekening met de 

toegankelijkheid voor busjes 

en auto's met aanhanger van 

de postzegel- en 

munthandelaren.  

 

Opgenomen in uitgangpunten auto. 

16 Bewoners Zorg voor veilige 

afhandeling van laden & 
Opgenomen in uitgangspunten auto. 
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lossen zodat het ‘gewone’ 

verkeer niet gehinderd 

wordt. 

17 Bewoners en 

ondernemers 

Laat auto meerijden op de 

trambaan in het zuidelijke 

deel van de Nieuwezijds 

Voorburgwal Zuid om 

ruimte te winnen voor 

fietser en voetganger. 

Mogelijkheid opgenomen in  

uitgangspunten tram. 

 

 

Overig 

 

 Partij(en)  Klantwens Reactie 

1 Vereniging 

Amsterdam City 

Ruimte voor horeca en 

winkels in plinten zodat de 

straat beter gebruikt gaat 

worden. 

Horeca: Middels een terrassenplan zal 

horeca worden gereguleerd:  

restrictief met mogelijkheid tot 

uitbreiding op strategische plekken.  

Winkels: Dit valt buiten de 

bevoegdheden van het project. 

2 Commissie 

Bevoorrading 

Amsterdam 

Zorg voor voldoende ruimte 

en bereikbaarheid voor 

afvalafhandeling. 

Opgenomen bij uitgangspunten 

bijzonder vervoer.  

3 Ondernemers en 

bewoners 

Zorg voor ondergrondse 

afvalcontainers. 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

4 Ondernemers 

Postzegelmarkt 

Behoud Postzegelmarkt op 

huidige locatie. 

Opgenomen in uitgangspunten 

ruimtelijk beeld. 

5 Amsterdam 

Museum 

Hou rekening met de 

plannen van het Amsterdam 

Museum voor een mogelijke 

verbouwing, waarbij entrees 

en openingen naar de 

Nieuwezijds Voorburgwal 

vernieuwd en/of verplaatst 

worden. 

Zodra meer duidelijkheid is over 

mogelijke verbouwing  en 

(ver)plaatsing entrees zal hiermee 

rekening worden gehouden. 

6 Amsterdam 

Museum 

Behoud de halteplaats voor 

bussen bij het Amsterdam 

Museum.  

Opgenomen bij uitgangspunten auto. 

(Huidige laad- & losplekken worden 

teruggeplaatst tenzij beleid 

hieromtrent verandert.) 

 

 




