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Voorwoord
Iedereen die wel eens op het Muntplein
komt – en dat zijn veel mensen - weet hoe
druk het hier meestal is. Auto’s komen
van verschillende kanten, slaan af, kruisen
het tramverkeer. Fietsers wringen zich
hier tussendoor, toeristen wandelen rond,
bezoeken de bloemenmarkt en steken het
plein over. Grote hoeveelheden voetgangers
steken hier over, van vroeg tot laat.
Verkeersstromen conflicteren met elkaar,
op het Singel zijn lange wachttijden voor
de verkeerslichten. In de toekomst wordt
dit alleen maar meer, zo laten verschillende
onderzoeken zien.
De discussie over het Muntplein loopt al
jaren, en de nood wordt steeds hoger. Nu kan
wachten niet langer meer; de chaos is groot en
volgend jaar moeten de tramsporen worden
vervangen. Dat moet meteen op de juiste
plaatsen gebeuren, verleggen kost vele tonnen.
Uit de mogelijke ingrepen op en rond het
Muntplein komen twee varianten naar voren
die de ruimtelijke en verkeerskundige chaos
op het Muntplein beteugelen. Vooral voor
voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer
zijn de voorgestelde ingrepen een grote
verbetering. Automobilisten moeten soms een
andere route kiezen.
De twee varianten worden in dit concept
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voorlopig ontwerp (VO) beschreven. Beide
varianten beperken de autotoegankelijkheid
van het Muntplein en geven meer
voetgangersruimte. In variant A gaat de
auto nog in één richting over het Muntplein
de stad in en in variant B wordt de kop van
de Vijzelstraat afgesloten voor auto’s zodat
een echt plein ontstaat ter hoogte van de
bloemenmarkt en de bioscoop. Verder staan in
het concept VO de mogelijkheden omschreven
voor materiaalgebruik en plekken waar
bezoekers aan dit deel van de binnenstad hun
fiets kunnen neerzetten.
Allebei de varianten zorgen voor een grote
verbetering van de situatie op het Muntplein.
Een oplossing voor het Muntplein heeft
natuurlijk altijd gevolgen voor de situatie elders.
We horen graag hoe u over de verschillende
mogelijkheden denkt. De komende weken
wordt hierover met direct betrokken
ondernemers en verschillende organisaties in de
omgeving gesproken. Iedereen kan het ontwerp
op www.amsterdam.nl/rodeloper bekijken en
inzien bij het stadsdeelkantoor. Het ontwerp
ligt ter inzage van vrijdag 2 mei t/m donderdag
12 juni 2014. In deze periode kan iedereen
zijn of haar mening geven. Begin juni is er een
voor iedereen toegankelijke informatie- en
inspraakavond.

Zie hiervoor de website en publicaties in de
krant.
Na de inspraakperiode adviseert de
bestuurscommissie van stadsdeel Centrum
de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt
na de zomer een definitief ontwerp voor het
Muntplein ter vaststelling aangeboden.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1: Er wordt al lang gesproken over
keuzes voor het Muntplein. In dit hoofdstuk
leest u de achtergrond, wat is hieraan vooraf
gegaan, de gedane onderzoeken en de
beleidsuitgangspunten van het stadsdeel en
stad voor het Muntplein.
Hoofdstuk 2: De verkeerskundige keuzes
bepalen in hoge mate de nieuwe inrichting
voor het Muntplein.In hoofdstuk 2 leest u de
afwegingen die hebben geleid tot de twee
varianten in dit VO.
Hoofdstuk 3: Hoe wordt het Muntplein straks
ingericht en hoe sluit het aan op de Vijzelstraat?
Welke materiaalkeuzes worden voorgesteld?
En waar laten we al die fietsen? Het ruimtelijk
ontwerp staat beschreven in hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4: de financiën.
Hoofdstuk 5: hoe gaat het vervolg?

Inhoud
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1 Uitgangspunten

1.1 Inleiding
In 2009 zijn voor de toekomstige inrichting
van het Muntplein de uitgangspunten vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten Rode
Loper1. Voor de uitwerking van een ontwerp
voor het Muntplein is een pas op de plaats
gemaakt en is gewacht op het Verkeerscirculatieonderzoek voor de binnenstad
(VCO)2. Dit onderzoek concludeert dat in de
toekomst - zonder verder ingrijpen - bij het
Muntplein te lange wachtrijen op het Singel
en de Nieuwe Doelenstraat ontstaan. In maart
20123 werd besloten om eerst de werkelijke
ontwikkelingen te volgen om te zien of zich
daadwerkelijk problemen gaan voordoen rond
het Muntplein. Het ging hierbij met name ook
om de ingreep bij het Centraal Station waarbij
geen autoverkeer meer voor het station langs
rijdt. De herinrichting van dit gebied start
inmiddels pas in 2018/19.
Ook werd afgesproken de Mobiliteitsaanpak
Amsterdam4 af te wachten en dat stadsdeel
Centrum mogelijke ingrepen voor het Muntplein meeneemt in de Nota Bereikbare Binnenstad5.
In 2013 werd duidelijk dat wachten met keuzes
voor het Muntplein geen optie is. De tram-

sporen op het Muntplein moeten in het derde
kwartaal van 2015 worden vervangen. Vervanging van deze tramsporen kan niet worden
uitgesteld. De voorbereidingstijd voor het
vervangen van sporen is een jaar. Dat betekent
dat in het derde kwartaal van 2014 opdracht
verstrekt moet kunnen worden aan het GVB om
de sporen te bestellen. Om te voorkomen dat
in een kort tijdsbestek twee keer werkzaamheden uitgevoerd worden en om te zorgen dat
de sporen direct op de juiste plaats worden
neergelegd moet daarom spoedig worden begonnen met de voorbereiding van de uitvoering
van het Muntplein. Voordat hiermee kan worden
gestart moet een keuze worden gemaakt voor
de inrichting van het Muntplein.

1.2 	Beleidskader en
		 onderzoeken
Om tot een afgewogen keuze te komen zijn
verschillende onderzoeken verricht. Daarnaast
moet bij de uitwerking van een nieuwe inrichting voor het Muntplein rekening worden
gehouden met het vastgestelde beleid. De volgende onderzoeken en beleidsnotities zijn voor
de keuzes op het Muntplein van belang.

	Nota van Uitgangspunten Rode Loper, stadsdeelraad Centrum 29 oktober 2009,
gemeenteraad 18 november 2009.
2
	Onderzoek Verkeerscirculatie Binnenstad, DIVV, 2011.
3
	Commissie VVL (Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit), 8 maart 2012, tijdens
bespreking verkeerscirculatieonderzoek.
1
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Verkeerscirculatieonderzoek Binnenstad
Wat is het effect van alle voorgenomen ingrepen in de binnenstad voor de verkeerssituatie in
2020? Dat was de centrale vraag van het VCO
Binnenstad. In dit onderzoek is gekeken naar
het verwachte effect voor het autoverkeer door
onder meer de komst van de Noord/Zuidlijn, de
veranderde verkeerssituatie rondom het Centraal Station met een knip voor het autoverkeer
op de Prins Hendrikkade, de nieuwe functies op
het Oosterdokseiland, de nieuwe ODE-brug en
een knip voor het autoverkeer op de Paleisstraat. In dit onderzoek is verder gekeken naar
mogelijkheden om de hoeveelheid autoverkeer
op de Rode Loper te verminderen en is een
vijftal scenario’s onderzocht waaronder het
instellen van eenrichtingsverkeer op de Amstel
en in de Vijzelstraat. Uit het onderzoek blijkt dat
het autoverkeer in de binnenstad in 2020 over
het algemeen goed doorstroomt met uitzondering van het kruispunt op het Muntplein. Hier
ontstaan zonder extra maatregelen te lange
wachtrijen op het Singel en in de Nieuwe Doelenstraat.

Nota Bereikbare Binnenstad6
De Nota Bereikbare Binnenstad wil de verblijfsfunctie in de binnenstad versterken en legt
daarom de prioriteit bij de voetganger en fiets
– meer dan bij andere vormen van verkeer of

	 Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA), gemeenteraad 13 juni 2013.
	 Nota Bereikbare Binnenstad, stadsdeelraad 28 maart 2013.
6
Vastgesteld door stadsdeelraad Centrum op 26 maart 2013.
4
5

vervoer. Door meer ruimte te winnen voor de
voetganger, fietser en het openbaar vervoer,
verbetert volgens deze visie de bereikbaarheid
van de binnenstad voor bezoekers en inwoners. Zo worden de ambities ‘bereikbaar’ en
‘aantrekkelijk’ verenigd en blijft de binnenstad
bereikbaar voor alle verkeer. De nota bevat
een stappenplan dat de mogelijkheid biedt om
geleidelijk aan van de huidige situatie naar de
door het stadsdeel gewenste eindsituatie te
komen.

> naar inhoudsopgave

> meer informatie:

amsterdam.nl/rodeloper

Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA)7
De MAA geeft aan hoe Amsterdam ook in de
toekomst bereikbaar kan blijven. Bij herinrichting van openbare ruimte moet een
duidelijke keuze gemaakt worden wie prioriteit
heeft: de voetganger, fietser, het openbaar vervoer of de auto om een balans te vinden tussen
het economische belang van een aantrekkelijke
openbare ruimte en voldoende mobiliteit. De
MAA wijst plusnetten aan waar het openbaar
vervoer, de fiets, de voetganger of de auto
prioriteit heeft. Het Muntplein en omgeving zijn
hierin aangewezen als Plusnet fiets en Plusnet
voetganger, hier prevaleren dus fiets en voetganger.

Verkeersonderzoek Munt8
In 2013 heeft de Dienst IVV samen met de
Dienst Ruimtelijke Ordening voor het concept
VO Muntplein de verkeerseffecten onderzocht

van zowel het ‘basismodel’ van de NvU en zeven mogelijke verkeersvarianten die een bijdrage leveren aan de doorstroming en de ambitie
voor het Muntplein. De uitkomsten vormen de
basis voor de keuze van twee varianten die in
dit concept VO Muntplein worden voorgesteld.
Zie hoofdstuk 2.

1.3 	Ambitie inrichting
Muntplein
Het Muntplein is vooral een verkeersknooppunt; een verkeersplein dat deels verouderd,
onoverzichtelijk en onveilig is. Het Muntplein
is onderdeel van de Rode Loper. De ambitie van de Rode Loper, en daarmee voor het
Muntplein, is verbetering van de kwaliteit van
de openbare ruimte met meer ruimte voor de
voetganger. Voor het Muntplein betekent dit
in ieder geval een goede oversteek voor de
grote voetgangersstroom van Kalverstraat naar
Reguliersbreestraat en een goede verbinding
naar Rokin en Vijzelstraat. De nieuwe inrichting
moet verder positief bijdragen aan een goede
doorstroming van het openbaar vervoer en
het autoverkeer en aan de verbetering van de
verkeersveiligheid op het Muntplein.

Vastgesteld door de gemeenteraad op 13 juni 2013
	Verkeersonderzoek Munt 2013, DIVV, augustus 2013 en Verkeerssimulatie
Muntplein 2020, Dienst Ruimtelijke Ordening, 2013.
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1.4 Plangrenzen
In de Nota van Uitgangspunten werd het
Muntplein begrensd door het Rokin en de
Vijzelstraat. De keuze voor de verkeerskundige
inrichting heeft gevolgen voor de inrichting van
de kop van de Vijzelstraat (tot aan de Reguliersdwarsstraat) en de Doelensluis. Daarom is het
logischer om deze delen van de Rode Loper te
betrekken bij het ontwerp voor het Muntplein.
Er wijzigt niets in de scope van het project, de
plangrenswijziging valt volledig binnen de vastgestelde grenzen van project Rode Loper.

Afbeelding 10. Plangrens
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2.1 	Ontwerp 2009
Het Muntplein is een druk verkeersplein waar
trams, auto’s, veel voetgangers en fietsers elkaar kruisen. Het Muntplein maakt onderdeel
uit van het verkeersnetwerk in de binnenstad;
autoverkeer kruist het plein vanaf het Rokin,
het Singel, de Nieuwe Doelenstraat, de Amstel en de Vijzelstraat. Oplossingen voor de
inrichting hebben altijd consequenties voor
het verkeer in de omgeving. De gemeente wil
met de Rode Loper meer ruimte voor langzaam verkeer, verbetering van de verkeersveiligheid, met name voor voetgangers en
fietsers en een goede doorstroming van het
tram- en autoverkeer op de kruising van het
Muntplein.
Het inrichtingsvoorstel uit de Nota van Uitgangspunten (NvU 2009) is vrijwel gelijk aan
de huidige situatie. Alleen het huidige aparte
linksaf tramspoor richting Reguliersbreestraat
wordt samengetrokken tot één spoor met het
spoor dat rechtdoor gaat, richting Vijzelstraat.
Als er niets gebeurt aan deze verkeerssituatie
ontstaat er een aantal problemen.
Er komt veel verkeer vanaf het Singel. Het kruispunt kan het verkeer in de toekomst niet verwerken. Er ontstaan lange wachtrijen op het Singel (tot aan het Koningsplein) en op de Nieuwe
Doelenstraat (tot aan de Kloveniersburgwal)
De trams moeten langer wachten. Nu krijgen ze
voorrang en dat kan straks niet meer.
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Afbeelding 11. NvU schetsontwerp

En in het NvU-schetsontwerp wordt nog nauwelijks iets gedaan aan de ambitie van de Rode
Loper om meer ruimte te maken voor de voetganger. Met name de beperkte ruimte voor de
grote voetgangersstroom van Kalverstraat naar
Reguliersbreestraat is een probleem.
Om deze redenen is gezocht naar andere verkeersoplossingen. Er is gekeken naar mogelijke
opties die de verwachte problemen oplossen
en zorgen voor meer veiligheid voor langzaam
verkeer en bijdragen aan de ambities voor de
Rode Loper.

Bij het zoeken naar alternatieven is als voorwaarde gesteld dat deze het eindbeeld zoals
beschreven in de Nota Bereikbare Binnenstad
niet onmogelijk mogen maken en de stadshartlus moeten respecteren. Het is nu tijd voor een
eerste stap.

Variant A

Variant B

Afbeelding 12. De zwarte pijlen geven de rijrichting in variant A en B aan. De rode pijlen zijn de vervallen rijrichtingen.

2.2 	Twee varianten
Om tot een goede keuze te komen, zijn
verschillende varianten bekeken. De verkeerseffecten van de verschillende opties zijn
onderzocht in het Verkeersonderzoek Munt,
2013 en de doorstroming op het kruispunt is
gesimuleerd door de door de dienst Ruimtelijke Ordening9. Op basis hiervan zijn de
volgende twee varianten als meest kansrijk
benoemd.

Variant A
Door het opheffen van de ‘rechtsaffer’ vanaf
het Singel en de oversteek vanuit de Nieuwe
Doelenstraat rijdt er geen autoverkeer meer in
zuidelijke richting tussen de Munttoren en de
Reguliersdwarsstraat.

De rijrichting in de Nieuwe Doelenstraat wordt
omgedraaid. Auto’s rijden hier het wallengebied in, richting Kloveniersburgwal. Aanvullend hierop wordt ook de rijrichting op de
Halvemaansbrug omgedraaid. Op deze manier
blijft het aantal in- en uitritten van en naar de
burgwallen gelijk.
Omdat de Vijzelstraat op de kop eenrichtingsverkeer is, zoeken auto’s in zuidelijke richting
een andere route. In de huidige situatie verlaat het autoverkeer het wallengebied via de
Nieuwe Doelenstraat en het Muntplein. In de
nieuwe situatie rijdt dit verkeer over de Halvemaansbrug, Amstel en Blauwbrug naar het Mr.
Visserplein.
Autoverkeer dat vanuit het zuiden de Nieuw-

	Verkeersonderzoek Munt, door DIVV, 2013 en de Verkeerssimulatie Muntplein
2020, door DRO, 2013.
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markt in wil rijden, kiest in de nieuwe situatie
voor een deel de route via de Jodenbreestraat.

Variant B
In variant B wordt ook het autoverkeer op de
Vijzelstraat vanaf de Reguliersdwarsstraat in
noordelijke richting afgesloten. Hiermee wordt
de Vijzelstraat op dit deel autovrij. Verkeer
vanaf de Vijzelstraat moet een andere route
zoeken. Naar het oosten rijden auto’s via de
Utrechtsestraat en de Amstelstraat. Een klein
deel zoekt een route naar het Koningsplein. Autoverkeer vanaf de Stadhouderskade kiest deels
voor de route Weesperstraat – Mr. Visserplein.
Laden en lossen blijft mogelijk.

2.3 	Beoordeling
varianten
Voor de twee varianten is gekeken naar de
volgende aspecten:
1	Bijdrage ambitie Rode Loper (met name
ruimte voor langzaam verkeer)
2	Gevolgen verkeersafwikkeling Muntplein
(auto)
3	Gevolgen verkeersafwikkeling netwerkniveau (auto)
4	Gevolgen verkeersafwikkeling Muntplein
(tram)
5	Niet onmogelijk maken van verdere stappen zoals Amstel westwaarts

1. Bijdrage ambitie Rode Loper (met
name ruimte voor langzaam verkeer)
Beide varianten leveren een forse bijdrage aan
de ambities van het project Rode Loper (en de
Mobiliteitsaanpak en de Nota Bereikbare Binnenstad) met meer ruimte voor langzaam verkeer, een betere voetgangersroute Kalverstraat/
Bloemenmarkt – Reguliersbreestraat en een
betere verkeersafwikkeling van het kruispunt
voor openbaar vervoer en autoverkeer.
In beide varianten komt rond de Munttoren
ruimte beschikbaar voor voetgangers. De zware
looproute Kalverstraat – Reguliersbreestraat kan
in één lijn rechtdoor lopen over het Muntplein
en hoeft niet meer alleen onder de Munttoren
door, zoals in de huidige situatie.
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In de Vijzelstraat worden de tramsporen verlegd
naar het westen ten gunste van het voetpad
aan de oostzijde bij de bioscoop conform het
voorlopig ontwerp voor de Vijzelstraat.
Het verschil tussen variant A en B zit in het aantal rijstroken op de Vijzelstraat tussen Reguliersdwarsstraat en Muntplein. In variant A is hier
één autorijstrook, in variant B geen.
In variant B ontstaat ruimte voor zo’n drie meter
breder trottoir bij de bioscoop en op het Muntplein zelf ontstaat iets meer voetgangersruimte
vanwege het vervallen van een rijbaan.
Variant B geeft daarmee de grootste bijdrage
aan deze ambitie voor de Rode Loper.

2. Gevolgen verkeersafwikkeling Muntplein (auto)
Beide varianten zorgen voor een betere afwikkeling van het autoverkeer op het Muntplein.
De varianten verschillen hierop slechts licht van
elkaar.
Doordat er geen auto’s rechtsaf van het Singel
het Muntplein op rijden, kunnen de overstekende voetgangers vanaf de Munttoren tegelijk
met het autoverkeer vanaf het Singel oversteken. Hiervoor is dus geen aparte groentijd
nodig in de verkeerslichtenregeling. Door het
ontbreken van het rechtsafslaande verkeer
vanaf het Singel is er voor deze verkeersstroom geen opstelstrook meer nodig. Hierdoor
ontstaat ruimte voor een aparte opstelstrook
voor rechtdoor gaand verkeer richting Amstel

én één voor linksaf slaand autoverkeer richting
Rokin. Zo kan het verkeer van het Singel sneller
worden verwerkt.
Auto’s vanaf het Singel kruisen geen autoverkeer vanaf links meer. Immers, er komt geen autoverkeer meer vanaf het Rokin én de Nieuwe
Doelenstraat. Daardoor is het kruispunt beter te
regelen.
In variant B is er ook geen autoverkeer meer
vanaf de Vijzelstraat. Hierdoor ontstaan er iets
minder lange wachtrijen op het Singel dan variant A.

3. Gevolgen verkeersafwikkeling netwerkniveau (auto)
Het verkeersonderzoek laat zien dat er geen
‘ideale’ oplossing is. Er rijdt veel verkeer via het
Muntplein. Een oplossing voor het Muntplein
leidt altijd elders tot extra verkeer. In beide
varianten blijft de stadshartlus intact. Hieronder
staan de belangrijkste effecten beschreven.
Amstel / Blauwbrug
Omdat het autoverkeer vanaf het zuidelijk
wallengebied via de Halvemaansbrug, Amstel,
Blauwbrug en Mr. Visserplein naar het zuiden
rijdt, neemt het verkeer toe op de Amstel en bij
het Mr Visserplein. Dit zorgt voor congestie bij
de Amstel/Blauwbrug en het Mr. Visserplein.
Bij de Blauwbrug zijn maatregelen nodig om
deze verkeerstoename te regelen. Bij het
Mr. Visserplein zijn twee opstelstroken nodig

richting Valkenburgerstraat. Dit is binnen het bestaande profiel van het Mr. Visserplein inpasbaar.
Overigens zijn deze maatregelen op termijn ook
zonder ingreep op het Muntplein nodig.
Op de Blauwbrug zelf is de toename klein
omdat er minder auto’s via de Blauwbrug en de
Amstel het wallengebied in rijden. Het verkeer
op de Amstel richting Muntplein neemt dan ook
af.
Nieuwmarktbuurt
‘De hoeveelheid verkeer in de Nieuwe Doelenstraat neemt af. Het verkeer verlaat de buurt via
de Halvemaansbrug, waar het aantal auto’s
toeneemt. Op de Kloveniersburgwal rijdt richting Nieuwmarkt minder autoverkeer omdat een
deel van het zuidelijk autoverkeer op het Mr.
Visserplein kiest voor de Jodenbreestraat. Hier
ontstaat een toename. De hoeveelheid autoverkeer op de brug bij de Staalstraat neemt toe
maar wordt wel eenrichtingsverkeer.
Heren-/ Keizersgracht / Amstelstraat
IIn beide varianten neemt het autoverkeer toe
dat vanaf de Blauwbrug over de Heren- en
Keizersgracht naar de Vijzelstraat wil. Het merendeel kiest de route over de Keizersgracht.
Hier wordt de hoeveelheid autoverkeer meer
vergelijkbaar met de Herengracht.
In variant B rijdt een aantal auto’s vanaf de
Vijzelstraat naar het oosten via de Heren- en
Keizersgracht naar de Utrechtsestraat en de
Amstelstraat.
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4. Gevolgen verkeersafwikkeling Muntplein (tram)
Beide varianten zorgen voor een verbetering
van het tramverkeer ten opzichte van een situatie met het NvU ontwerp. De wachttijd per
tram neemt af. De twee varianten verschillen
hierin niet veel van elkaar omdat het tramverkeer in beide varianten prioriteit krijgt. Omdat
in deze varianten de situatie voor het overige
verkeer wordt verbeterd kan het tramverkeer nu
wel prioriteit krijgen zonder het overige verkeer
te veel te benadelen.

5. Mogelijkheden voor verdere stappen
zoals Amstel westwaarts
Het VCO noemt eenrichtingsverkeer op de Amstel in westelijke richting als één van de mogelijkheden om problemen op het Muntplein op te
lossen. Stadsdeel Centrum heeft deze mogelijkheid opgenomen als één van de stappen naar
het wensbeeld uit de Nota Bereikbare Binnenstad. Door de rijrichting op de Halvemaansbrug
om te draaien, is het iets minder logisch om de
Amstel als eenrichtingsverkeer westwaarts in te
richten. Dit blijft echter wel mogelijk.
Autoverkeer dat het wallengebied via de
Halvemaansbrug verlaat, kan niet meer linksaf
richting de Blauwbrug rijden maar moet via het
Muntplein, Rokin en Damrak. Hierdoor neemt
het verkeer hier toe.
Autoverkeer dat vanaf de Blauwbrug het wallengebied in wil, rijdt via de Amstel, Muntplein,
Nieuwe Doelenstraat en maakt een lusje als
het de buurt verlaat via de Halvemaansbrug en

nogmaals over de Amstel en Muntplein rijdt.
Het zou ook een mogelijkheid kunnen zijn
om de Amstel alleen tussen Halvemaansbrug
en Muntplein eenrichtingsverkeer te maken.
Autoverkeer dat de wallen verlaat, mag dan wel
linksaf slaan vanaf de Halvemaansbrug. Omdat er geen verkeer meer vanaf het Muntplein
komt, kan hier een krapper profiel voor autoverkeer komen ten gunste van fietsers en voetgangers (langs de waterkant).

Variant A

Variant B

A met huidige rijrichting Nw. Doelenstraat en Halvemaansbrug

B met huidige rijrichting Nw. Doelenstraat en Halvemaansbrug

Afbeelding 13.
In bovenstaande kaartjes zijn de routes voor autoverkeer rond het Muntplein weergegeven. In rood de zuidelijke in- en uitgang van de Nieuwmarktbuurt.
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De bovenste twee kaartjes laten de rijrichting in de voorgestelde varianten A en B
zien. De onderste twee kaartjes de huidige rijrichting.

De andere onderzochte varianten

A (zonder omdraaiing)

B (zonder omdraaiing)

Naast de varianten A en B zijn zes andere varianten onderzocht, deels gebaseerd op reeds
benoemde stappen uit de Nota Bereikbare Binnenstad. Deze varianten hebben echter een te
gering effect op een verbetering van de doorstroming van het Muntplein of hebben teveel
nadelige effecten elders in de stad.
In het onderzoek naar mogelijke varianten is onder meer gekeken naar dezelfde varianten die
nu voor inspraak zijn vrij gegeven, maar zónder
het omdraaien van de rijrichting van de Nieuwe
Doelenstraat en de Halvemaansbrug. Ook deze
varianten zijn bevorderlijk voor de
doorstroming van het Muntplein, maar bleken
te nadelige gevolgen te hebben op andere
plaatsen in het stedelijke autonetwerk. Deze varianten zorgen bijvoorbeeld voor extra verkeer
op het Damrak en de aansluiting met de Prins
Hendrikkade, waardoor deze wegen zwaar belast worden. Dit zorgt hier voor extra congestie.
Dit verkeer belemmert daarmee het openbaar
vervoer van- en naar het Centraal Station.
Verder komt er meer autoverkeer door de
Nieuwmarktbuurt en de burgwallen door verkeer dat richting de Weesperstraat wil. Verkeer
dat in de bestaande situatie in zuidelijke richting
via de Nieuwe Doelenstraat linksaf over de
Amstel rijdt.
Bij deze varianten is een minder grote toename
van verkeer op de Heren- en Keizersgracht tus15 Verkeerskundig ontwerp

Afbeelding 14. Verkeersrichtingen varianten A en B zonder omdraaiing van de rijrichting in de Nieuwe Doelenstraat
en Halvemaansbrug. De rode pijlen zijn de vervallen rijrichting.

sen Amstel en Vijzelstraat in vergelijking met de
varianten waarbij de rijrichting op de Nieuwe
Doelenstraat is omgekeerd.

Conclusies
De varianten zonder omdraaiing van de rijrichting in de Nieuwe Doelenstraat en Halvemaansbrug leiden tot te grote congestie van het
autoverkeer op het Damrak/Prins Hendrikkade
en een toename van het autoverkeer door de
Nieuwmarktbuurt. Deze varianten worden niet
voorgesteld.

De varianten A en B dragen bij aan een betere
regelbaarheid van het Muntplein. Wanneer het
noordelijk deel van de Vijzelstraat autovrij wordt
gemaakt, heeft dit het meest positieve effect
op de doorstroming van het Muntplein (variant
B). Ook draagt het bij aan de doelstelling om in
dit gebied vooral fietsers en voetgangers meer
ruimte te geven. Het geheel autovrij maken van
het noordelijke deel van de Vijzelstraat zorgt
ten opzichte van variant A in beperkte mate
voor extra verkeer op andere delen van het
netwerk. Beide varianten hebben een positief
effect op de doorstroming op het Muntplein

zonder te grote nadelige effecten elders op het
autonetwerk.
De doorstroming van het tramverkeer verbetert in beide varianten. De varianten verschillen
hierin niet met elkaar.
Op basis van bovenstaande effecten is ervoor
gekozen om de varianten A en B voor te leggen
als mogelijke ontwerpen voor de inrichting van
het Muntplein.
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Afbeelding 15. Variant A grijs
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Afbeelding 16. Variant A grijs
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Afbeelding 17. Variant B rood
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Afbeelding 18. Variant B rood
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3.1 Historie en huidige situatie
Het Muntplein is historisch gezien een knooppunt van waterwegen (Singel, Binnenamstel en
Rokin) en landwegen (Kalverstraat, Reguliersbreestraat en Vijzelstraat) Tot de stadsvergroting in 1585 vormde het Singel de westelijke
stadsgrens met een stadspoort. Niet het tracé
Rokin-Vijzelstraat was de hoofdroute, maar de
oude dijk Kalverstraat – Reguliersbreestraat.

Afbeelding 19. Regulierspoort (bron: stadsarchief,
beeldbank Amsterdam)

De Munttoren maakte vroeger deel uit van de
Regulierspoort. Deze stadspoort was één van
de drie hoofdpoorten van de middeleeuwse
vestingwerken van de stad. De Regulierspoort,
gebouwd tussen 1480 en 1487, bestond uit
twee torens en een wachthuis. Nadat de poort
in 1618 in vlammen opging, besloot men alleen
de westelijke toren te herbouwen. Het wachthuis, dat de brand van 1618 redelijk had doorstaan, werd tussen 1885 en 1887 afgebroken
en vervangen door het huidige gebouw. Tijdens
een verbouwing in 1938-1939 kwam er op de
begane grond een doorgang voor voetgangers.

Afbeelding 21. Muntplein

Afb. 22. 1934, Munttoren zonder onderdoorgang

Van 8-sprong naar 5-sprong

Afbeelding 20. Muntplein, eind 19e eeuw
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In 1917 wordt de brug/overkluizing over het
water van de Singel verbreed vanwege de verbreding van de Vijzelstraat. De Vijzelstraat was
daarvoor 8 meter breed en moest tram, fiets,
auto en voetgangers verwerken. Ondernemers
klaagden dat niemand de winkels kon bereiken, voetgangers hadden geen ruimte. In dat
jaar wordt ook het Sophiaplein hernoemd naar
Muntplein.
In 1922 wordt vanwege vele klachten een

Afbeelding 23. 1938, brug verbreed en onderdoorgang Muntgebouw gerealiseerd

verkeersagent ‘geïnstalleerd’ om het voetgangersverkeer te regelen. Voetgangers moeten in
één lijn oversteken.
In 1935 wordt een onderzoek naar aanpassingen aan het Muntplein verricht. “Nergens in de
stad wordt een voetgangersverkeer aangetroffen, dat in belangrijkheid dat van het Muntplein
overtreft en nergens ook zijn de moeilijkheden,
die de voetgangers bij het oversteken ondervinden, zoo groot als hier, in dezen toestand moet
noodzakelijk verbetering worden gebracht.”
en “Er zijn dagelijks acht verschillende tramlijnen die het plein passeren. Zelfs op een ruim
verkeersplein zou een zoo intens tramverkeer
groote moeilijkheden opleveren.”.
In 1936 wordt de Nieuwe Doelenbrug verbreed.
In 1938 vindt vervolgens een herinrichting
plaats waarbij er een extra tramspoor midden
op het plein wordt aangelegd om het tramverkeer vlotter af te wikkelen. Het Muntplein blijft
een belangrijke OV-knoop. Het weggedeelte op
het Rokin wordt verbreed voor trams en auto’s.
Verder wordt de brug/overkluizing over het water van de Singel verbreed (voor voetgangers)
en wordt de onderdoorgang onder het Muntgebouw voor voetgangers gerealiseerd.
In 1950 worden verkeerslichten geïnstalleerd op
de drie deelkruispunten (Nieuwe Doelenbrug/
Amstel/Singel-oneven/Reguliersbreestraat/
Singel-even/Vijzelstraat). Ook wordt in dat jaar
eenrichtingsverkeer op de Reguliersbreestraat
ingesteld (richting Rembrandtplein). In 1970
wordt vervolgens de Kalverstraat autovrij.
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De Munttoren is waarschijnlijk het meest bepalende bouwwerk op het plein. Op de brug is
een vrij smal trottoir met een kraam waar fruit
en frisdrank wordt verkocht. Op de kop van
de Vijzelgracht is rechts de arcade en aan de
linkerkant een zeer smal trottoir bij de uitgang
van de bioscoop.

Afbeelding 24. Muntplein, eerste helft 20e eeuw

Het plein is nu uitgevoerd in verschillende grijskleurige materialen waaronder grijze trottoirtegels en asfalt op de rijweg en tramsporen.
Op de kop bij de Kalverstraat op het Muntplein
zijn fietsvakken aangebracht. Hier staan veel
fietsen. Scooters parkeren op de vluchtheuvel
bij de Amstel.
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3.2 	Een nieuwe inrichting
Hoe gaat het Muntplein er straks uitzien? In
dit hoofdstuk wordt de ligging van de belangrijkste looproutes, de tramsporen, rijweg en
fietsstroken toegelicht, welke materialen kunnen worden toegepast, waar kunnen fietsers
hun fiets neerzetten en hoe gaat de kop van
de Vijzelstraat eruit zien.

Voetgangers
De belangrijkste looproutes liggen tussen de
Kalverstraat en Reguliersbreestraat en vanaf het
Rokin naar de Bloemenmarkt.
Door de rijweg bij het Singel op de kop van
de Kalverstraat te verleggen en er geen auto’s
meer richting de Vijzelstraat rijden, ontstaat
meer trottoirruimte rondom het Muntplein en
ruimte voor een directe, brede oversteek van
de Kalverstraat naar de Reguliersbreestraat. Het
voetgangersverkeer hoeft niet meer allemaal
onder de Munttoren door, zoals in de huidige
situatie. In variant B kruist de voetgangersroute
alleen nog autoverkeer bij het Singel.

In de Vijzelstraat wordt het trottoir breder In
variant B ontstaat een plein ter hoogte van de
bloemenmarkt en de bioscoopuitgang. Hier
rijden geen auto’s meer.

in variant A een fietsstrook langs de rijweg, in
variant B ligt een fietspad tussen trottoir en
trambaan. De fietsoversteek vanaf de Amstel en
Nieuwe Doelenstraat is rustiger.

Voor mindervaliden worden bij de uitwerking
tot een definitief ontwerp voorzieningen opgenomen zoals geleidelijnen als verbinding tussen
natuurlijke gidslijnen zoals gevels en verlaagde
banden bij oversteken.

Openbaar vervoer

(Brom)fietsers
De fietsroutes worden veiliger. Vanaf het Rokin
loopt het vrij liggend fietspad door over het
Muntplein de Vijzelstraat in. Stadinwaarts komt

Tram
Het Muntplein is een druk punt voor al het
tramverkeer in zuidelijke en oostelijke richting,
lijn 14, 4, 9, 16 en 24 passeren hier in de huidige
situatie. Lijn 9 is benoemd als pluslijn in het Amsterdamse OV-net voor een snelle verbinding
met Diemen. De tram krijgt voorrang bij de
verkeerslichtenregeling waarbij deze de kruising
in één keer kan oversteken.

Door het aparte afslagspoor voor de tram weg
te halen, wordt het mogelijk het trottoir vanaf
het Rokin te verbreden zodat een betere voetgangersverbinding ontstaat tussen het Rokin en
Muntplein. De nu aanwezige ventweg op het
Rokin verdwijnt in de nieuwe situatie (definitief
ontwerp Rokin).
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Afbeelding 25. Looproute huidige situatie

Afbeelding 26. Looproute nieuwe situatie
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Afbeelding 27. Functiekaart huidige situatie

Afbeelding 28. Functiekaart variant A

Afbeelding 29. Functiekaart variant B

In de huidige situatie liggen er in noord/
zuidrichting twee rijbanen op het Muntplein
met daarlangs een fietsstrook. In het midden de
tramsporen met een extra tussenspoor tussen
het Rokin en de Reguliersbreestraat.

Het tussenspoor is verdwenen waardoor een
compacter tramspoor ontstaat. De rijweg vanaf
het Singel heeft geen ruimte meer nodig voor
de bocht naar rechts en is verschoven ten gunste van trottoirruimte rondom de Munttoren.
De tramhalte ligt paarsgewijs ten noorden van
het Muntplein, conform het definitief ontwerp
Rokin. De tramsporen zijn in de Vijzelstraat naar
links verschoven, aan de rechterzijde is het trottoir iets breder geworden. De rijweg vanaf de
Amstel is samengetrokken met de fietsstrook
zodat het autoverkeer niet conflicteert met het
verkeer vanaf het Singel en de Vijzelstraat.

In variant B is ook de rijbaan stad in opgeheven
tussen de Reguliersdwarsstraat en Muntplein.
Het trottoir verbreed en langs de sporen ligt
een fietspad/strook. Er ontstaat een extra verkeersheuvel zodat de fietsstrook voorbij de Amstel weer aansluit op de rijweg richting Rokin.

(Nacht)bus
Er rijden overdag alleen bij calamiteiten OV
bussen over de vrijebaan op het Muntplein en
Rokin. Regulier rijden er op dit moment vijf
nachtbuslijnen via de route Damrak, Rokin,
Munt, Reguliersbreestraat, Rembrandtplein,
te weten de lijnen 355, 357, 359, 361 en 363.
Deze rijden over de trambaan vanaf het Rembrandtplein richting Centraal Station en vice
versa. De nachtbussen halteren op het Rokin:
in zuidelijke richting op de tramhalte bij het
Muntplein en richting Centraal Station bij het
Spui op de nieuwe gecombineerde touringcar/
nachtbushalte.

Taxi’s
Taxi’s rijden op de rijbaan van het Singel, het
Rokin, de Amstel en de Vijzelstraat in noordelijke richting (variant A). Het is niet toegestaan
om linksaf vanaf de Amstel de Vijzelstraat in te
rijden.

Nood- en hulpdiensten
Nood- en hulpdiensten kunnen in noordelijke
richting de rijweg of de trambaan gebruiken. In
zuidelijke richting wordt gebruik gemaakt van
de trambaan. In variant B maakt dit verkeer ook
in noordelijke richting gebruik van de trambaan.

Verkeerslichten
Laad- en losverkeer
Veel laad- en losverkeer voor Rokin, Dam en
Kalverstraat e.o. rijdt via het Muntplein aan en
af tussen venstertijden van 7.00 uur tot 11.00
uur. Laad- en losverkeer kan in zuidelijke richting
meerijden met de tram. In variant B kan het
laad- en losverkeer op de kop van de Vijzelstraat
ook stad inwaarts meerijden met de tram. Het
laden en lossen zelf gebeurt op veel plaatsen op
het trottoir. Aan de oostzijde is hiervoor beperkte ruimte in variant A (3.80 meter) en voldoende
ruimte in variant B (6.60 meter).
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De kruising op het Muntplein wordt op dezelfde
plekken met verkeerslichten geregeld als in de
huidige situatie: op het Singel én bij de Vijzelstraat/Reguliersbreestraat. Verkeer vanaf de Amstel kan vrij doorrijden, ook het verkeer richting
de Nieuwe Doelenstraat wordt niet geregeld.

3.3 	Kop Vijzelstraat
Het verschil tussen variant A en B is gelegen in
de inrichting van de Vijzelstraat, tussen Reguliersdwarsstraat en het Muntplein. In variant A
is het hier eenrichtingsverkeer in noordelijke
richting en terwijl dit deel van de straat in variant B autovrij is.
In beide varianten worden de tramsporen
naar het westen verschoven – conform het VO
Vijzelstraat - zodat ruimte ontstaat om de smalle
trottoirs aan de oostzijde te verbreden.

Afbeelding 30. Dwarsprofiel Vijzelstraat huidige situatie
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Afbeelding 31. Dwarsprofiel voorlopig ontwerp Vijzelstraat

Huidige situatie (onder profiel

VO Vijzelstraat (onder profiel)

Het trottoir onder de arcade is 4,9 meter breed, inclusief de ruimte tussen de kolommen. De effectieve doorloopruimte is 2,6 meter. Aan de
oostzijde ligt eveneens een smal trottoir van 3,3 meter breed. Aan beide
zijden is een fietsstrook en een rijweg met in het midden de tramsporen.
Autoverkeer stad-in wordt met een verhoogde band afgescheiden van
het tramverkeer.

De tramsporen verschuiven ten opzichte van de huidige situatie richting
het Carltonhotel ten gunste van het voetpad aan de oostzijde. De auto
rijdt aan deze zijde met de tram mee over het tramspoor. Stadin blijft er
een aparte rijbaan voor het autoverkeer.

Afbeelding 32. Dwarsprofiel Vijzelstraat variant A
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Afbeelding 33. Dwarsprofiel Vijzelstraat variant B

Variant A, eenrichtingsverkeer kop Vijzelstraat

Variant B, geen autoverkeer kop Vijzelstraat

In deze variant is er geen autoverkeer staduit. Deze extra ruimte wordt
benut voor een iets breder trottoir (30 cm) bij de bioscoop en het recht
trekken van de trottoirband aan de zijde van het hotel: De fietsstrook is in
de huidige situatie bij de hoekkolommen versmald. Onder de arcade is er
nu voldoende ruimte om fietsen haaks te parkeren. Door aan de straatzijde van de kolommen ruimte te maken, kunnen de fietsen zo worden
neergezet dat ze de looproute onder de arcade niet verder versmallen.

Doordat er ook geen autoverkeer meer stad-in rijdt, ontstaat er een ruim
plein tussen Munttoren en Reguliersdwarsstraat. Voorgesteld wordt deze
toe te bedelen aan het voetpad aan de oostzijde. Het voetpad krijgt
een breedte van 6.60 meter hetgeen voor een winkelstraat en voor een
bioscoop geen overbodige luxe is. Er ontstaat zelfs ruimte voor extra
functies zoals zitbanken, fiets parkeren en enkele bomen.

3.4 Materialisering
Materialisering Muntplein
In de NvU is uitgegaan van een rode bestrating.
In 2012 is voor het Damrak en Rokin de materiaalkeuze veranderd. Naar de materialisering kan
vanuit verschillend oogpunt gekeken worden:
aansluiten bij de inrichting van het Damrak en
Rokin, aansluiten bij de overwegend in rode
klinkers ingerichte aangrenzende straten of het
Muntplein beschouwen als derde plein in de
reeks Stationsplein, Dam en Muntplein.
Doortrekken van de inrichting op het Rokin
leidt tot een versnipperd, rommelig straatbeeld.
Vanwege de vele verkeersstromen veroorzaakt
dit het effect van een rood met grijze lappendeken. *
Ook historisch gezien is er weinig reden de materialisering van het Rokin door te trekken over
de Munt. Daarom is gekozen voor één kleur, dat
geeft rust. Wel met voldoende onderscheid tussen de verschillende verkeersfuncties vanwege
de veiligheid.

Keuze voor grijs graniet met grijs asfalt.
Wanneer we het Muntplein beschouwen als
het laatste plein vanaf het Centraal Station
(Stationsplein, Dam, Muntplein) dan zou de
materiaalkeuze daarop aan kunnen sluiten: een
antracietkleurige natuursteen voor de trottoirs
in combinatie met asfalt net als de plannen voor
het Stationseiland. De Dam is geheel in grijs/
bruine keien uitgevoerd.
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Keuze voor rode klinkers met grijs asfalt
tussen de rails.
Een tweede optie is het Muntplein een rode
klinkerbestrating te geven, zoals nu al aanwezig
in een aantal aangrenzende straten en conform
het geldende beleid. Het Singel en de Reguliersbreestraat en in de toekomst de voetpaden
van de Vijzelstraat, zijn bestraat met rode stenen. De rijweg en fietsstrook van het Rokin zijn
ook rood en bij herfprofilering van de Amstel
is de kans groot dat dit als 30km gebied ook in
rood wordt uitgevoerd, conform het Handboek
Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Wel blijft
er grijs asfalt tussen de rails vanwege de vele
wissels.

Materialisering Vijzelstraat
De Vijzelstraat wordt in het voorlopig ontwerp
ingericht met asfalt in de tram- en rijbaan met
rode klinkers in het trottoir. Dit is de keuze voor
het vastgestelde VO waarbij is uitgegaan van
een verkeerssnelheid van 50 km/h. Klinkers in
de rijweg met de toenmalige verkeersintensiteiten leidde tot een te hoge geluidswaarde.
Het Muntplein leent zich niet voor klinkers tussen de tramsporen vanwege de vele wissels en
buigingen in het spoor.

Afbeelding 34. Materialisering variant A in rode klinkers met grijs asfalt tussen de tramrails.

Verkeersvariant A in rode klinkers met grijs asfalt tussen de tramsporen.
De rode kleur sluit aan bij de huidige inrichting van het Singel, Nieuwe
Doelenstraat en Reguliersbreestraat. De Vijzelstraat krijgt in de toekomst
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rode trottoirs en een grijze rijbaan met fietspad en tramsporen. De
Amstel en bloemenmarkt zijn hier in rood weergegeven: bij toekomstige
herprofilering wordt de rijweg op het Singel rood en de Amstel ofwel
grijs (50 km/h) ofwel rood (30 km/h) conform het Handboek Inrichting
Openbare Ruimte (HIOR).

Afbeelding 35. Materialisering variant A in antraciet grijs

Verkeersvariant A in grijs natuursteen met grijs asfalt voor de rijweg, fietsstroken en tramsporen. Met deze materiaalkeuze sluit de inrichting aan
op de Dam en Stationsplein maar niet op de aansluitende wegen.
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Afbeelding 36. Materialisering variant B in rode klinkers met grijs asfalt tussen de tramrails.

Verkeersvariant B in rode klinkers met grijs asfalt tussen de tramsporen.
Door het vervallen van de – grijze – rijweg in de Vijzelstraat ontstaat hier
een meer natuurlijke aansluiting. Bij toekomstige herprofilering wordt de
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rijweg op het Singel rood en de Amstel ofwel grijs (50 km/h) ofwel rood
(30 km/h) conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)

Afbeelding 37. Materialisering variant B in antraciet grijs

Verkeersvariant B in grijs natuursteen met grijs asfalt voor de rijweg, fietsstroken en tramsporen. Hier ontstaat een ‘harde’ lijn tussen Muntplein en
Vijzelstraat en – net zoals in variant A grijs – met de andere aangrenzende
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wegen. Ook hier geldt dat de bloemenmarkt en Amstel in de huidige
situatie nog grijs zijn. Na herprofilering in de toekomst ontstaat een meer
rode inrichting.

3.5 Fietsparkeren
Huidige situatie
Op dit moment liggen er tegenover de bloemenmarkt twee dekschuiten in het Singel als
tijdelijke voorziening voor zo’n 200 fietsen. De
dekschuiten zijn matig toegankelijk en worden
matig gebruikt, de meeste fietsen staan tegen
de reling langs het water of op het voetpad
voor de dekschuiten. Dit verslechtert de toegankelijkheid nog verder.
Op de kop van de Kalverstraat en het Rokin en
onder de arcade van het Carltonhotel zijn fietsvakken gemaakt. Veel mensen zetten hun fiets
en scooter kriskras op willekeurige plekken op
het Muntplein. In de Reguliersdwarsstraat, achter Pathé, zit een fietspunt. Deze wordt goed
gebruikt maar is relatief klein met 120 plaatsen.
Hiervoor wordt een alternatief gezocht.

Opgave
Veel bezoekers aan de binnenstad komen met
de fiets. Om te voorkomen dat de trottoirs volstaan met fietsen en scooters, is het nodig om
na te denken waar deze kunnen staan. Om de
behoefte te bepalen aan fietsparkeerplaatsen
is door adviesbureau Ligtermoet & Partners10
voor de gehele Rode Loper bekeken hoeveel
plaatsen er per deelgebied nodig zijn. Voor de
Munt is er behoefte aan 980 plekken: 650 plekken gedurende de hele week en 330 extra op
de zaterdagmiddag. De Munt zelf is nauwelijks
10

een bestemming, na het parkeren verspreiden
mensen zich weer. Vrijwel iedereen parkeert
in dit gebied ‘middellang’. Niemand blijft lang
staan, maar ook vrijwel niemand is binnen een
uur weer terug.
In eerste instantie is bekeken hoe op maaiveld
in de behoefte van zo’n 1000 fietsparkeerplaatsen voorzien zou kunnen worden. Dit zou betekenen dat bijna elke vierkante meter gebruikt
wordt voor fietsparkeren. De gemeenteraad
heeft echter vorig jaar aangegeven dat zij ook
andere oplossingen wil onderzoeken, zoals op
het water.
De karakteristieken van de fietsparkeerder op
de Munt zijn mede bepalend voor het type
voorzieningen dat nodig is. Gezien de omvang
van de weekpiek zoals op zaterdagmiddag en
de beperkte ruimte op de Munt, is het aan te
raden ook voor de weekpiek voorzieningen te
treffen. Anders wordt het op drukke tijden al
snel weer een chaos op het maaiveld.
Dit leidt tot de ambitie om ongeveer 400 gemakkelijk toegankelijke plaatsen op of rond de
Munt te realiseren. Deze plekken kunnen op het
maaiveld, maar ook op of aan het water worden
gesitueerd. Voor de overige 600 plaatsen (voor
de relatieve langparkeerders) kan inpandig worden gezocht. Met name op de piekmomenten
betekent dit wel dat coaching en/of handhaving
nodig is, omdat op die momenten ook fietsers

Advies fietsparkeren Rode Loper, bureau Ligtermoet & Partners, juni 2013
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Afbeelding 38. Fietsparkeren op dekschuiten
in het Singel

Afbeelding 39. Fietsvakken op de kop
van de Kalverstraat/Rokin

naar een inpandige voorziening moeten worden
verwezen die normaliter kiezen voor een plek
op maaiveld (mensen die 3 à 4 uur in het gebied
aanwezig zijn).
Bij het schetsen van de mogelijke scenario’s is
gebruik gemaakt van onderzoek door de dienst
IVV naar fietsparkeermogelijkheden rond het
Muntplein. In 2013 is door deze dienst onderzocht of het mogelijk is om een aanwezige
ondergrondse schacht van de Noord/Zuidlijn te
benutten voor fietsparkeren. Dit bleek een hele
dure oplossing voor een te gering aantal fietsen

en hier is niet voor gekozen. Wel heeft de gemeenteraad gevraagd om goede, innovatieve
en duurzame oplossingen voor het Muntplein te
onderzoeken11.
Ook heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het definitief ontwerp voor het Rokin
gevraagd om plek te zoeken voor 500 fietsparkeerplaatsen extra zodat in ieder geval de
loopruimte langs de waterzijde van het Rokin
vrij kan blijven12.

Mogelijkheden fietsparkeren
De Dienst IVV heeft dit jaar verschillende mogelijkheden voor fietsparkeren op en rondom
de Munt onderzocht. Omdat het Muntplein en
het Rokin aan elkaar grenzen, kan ook gedacht
worden aan een gecombineerde oplossing voor
beide gebieden. Hierbij zijn ook mogelijkheden op het water meegenomen. Het College
van B&W heeft op 11 maart 2014 besloten om
onderscheid te maken in korte en lange termijn:
voor de korte termijn oplossingen zoeken op
het maaiveld en voor de langere termijn de
mogelijkheden verkennen voor parkeren op het
water of onder de grond.
In de context van het VO Muntplein gaan we uit
van een behoefte van 1000 fietsparkeerplaatsen op en rondom het Muntplein. Eventuele
lange termijnoplossingen kunnen nog leiden tot
meer plaatsen, indien gewenst, betaalbaar en
11
12
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Motie gemeenteraad, 4 juli 2013
Motie gemeenteraad, 12 maart 2014

mogelijk. Dit alles leidt tot een aantal mogelijke
denkrichtingen:

laten de plusoplossing met de steiger zien.

2. Korte termijn plus
1. Korte termijn basis
Voor de korte termijn is fietsparkeren op het
maaiveld in combinatie met een inpandige
oplossing het meest haalbaar. De als tijdelijke
oplossing bedoelde dekschuiten (200 plekken) blijven nog een periode in gebruik. Op en
rond het Muntplein worden nog 200 plekken
gemaakt. Alle varianten gaan uit van fietsvakken tussen de staanders van de arcade bij het
Carlton hotel. Daarnaast wordt gezocht naar
inpandige ruimte voor zo’n 600 fietsen.
Mogelijkheden fietsparkeren maaiveld
korte termijn
Voor de 200 plaatsen op het maaiveld is een
aantal mogelijkheden getekend. Het midden
van het plein is vrij gehouden. Onder de arcade
bij het Carltonhotel staan nu fietsen. Met het
vervallen van de autorijbaan is ruimte ontstaan
voor verbreding van het trottoir bij de arcade
van het Carltonhotel. Aan de straatzijde is een
meter extra trottoir opgenomen. Op die manier
kunnen fietsen tussen de kolommen van de
arcade staan, zonder dat ze het doorgaande
voetpad onder de arcade belemmeren.
Alle schetsen gaan uit van minimaal minimaal
30 fietsparkeerplaatsen op de brug van de
Doelensluis. Vooralsnog blijven de dekschuiten
(basisoplossing) nog even liggen. De schetsen

Aanvullend op de korte termijn oplossing onder
1 kan onderzocht worden of de dekschuiten
vervangen kunnen worden door een simpele
steiger. Met een steiger kan de fietsvoorziening op het Singel beter toegankelijk gemaakt
worden en het zorgt voor een betere uitstraling.
Ook dit betreft een tijdelijke voorziening.

3. Langere termijn
Tijdens twee ateliers zijn - om een idee te krijgen van de mogelijkheden - verschillende schetsen gemaakt van fietsparkeervoorzieningen in
en op het water, ook voor Muntplein en Rokin.
Het meest simpele idee is de twee dekschuiten te vervangen door een steiger. Een van
de schetsen is een drijvende voorziening met
ruimte voor 900 fietsen. Met een steiger op gelijke hoogte van het trottoir wordt de voetgangersruimte verbreed. Onder de steiger is ruimte
voor fietsparkeren, aangevuld met een aantal
plaatsen op maaiveld. Ook is in het atelier een
compleet nieuwe bloemenmarkt getekend
waarin het fietsparkeren is geïntegreerd.
De schetsen zijn opgenomen in een inspiratieboekje, dat via de website van de Rode Loper is
te downloaden.
De mogelijkheid van fietsparkeren op het water

Afbeelding 40. Schets 1

Afbeelding 41. Schets 2

Schets 1

Schets 2

In deze schets is de ruimte midden op het plein benut. Bij de Munttoren
komen 40 plaatsen, op de kop van Rokin/Kalvestraat 30 en in de driehoek
waar nu scooters staan is plaats voor zo’n 20 fietsen of scooters. Op de
Doelensluis is ruimte voor 30 fietsparkeerplaatsen. Onder de arcade in de
Vijzelstraat is plaats voor 70 fietsen, de ingang van het hotel is vrij gehouden. De pontons zijn vervangen door een drijvende steiger, die 30 plekken meer biedt dan de huidige pontons: zo’n 230 fietsparkeerplaatsen.
Fietsen midden op het plein heeft niet de voorkeur, het is getekend om
de mogelijkheid zichtbaar te maken maar het maakt het plein onoverzichtelijk en rommelig. Zeker rondom de Munttoren zou het trottoir vrij
gehouden moeten worden.

Het plein is in deze schets in het midden geheel vrij gehouden van fietsen. De ruimte onder de arcade wordt optimaal benut, hier is plaats voor
80 fietsvakken. Op de Doelensluis zijn 30 fietsparkeerplaatsen opgenomen en de pontons zijn vervangen door een drijvende steiger met 230
fietsparkeerplaatsen. Deze schets laat de situatie zien, wanneer wordt
geaccepteerd dat men fietsen tegen de hekken langs het water plaatst.
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Afbeelding 42. Schets 3
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Afbeelding 43. Schets 4

Schets 3

Schets 4

Hier is de ingang van het Carltonhotel weer vrij gehouden van fietsen: 70
fietsvakken onder de arcade. Een andere mogelijkheid is om het water
meer te benutten: de drijvende steiger is verlengd zodat er ruimte is voor
70 fietsen extra, in totaal 300 fietsen. De resterende 30 fietsparkeerplaatsen zijn ingetekend op de Doelensluis.

In variant B is er meer ruimte op het verbrede voetpad in de Vijzelstraat.
Hier kunnen zo’n 75 fietsen staan, er moet ruimte blijven voor laden en
lossen. Aangevuld met 80 onder de arcade, 50 op de brug van de Doelensluis en de 200 op de dekschuiten worden ook de nodige 400 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

zal verder worden onderzocht. Zo moeten de
ontwerpen voldoen aan de wet- en regelgeving
voor het water, bestemmingsplannen moeten
worden aangepast en de invloed op de Unescostatus moet worden onderzocht.
Het meest simpele idee is de twee dekschuiten
vervangen door een steiger. Een van de schetsen is een drijvend… maaiveld. Ook is in het
atelier een compleet nieuwe bloemenmarkt getekend waarin het fietsparkeren is geïntegreerd.

3.6 Overige zaken
Zitbanken
Het plein leent zich voor een aantal lange
zitbanken. Deze worden gelijk aan de banken op de Dam en het Damrak in natuursteen
uitgevoerd. In de plankaart zijn drie mogelijke
locaties opgenomen. Bij de uitwerking van dit
VO tot een DO na de zomer worden definitieve
locaties voorgesteld.

Verlichting
Het plein wordt verlicht met een aantal gecombineerde tram/lichtmasten met schijnwerpers
zoals ook op het Stationseiland en de Dam.
Op het gedeelte van het Singel komen kroonlantaarns. De verlichting op de Vijzelstraat
wordt conform het VO Vijzelstraat aan de gevel
opgehangen. Het heeft de voorkeur om hier de
armaturen van Damrak en Rokin toe te passen.
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Bomen
De bestaande bomen blijven staan en er komen
geen nieuwe bomen bij. Het plein leent zich
hier niet voor.

Kunst
Op de brugrand staat het kleine beeld ‘Fortuna’
kwam na een kleine omzwerving toch op een
prominente plek terecht. Dit beeld van Hildo
Krop werd in 1948 op de sluitmuur van het
Rokin geplaatst. In 1972 werd het beeldje verplaatst naar de brug bij de Munttoren. In 1989
kon het beeld onopgemerkt worden weggezaagd en werd na enige tijd in Belgie teruggevonden. Het beeld kreeg een nieuwe plek aan
de overzijde van de Munttoren.
Voor de Rode Loper is een kunstvisie gemaakt.
Als uitgangspunt geldt dat kunst de architectonische kwaliteit en stedelijke sfeer moet versterken op een manier die vanzelfsprekend is, zodat
kunst geen ongenode gast wordt. De rijkdom
aan architectuur en al aanwezige kunstwerken
komen tot hun recht wanneer deze tevoorschijn
komen door het opschonen van de openbare
ruimte. Dit is tevens het uitgangspunt voor het
Muntplein. Voor de arcade onder het Carltonhotel zou lichtkunst van toegevoegde waarde
kunnen zijn.

Afbeelding 44. Impressie drijvende steiger

ondergronds gebracht. Op de brug staat een
fruitstal. Hierdoor wordt het zicht op het water
gedeeltelijk belemmerd. In gesprek met de
eigenaar zou gekeken kunnen worden of er een
alternatieve locatie op het plein gevonden kan
worden. De haringkar komt niet meer terug, de
eigenaar gaat met pensioen, de standplaats is
opgeheven.

Objecten
Op het plein staan enkele objecten waaronder
nutskastjes en kastjes voor de verkeerslichten
regeling. Waar mogelijk worden de nutskasten

Afbeelding 45. Fortuna
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4 Financiën

De financiële raming is ter kennisname voorgelegd met het Coalitiebesluit Rode Loper aan de
gemeenteraad op19 december 2012. Voor het
Muntplein is op basis van deze raming budget
gereserveerd. Het beschikbare budget is taakstellend, wanneer blijkt dat het ontwerp duurder is, zal ofwel aanvullende dekking worden
gezocht ofwel het ontwerp worden bijgesteld.
Ook worden op basis van het nieuwe ontwerp
de beheerkosten berekend.
Twee onderdelen die in het concept VO zijn
genoemd, vallen buiten de scope van de Rode
Loper: de inpandige fietsenstalling en de eventuele drijvende steiger op het Singel. De Rode
Loper gaat uitsluitend over de herinrichting van
het maaiveld. Wanneer inpandig een serieuze
optie blijkt, wordt in overleg met stadsdeel
Centrum en DIVV naar mogelijke dekkingsbronnen gekeken.
Tijdens de inspraakperiode wordt de raming
geactualiseerd op basis van het voorlopig
ontwerp. Vanwege de gewijzigde plangrenzen
zullen de gereserveerde bedragen voor de
Doelensluis en de kop van de Vijzelstraat worden overgeheveld van de reserveringen voor
Vijzelstraat en Rokin naar de reservering voor
het Muntplein.
Bij de vaststelling van het definitief ontwerp
wordt het herziene budget, een geactualiseerde
raming en een risico analyse aan de gemeenteraad voorgelegd.
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5 Planning en vervolg

Het voorlopig ontwerp ligt tezamen met de
twee inrichtingsvarianten ter inzage van vrijdag
2 mei tot en met donderdag 12 juni 2014.
Gelijktijdig met deze de inspraakperiode wordt
advies gevraagd aan de benodigde adviesorganen zoals de Werkgroep Verkeerslichten Amsterdam en de verkeerscommissies. Het concept
VO wordt uitgewerkt en als definitief ontwerp
(DO) om advies aan de bestuurscommissie van
stadsdeel Centrum voorgelegd. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het nieuwe ontwerp
voor het Muntplein. Het is een uiterst krappe
planning. In het tweede kwartaal van 2015 moet
de aanbesteding starten zodat begin 2016 het
werk voor de herinrichting kan beginnen, aansluitend op het spoorwerk eind 2015.
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