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Inspraak Voorlopig Ontwerp Muntplein 
2 juni 2014 
De Bazel, Vijzelstraat 32 
19.30 -22.15 uur  

Opening 
De voorzitter, Vincent de Klerk, heet iedereen hartelijk welkom en vraagt de aanwezigen van 
de gemeente zich kort voor te stellen. Daarna geeft hij het woord aan Marice de Lange, 
manager planvorming Rode Loper, om het voorlopig ontwerp toe te lichten.  

Presentatie Voorlopig Ontwerp Muntplein 
In het voorlopige ontwerp worden twee verkeerskundige varianten voor het Muntplein 
genoemd, evenals twee varianten voor materiaalkeuze en een aantal mogelijke oplossingen 
voor fietsparkeren.  
Voorafgaand aan deze inspraak zijn er 12 of 13 gesprekken gevoerd in de zgn. 
consultatierondes, waarbij de gemeente met bewoners en ondernemers in de buurten die straks 
iets van het nieuwe ontwerp gaan merken sprak. Uit deze gesprekken zijn bepaalde punten 
naar voren gekomen, die deze avond teruggekoppeld worden. Ook zijn er ideeën aangedragen 
die eventueel tot nieuwe verkeerskundige varianten kunnen leiden en ook die komen deze 
avond aan bod.     

Het Muntplein maakt deel uit van de Rode Loper, die zich bezighoudt met de openbare ruimte 
boven het traject van de Noord-Zuidlijn. Het is een omvangrijk project waarin verschillende 
diensten van de gemeente samenwerken met de stadsdelen Centrum en Zuid.  
Deze avond gaat over een deel van de Rode Loper, het Muntplein, waar veel wegen 
samenkomen. De plangrens is wat opgetrokken, de kop van de Vijzelstraat zit erbij; dit heeft 
met de verschillende verkeersstromen te maken.    

Op het moment spelen er allerlei problemen op de Munt. Er zijn veel voetgangers die allemaal 
door het smalle poortje gaan. Vanaf het Rokin richting Vijzelstraat staat de stoep vol fietsen, 
met als gevolg dat voetgangers op het fietspad gaan lopen en fietsers de rijweg opgaan. 
Verder werkt het autoverkeer dat vanuit de Nieuwe Doelenstraat richting de Munt rijdt 
verstorend. De auto's proberen over te steken tussen van twee kanten komende fietsers door. 
Doordat de trams vrij lang zijn, blokkeren zij bij rood licht een deel van de oprijstrook voor 
auto's. Daarnaast zijn er ook nog eens touringcars die vanaf het Singel komen en vaak lastig 
de Vijzelstraat in kunnen, waardoor ze het hele verkeer ophouden. Met name tijdens de spits 
komt het verkeer in de Nieuwe Doelenstraat en op het Singel vast te staan.  
Samengevat: het is een onoverzichtelijk en verouderd kruispunt, het autoverkeer loopt vast, de 
doorstroming van het openbaar vervoer stokt en de veiligheid van de fietsers en voetgangers 
is slecht. Een aanpak van deze problemen is noodzakelijk. Duidelijk is dat er te weinig ruimte 
voor iedereen is, en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden.  
Omdat het tramspoor uiterlijk 2015 vervangen dient te worden, is besloten tot het versneld 
maken van een ontwerp voor het plein, zodat de sporen direct op de goede plaats gelegd 
kunnen worden. Dit om te voorkomen dat de straat twee keer vlak na elkaar open gaat. 
Hiermee worden extra overlast en extra kosten voorkomen.      
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De uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp zijn: 

 
Mobiliteitsaanpak Amsterdam: De Munt is plusnet voetganger en plusnet fiets, wat 
zeggen wil dat voetgangers en fietsers in toekomstige afwegingen wat meer belang 
toegekend krijgen dan andere weggebruikers. 

 
Nota Bereikbare Binnenstad: er is een stappenplan voor de Munt. Deze ingrepen 
passen daarbinnen en verdere stappen voor de toekomst worden niet onmogelijk 
gemaakt. 

 

Nota van Uitgangspunten en ontwerp van De Rode Loper; deze kent meer ruimte aan 
voetgangers en fietsers toe.  

Daarnaast wil de gemeente de stadshartlus in stand houden (de rijroute voor auto's die in de 
toekomst gaat ontstaan, waarbij auto's achter het CS langsgaan) en de doorstroming van het 
openbaar vervoer en het autoverkeer op de Munt verbeteren.  

De twee uitgewerkte varianten moeten de problemen op de Munt oplossen binnen de 
genoemde kaders en met zo min mogelijk nadelige gevolgen elders. 
Variant A gaat uit van een rechtstafverbod vanaf het Singel de Vijzelstraat in. De rijrichting 
in de Nieuwe Doelenstraat en op de Halvemaansbrug wordt omgedraaid: verkeer kan vanaf de 
Munt alleen de Nieuwe Doelenstraat in en er niet uit. Er is geen verkeer in de zuidelijke 
richting naar de Vijzelstraat. 
Variant B is hetzelfde als variant A met daarnaast geen verkeer op de kop van de Vijzelstraat 
dat de stad ingaat. De Vijzelstraat wordt tussen de Reguliersdwarsstraat en de Amstel autovrij.  

A en B zijn de voorlopige keuzes.  
De gemeente  is zich ervan bewust dat elke ingreep effect op andere plekken heeft. 
De gevolgen bij de Munt van zowel variant A als B zijn dat de situatie veiliger wordt voor 
kwetsbaar verkeer (minder vreemde oversteekbewegingen), dat er meer ruimte voor 
voetgangers komt, dat het kruispunt regelbaarder wordt en dat  het openbaar vervoer voorrang 
houdt.  
Variant B heeft daarnaast nog als gevolg dat er meer ruimte op het Muntplein komt en dat de 
stoepen in de Vijzelstraat breder worden.   

Bij variant A zijn de belangrijkste effecten voor de omgeving dat er minder verkeer door de 
Nieuwmarktbuurt gaat, dat er minder verkeer door de Vijzelstraat in zuidelijke richting rijdt, 
dat er een toename van het verkeer komt van de Amstel/Blauwbrug richting het  
Mr. Visserplein en een toename van het verkeer Amstel/grachten richting 
Utrechtsestraat/Vijzelstraat.  
Bij variant B zijn de belangrijkste effecten voor de omgeving hetzelfde als bij variant A plus 
een toename van verkeer vanuit de Utrechtsebuurt naar het Mr. Visserplein.  

Er zijn ontwerpen in grijs en rood gemaakt. Bij de grijze variant wordt uitgegaan van dezelfde 
granieten stoepen als op het Rokin en het Damrak gecombineerd grijs asfalt. Bij de rode 
variant bestaat een grotere relatie met de omliggende buurten en worden gebakken klinkers 
gebruikt. Alleen de trambaan wordt in grijs asfalt gelegd.   

De geparkeerde fietsen vormen een apart probleem. Fietsen op en bij de Munt parkeren er 
zelden langer dan een dag. Het gaat vooral om kort parkeren. Er is behoefte aan 1000 plekken 
bij het Muntplein. Het stadsdeel wil op de korte termijn 600 plekken inpandig realiseren 
(panden maximaal tien jaar huren), 200 op het maaiveld en 200 op dekschuiten of tijdelijke 
steigers. Er wordt gezocht naar panden die omgebouwd kunnen worden tot fietsenstalling.  
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Uit de consultatierondes kwam naar voren dat veel mensen de Munt als een chaotisch 
verkeersplein ervaren en vinden dat er iets aan moet gebeuren. 
Er was veel discussie over ingrepen in het verkeer. De volgende punten werden hierbij 
genoemd: 

 
De oplossing is niet integraal, de samenhang met het grote geheel wordt gemist. 

 
De grootste  problemen op de Munt liggen op andere plekken (Amstel, Singel) en op andere 

momenten (eind ochtend/begin middag en niet in de avondspits). 

 

De problemen worden a. h. w. verlegd van de aorta (de Vijzelstraat) naar de haarvaten (de 
kleinere straten). 

 

Er bestaat vrees voor het creëren van nieuwe sluiproutes. 

 

Er is veel onvrede over het niet invoeren van eenrichtingsverkeer op de Amstel richting de 
Munt. 

 

Variant B is voor velen een stap te ver. 

 

Een aantal mensen vraagt zich af of het optimaliseren van de huidige situatie niet voldoende 
is.  

 

Het oplossen van het fietsprobleem zou mogelijk al voldoende extra ruimte aan de 
voetgangers geven. 

 

Brug 222 (bij de Staalstraat) wordt een knelpunt bij het omdraaien van de rijrichting Nieuwe 
Doelenstraat. 

 

Er wordt gevraagd of de Munt niet als een grote voetgangersoversteekplaats uitgevoerd kan 
worden. 

 

Met name in model A zou meerijden van tram en auto een optie richting Munt kunnen zijn 
om toch tot de gewenste ruimtewinst (conform model B) voor Pathé te komen, zonder de 
Vijzelstraat af te sluiten voor autoverkeer. Er zou uitgezocht moeten worden tot welke 
ruimtewinst dit leidt. 

 

Er is een aantal andere verkeersmodellen geopperd voor nader onderzoek.  

Mogelijk komen hier nog wat punten bij want de inspraak duurt tot 12 juni.  

Opvallend was dat er weinig uitspraken werden gedaan over het materiaalgebruik en dat er 
geen duidelijk voorkeur voor grijs of rood naar voren kwam. Het materiaal moet vooral 
zorgen dat er een goed onderscheid tussen de verschillende verkeersdeelnemers zichtbaar 
wordt; dat wordt belangrijker gevonden dan het creëren van een pleingevoel door de 
toepassing van één kleur.  

Naar aanleiding van de consultatiesondes gaat de gemeente de volgende acties ondernemen; 

 

Deelonderzoek doen naar de situatie bij brug 222. 

 

Een aantal nieuw voorgestelde modellen (tot nu toe 5) doorrekenen op effecten, en als de 
resultaten daartoe aanleiding geven extra simulaties van het kruispunt op de Munt maken.  

 

Het uitvoeren van een simulatieonderzoek om het samen rijden van tram en auto richting 
Munt in beeld te brengen.  
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Inhoudelijke vragen naar aanleiding van de presentatie 
De voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid om inhoudelijke vragen over plannen te te 
stellen voordat er ingesproken kan worden.  

* Een bewoner vraagt waarom variant A en B ervan uitgaan dat het verkeer in de 
Nieuwmarktbuurt zal afnemen.  
Jeroen Dijk, verkeerskundige bij de gemeente, antwoordt dat dat komt omdat er een uitgang 
via de Amstel naar het Mr. Visserplein is. 
* De voorzitter van de ondernemersvereniging van het Rokin neemt aan dat een gevolg van 
variant A en B is dat het drukker gaat worden op de Geldersekade, de Jodenbreestraat en de 
St. Antoniebreestraat. Dit staat echter niet rood op de kaartjes aangegeven. Klopt het dat het 
daar drukker gaat worden? 
Jeroen Dijk antwoordt dat het hier iets drukker zal worden. Het rood op de kaartjes geeft 
alleen routes aan waar minimaal 100 extra auto's in de spitsuren (twee uur gezamenlijk) langs 
zullen komen. In de genoemde straten gaat het niet om dergelijke aantallen. 
* Een bewoner vraagt of de gemeente er bij de plannen, waarbij er meer verkeer over de 
grachten zal gaan rijden, rekening mee heeft gehouden dat de grachtengordel door UNESCO 
op de werelderfgoedlijst is geplaatst? 
Marice de Lange antwoordt dat de gemeente alleen naar de verkeerskundige effecten heeft 
gekeken. 
* Een bewoner mist een kosten-baten analyse in de plannen en wil graag weten wat de kosten 
voor het totale Rode Loper-project zijn.  
Lourens Loeven, projectdirecteur Rode Loper, zegt dat de kosten voor het totale project hoog 
zijn: enkele tientallen miljoenen euro's. Er is geen kosten-baten analyse. De politiek heeft 
deze afweging wel gemaakt. Er is voor gekozen niet op de Rode Loper te bezuinigen: de 
openbare ruimte was versleten en de gemeente wil graag een mooie binnenstad.  
* Een bewoner wil graag weten of het toenemende verkeer op de grachten gelijkmatig over de 
grachten verdeeld zal zijn. 
Jeroen Dijk antwoordt dat het verkeer op de grachten zal toenemen met meer dan 100 
voertuigen per 2 uur. Deze extra belasting zal vooral voor rekening van de Keizersgracht 
komen, die daarmee net zo druk als de Herengracht wordt. 
* Een bewoner zegt dat uit de presentatie bleek dat de doorstroming op het Rokin zal 
verbeteren. Waarop is dat idee gebaseerd? 
Jeroen Dijk antwoordt dat de cijfers zijn gebaseerd op modellen. Hij verwacht dat de 
doorstroom op de meeste momenten is gegarandeerd. Als er toch op bepaalde momenten 
filevorming ontstaat, betreft dat geen normale situatie. Een sluiproute via de Geldersekade is 
theoretisch mogelijk, maar het model gaat ervan uit dat het verkeer de stadshartlus zal nemen, 
omdat dit doorgaans de snelste route is.  
* Een bewoner merkt op dat er een foto werd getoond van een touringcar die vanaf het Singel 
met moeite rechts de Vijzelstraat inging. In de varianten die vervolgens getoond werden heeft 
hij geen enkele touringcar gezien. Hoe  is er rekening gehouden met touringcars? 
Jeroen Dijk antwoordt dat er in 2013 een touringcarbeleid door de centrale stad en stadsdeel 
Centrum is vastgesteld. Er moet rekening met de aanwezigheid van touringcars worden 
gehouden, en er moet nog wat extra aandacht aan hen als verkeersgebruikers worden besteed. 
* Een bewoner vraagt of het metrostation extra verkeer met zich meebrengt. 
Jeroen Dijk antwoordt dat het station vooral extra voetgangers met zich zal meebrengen, maar 
de modellen geven voorrang aan voetgangers dus die aantallen worden opgevangen. 
* Een bewoner vraagt waar het verkeer heengaat als je de rijrichting op het Singel zou 
omdraaien.  
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Volgens Jeroen Dijk gaat het dan bij het Koningsplein linksaf, en daarna nog een keer linksaf  
naar de Vijzelstraat. Of het rijdt via het Koningsplein verder. Het omdraaien van de rijrichting 
op het Singel was een voorstel dat uit de consultatierondes naar voren kwam, maar het is nog 
niet verder onderzocht. Mocht het voor veel problemen elders gaat zorgen, valt het idee 
vanzelf weer af. Dit geldt voor alle naar voren gebrachte ideeën: ze moeten nog nader 
onderzocht worden.  
*Een bewoner maakt zich zorgen over toenemend verkeer langs de Amstel en denkt dat er 
enorme opstoppingen gaan komen. 
Jeroen Dijk zegt dat het verkeer richting Blauwbrug bij variant A en B zal toenemen, maar dat 
er dan verkeerslichten bij de Blauwbrug komen. Die zouden er trouwens ook gekomen zijn 
zonder ingrepen aan de Munt. 
* Een bewoner informeert of de gemeente per se vast wil houden aan de stadshartlus, want als 
dat het geval is, hebben een aantal in de consultatierondes voorgestelde varianten bij voorbaat 
al geen kans.    
Jeroen Dijk antwoordt dat project de Rode Loper de opdracht heeft gekregen de 
verkeerssituatie op de Munt te verbeteren. Daar vallen maatregelen als eenrichtingsverkeer op 
de Amstel en het Singel niet onder, maar het is wel mogelijk hier in de toekomst 
verbeteringen aan te brengen. Het aan de politiek is om eventuele gevolgen voor de 
stadshartlus te bespreken. Er zijn ook modellen voorgesteld die de stadshartlus doorbreken. 
Ook die zullen op hun effecten worden beoordeeld. 
* Een bewoner verwijst naar het kaartje van variant A dat de effecten op de omgeving 
weergeeft. Hier staat een rode pijl (D) die verkeer over de grachten aangeeft. Betekent dit dat 
autoverkeer via de grachten naar de Vijzelstraat gaat om de stad uit te rijden?     
Jeroen Dijk denkt niet dat dit voor de hand liggend is. Veel verkeer op de Munt blijkt in de 
binnenstad zelf te moeten zijn. De stroom die pijl D aangeeft, gaat waarschijnlijk niet de stad 
uit, maar moet op de grachten of in het gebied zelf zijn.  
* Een bewoner vraagt wat er bij variant B gebeurt met het verkeer dat nu via de Vijzelstraat 
naar de Munt rijdt. Deze route gaat doodlopen. 
Marice de Lange antwoordt dat mensen al op een hoger schaalniveaueen andere route zullen 
kiezen (bijvoorbeeld via de Weesperstraat naar het centrum), of een tegenbeweging aan pijl D 
zullen maken. Dit staat niet op het kaartje omdat het minder dan 100 auto's per uur betreft.  
* Er is een verbod  voor touringcars om over de grachten te rijden. Gaat dat veranderen?  
Marice de Lange antwoordt dat zij niet verwacht dat dit  zal veranderen. Touringcars moeten 
bepaalde routes volgen en die gaan niet over de grachten. De verwachting is ook niet dat deze 
in de toekomst naar de grachten verlegd worden. De trend is dat de touringcars langzaamaan 
naar de rand van de stad worden verplaatst.  

Pauze 
In de pauze kunnen de aanwezigen de uit de consultatierondes voortgekomen ideeën rustig 
bestuderen. Er liggen diverse uitdraaien klaar. Voor wie de alternatieven liever thuis bekijkt: 
vanaf 3 juni staan ze ook op de website.   
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Inspraak 
Guido Frankfurther spreekt in namens de Vereniging Ondernemers Rokin. De vereniging 
heeft een aantal aanvullende voorstellen voor het VO Muntplein geformuleerd.  
De vereniging vindt het afsluiten van de Vijzelstraat in ieder geval in noordelijke richting zeer 
ongewenst. Het probleem is niet primair de Vijzelstraat (redelijke doorstroming) maar het 
Singel (file tot Spuistraat) en de Amstel (file tot Blauwbrug). De vereniging stelt voor zich 
daarop te richten en de Vijzelstraat in noordelijke richting open te houden. Varianten A en B 
doen de verkeersdrukte op de Rode loper en Amstel oostwaarts juist toenemen. 
De vereniging stelt voor het Singel vrij van autoverkeer te maken. Ter hoogte van het Spui 
komt een lus naar de Nieuwezijds Voorburgwal. Zeer drukke voetgangersoversteekplaatsen 
(Koningsplein, Heiligeweg en Muntplein) zijn daardoor autovrij. Een autovrij Singel maakt 
eindelijk fietsverkeer Oost-West mogelijk: tussen de Munt en het Koningsplein komt een 
fietspad in twee richtingen langs een nieuwe stalling op het water. 
De Amstel zou eenrichtingsverkeer moeten worden, met een optie tot tweerichtingsverkeer in 
het stukje tussen de Munt en de Halvemaansbrug. Westwaarts of oostwaarts is nog een punt 
ter discussie.   
De rijrichting van de Nieuwe Doelenstraat en de Halvemaansbrug zijn nog punten van 
discussie, mede afhankelijk van de keuze voor oostwaarts of westwaarts eenrichtingsverkeer 
op de Amstel.  
Bij alle overgebleven varianten moet nadrukkelijk bekeken en uitgesproken worden wat de 
gevolgen voor laad- en losverkeer zijn. 
De vereniging heeft vier tekeningen gemaakt met als gemeenschappelijke deler het openlaten 
van de Vijzelstraat in noordelijke richting, de verlegging van de stadshartlus en 
eenrichtingsverkeer op de Amstel.    

Mark van der Horst (namens MKB Amsterdam) pleit ook voor het openlaten van de 
Vijzelstraat omdat daar geen problemen zijn. De Amstel is de bottleneck van de voorgestelde 
plannen. Op het moment is het er al druk door onder andere touringcars en de bierkar die de 
doorstroom niet bevorderen. Meer verkeer is onwenselijk. Eenrichtingsverkeer is een goede 
optie. Ook het verwijderen van het aparte fietspad, dat nu vooral door toeristen als wandelpad 
wordt gebruikt, zou goed zijn. Het Singel is een 'lus van niets' voor autoverkeer. Hij pleit voor 
rigoureuze keuzes gericht op doorstroming.    

Willem Koster (namens Vereniging Amsterdam City) geeft allereerst de complimenten aan de 
gemeente. Zij hebben gezien de terugkoppeling de consultatieronde zeer serieus genomen. De 
heer Koster geeft aan de problemen te complex te vinden voor de twee door de gemeente 
gepresenteerde varianten. Hij pleit ervoor geen verkeer vanaf het Singel naar de Munt te laten 
rijden want daar moeten allemaal gekunstelde oplossingen voor komen. Aan de stadshartlus, 
die lang geleden is bedacht, moet wellicht niet langer vastgehouden worden. Hij vindt dat de 
betrokkenen zich niet gek moeten laten maken door berekeningen en modellen die uitgaan 
van de spits tussen 16.00 en 18.00 uur in de middag. Het is namelijk de vraag of dat relevant 
is op de Munt.   
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Guido Pouw spreekt in namens de buurtwerkgroep Groenburgwal (en omgeving) en 
Buurtparkeren.nu. De voorgestelde varianten zijn niet in het belang van de buurt, waarvoor hij 
een zestal redenen noemt: 

 
De omkering van de rijrichting in de Nieuwe Doelenstraat en op de Halvemaansbrug 
veroorzaakt opstoppingen op het bruggetje bij de Staalstraat. De fietsers en 
voetgangers hebben daar nu al nauwelijks ruimte, laat staan als zich er autoverkeer 
tussendoor gaat wringen. 

 

De gemeente verwacht een afname van het verkeer in de Nieuwe Doelenstraat naar het 
noorden. De buurt verwacht juist een toename omdat het een alternatieve route voor 
het Rokin zal worden (sluiproute) of een manier om een file op het Rokin (bijv. voor 
de Bijenkorfgarage) te omzeilen. 

 

De Munt staat vaak vol door onder andere oprijdende trams en verkeer uit de Nieuwe 
Doelenstraat. Dit is op te lossen door onder andere stoplichten te (ver)plaatsen. Dit 
kost niet veel en levert veel op. 

 

Er zijn geen garanties dat variant A en B gaan werken. Het zou goed zijn als de 
gemeente gaat meten op basis van kentekenregistratie. Pas dan wordt duidelijk om wat 
voor verkeer het precies gaat, en kunnen onderbouwde plannen worden gemaakt.  

 

Deeloplossingen die betrekking hebben op touringcars, taxi's en buurtparkeren kunnen 
een groot deel van de bestaande problemen voorkomen. De drastische ingrepen zijn 
dan wellicht niet meer nodig.  

 

Het is duidelijk dat de tramrails vervangen moet worden en dat de Rode loper vorm 
moet krijgen, maar voor dat laatste zijn de plannen te snel in elkaar gezet. De 
consequenties voor de omliggende buurten moeten beter overdacht worden.      

Al met al moet er eerst een degelijk plan voor parkeren, doorstroming en bereikbaarheid voor 
de hele binnenstad komen.   

Jet Willers van de Bewonersraad Nieuwmarkt en Groot Waterloo kan formeel niet namens de 
bewonersraad inspreken omdat die nog niet bijeen is geweest, maar wil zich informeel 
aansluiten bij wat Guido Pouw zei. Het is een te complex plan om er snel doorheen te jassen. 
Het zou beter zijn om eerst de rails te vervangen en er ondertussen nog een jaar goed over na 
te denken. 
De sluiproute over de Geldersekade zal er komen, want de psychologie van de automobilist 
heeft een geweldig sluiproutevermogen. De bewoners voorzien een enorme congestie bij brug 
222. Verder vinden zij de afsluiting van de kop van de Vijzelstraat te draconisch. Wat betreft 
de doorstroming op de Munt zou eerst naar technische en verkeerstechnische oplossingen 
gezocht moeten worden. De bewoners ondersteunen een meting op basis van 
kentekenregistratie. Voordat de Munt ingrijpend kan worden gewijzigd, moet er eerst een 
degelijk onderzocht en onderbouwd verkeerscirculatie-, parkeer- en bereikbaarheidsplan voor 
de hele binnenstad komen. Zij pleit voor een jaar uitstel van dit ingrijpende besluit, om meer 
bedenk- en studietijd te hebben. 
Jet Willers vraagt of de inspraaktermijn voor de Bewonersraad Nieuwmarkt verlengd kan 
worden tot 15 juni, i.v.m. een al eerder geplande vergadering. Boudewijn Oranje, voorzitter 
van de bestuurscommissie centrum, zegt dat dit ambtshalve wordt meegenomen en in dit ene 
geval akkoord is.   
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Lizet Kraal van de binnenkort op te richten bewonersclub Utrechtsestraat zegt dat de 
bewoners van dit gebied slechts anderhalve week voor de consultatie een uitnodiging hiervoor 
ontvingen. Het was voor veel mensen, onder andere bewoners van de Keizersgracht, niet 
duidelijk wat voor gevolgen de plannen voor de Munt voor hun buurt zouden hebben. Ze 
vindt de plannen onbegrijpelijk in het licht van een binnenstad die uiteindelijk autoluw moet 
worden en meer ruimte aan voetgangers en fietsers moet bieden. Bij de huidige varianten 
wordt een aorta afgesneden en wordt het verkeer wordt door haarvaten geleid. 
Een ander punt is de breedte van de Amstel. In het verleden is de rijweg versmald en de stoep 
verbreed. Ondertussen zijn auto's breder geworden en is het verkeer toegenomen, wat tot 
chaos leidt. Op de Keizersgracht staat elke ochtend file. De verkeersstromen langs de Amstel 
en op de Keizersgracht opvoeren is dan ook niet wenselijk. Het UNESCO-rapport spreekt van 
evenwicht, maar bij de huidige plannen raakt het evenwicht zoek. Los daarvan lijkt er in de 
plannen geen rekening te zijn gehouden met laden en lossen bij Foam en bij de wasserette van 
het Waldorf. Dit zorgt steeds voor opstoppingen. De papier- en glasbakken komen de 
doorstroming evenmin ten goede. De verkeersdruk op de Utrechtsestraat  zal toenemen, met 
als gevolg een verhoging van de hoeveelheid fijnstof en CO2 in de lucht. Nu is de 
Utrechtsestraat nog leuk, maar als er meer verkeer komt wordt winkelen er niet meer 
aantrekkelijk.  
Ook bij de Blauwbrug, het Mr. Visserplein en de Wibautstraat is het al druk en is er 
vervuiling. Nog meer verkeer is ongezond. Stoplichten bij de Blauwbrug betekenen nog meer 
stilstand en dus nog meer uitlaatgassen.  
De druk die op het hele plan ligt door de noodzakelijke vervanging van de trambaan is niet 
goed.         

Jeroen Verhulst, bewoner van het centrum, meent ook dat de plannen zich teveel focussen op 
het Muntplein en te weinig op de omgeving. Hij stelt een nieuwe variant voor, met een 
verbetering van de Vijzelstraat, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Variant A 
voldoet daar niet aan, B wel. 
Daarnaast zou de Amstel eenrichtingsverkeer moeten worden naar het Rokin of naar de 
Nieuwe Doelenstraat. Ook stelt hij voor dat verkeer vanaf het Singel alleen de Vijzelstraat in 
kan en meerijdt op de trambaan. Het Singel afsluiten kan ook. De voetgangers die vanuit de 
Kalverstraat naar de Reguliersbreestraat en de Amstel gaan, hoeven in dit nieuwe model de 
Singel niet over te steken, maar lopen recht over het Muntplein, want kruisend autoverkeer is 
er niet meer. Stoplichten blijven wel nodig in verband met kruisend tram-, taxi en 
fietsverkeer. Het Rokin en het Damrak blijven bereikbaar vanaf de Blauwbrug. Zijn plan kent 
nog meer details, deze zal hij schriftelijk inbrengen.  

Een bewoonster van de Keizersgracht en tevens lid van de gemeenteraad (mevrouw 
Shahsavari, CDA) mist in dit plan aandacht voor naar school fietsende kinderen. Alleen 
daarom als is het niet verstandig grote straten af te sluiten en kleine straten extra te belasten. 
Het College heeft twee varianten in de inspraak gelegd. Ze vraagt zich af wat de ruimte van 
de stadsdelen is om naar alternatieven te kijken en die ook te adviseren aan de gemeenteraad. 
Is dat alleen maar een formele mogelijkheid of ook een reële?   

Een bewoner van het Singel  zegt dat het zou helpen om van de Rozengracht 
eenrichtingsverkeer de stad uit te maken. Het afsluiten van de kop van de Vijzelstraat maakt 
dat veel verkeer 'vast' komt te zitten.  
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Een bewoonster vindt dat variant A en B geen rekening houden met de Amstel en pleit ervoor 
hier eenrichtingsverkeer te maken. Er staan nu vaak touringcars die mensen laten uitstappen, 
wat tot gevaarlijke situaties voor fietsers leidt die er omheen rijden en dan met tegenliggers te 
maken krijgen. Als fietsers prioriteit op de Munt krijgen, waarom dan niet op de Amstel? 
Door op de Amstel eenrichtingsverkeer in te voeren, ontstaat ruimte om aan beide zijden 
fatsoenlijke voetpaden en fietspaden aan te leggen.  

Afsluiting 
Boudewijn Oranje zegt dat de Munt een bijzonder plein is. De politiek heeft altijd geaarzeld 
hoe ze ermee om moest gaan en stelde beslissingen steeds uit. Nu moeten de sporen 
vernieuwd worden en kan de politiek de discussie niet langer uitstellen, wat misschien maar 
goed is ook. Er te lang over praten zorgt voor honderden plannen en alsmaar geen besluit, of 
er wordt uiteindelijk teruggegrepen op plan 1.  
De varianten A en B zijn vanuit de logica van de Rode Loper gemaakt. De gemeente weet dat 
dit grote gevolgen voor de binnenstad heeft en gaat beslissingen goed overdenken. Er zijn 
geluiden uit de Nieuwmarktbuurt en uit de Utrechtsebuurt gehoord. Ondernemers hebben de 
stadshartlus ter discussie gesteld, wat politiek en ambtelijk nog niet was gedaan. Voor de 
gemeente is het interessant dit alles te bekijken. 
Er werd gevraagd of er reële ruimte is om nog wat aan de plannen te veranderen. De Centrale 
Stad en de Stadsdelen hebben steeds samengewerkt. Ook in de toekomst blijft dit een plan van 
de Centrale Stad en de bestuurscommissies samen. Natuurlijk blijft er ruimte voor 
veranderingen, anders waren alle consultatiebijeenkomsten en inspraakmogelijkheden niet 
georganiseerd. Ook schriftelijk zal er nog ingesproken worden en alle opmerkingen zullen 
zorgvuldig bekeken worden en van commentaar worden voorzien. Daarna zullen de 
gemeenteraad, het college van B&W en de bestuurscommissies samen een besluit nemen. 
Hij verwacht dat er nog wijzigingen in de A en B varianten komen, en zegt dat de gemeente 
blij is met ieders inbreng. Daarvoor spreekt hij zijn dank uit.   

Ook de voorzitter bedankt alle aanwezigen en complimenteert hen voor de concentratie en 
rust.   

Vervolg 
Wie schriftelijk wil inspreken kan een reactie sturen aan mbreeman@centrum.amsterdam.nl

 

Op 12 juni eindigt de reactietermijn voor de inspraak. 
Alle reacties worden meegenomen in de reactienota. Sommige mensen die via de mail 
inspreken vinden het vervelend dat hun mail integraal met naam en toenaam wordt 
opgenomen. In dat geval kan de reactie het beste als bijlage worden verzonden, dan wordt 
alleen de tekst van de bijlage zelf opgenomen. 
De besluitvorming vindt plaats in de periode september 

 

december 2014.     

Verslag: Hanna de Heus   


