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Welkom
Bewoners en ondernemers uit de 
Kerkstraat



Wat gaan we vanavond doen? 

◼ Aftrap door stadsdeelbestuurders Ilse Griek en Micha Mos

◼ Presentatie (Suzanne Witteman) 
– Voorstellen team gemeente
– Planning, procedure en proces

◼ Presentatie (Harm-Klaas Naaijer) 
– Uitgangspunten en kaders voor ontwerp 

◼ Ophalen knelpunten, wensen en suggesties
◼ In gesprek bij de tafels 



Projectteam en rolverdeling

◼ Gemeente Amsterdam
– Ron Schreuders (projectleider)
– Harm-Klaas Naaijer (ontwerper openbare ruimte)
– Amber van Stijn (omgevingsmanager) 
– Seyma Ozkan (assistent projectleider) 
– Ingrid Eegerdingk (ambtelijk opdrachtgever)

◼ Communicatiebureau De Wijde Blik
– Suzanne Witteman en Stephanie Versteeg 



Herinrichting van de 
Kerkstraat 







Wat zien wij? 

◼ Kerkstraat is een volle straat, veel verschillende gebruikers 
◼ Rommelige inrichting en niet consistent 
◼ Donkere hoekjes, op sommige plekken slecht verlicht 
◼ Veel opstoppingen door laden & lossen op straat 
◼ Smalle stoepen, de voetganger komt er bekaaid af 
◼ Fietsparkeren geeft problemen 
◼ De vele fietsers die door de straat gaan soms ook 
◼ Geparkeerde auto’s nemen veel plek in 
◼ Er is weinig groen in de straat

◼ We horen straks graag uw aanvullingen! 



Waar werken we naar toe? 

◼ De Kerkstraat moet een fijnere straat worden, beter ingericht en 
veiliger voor alle verkeersgebruikers. 

◼ We willen het ontwerp samen met u maken.  
◼ We werken toe naar twee concrete resultaten :

– Visie op ontwerp van de hele Kerkstraat 
– Voorlopig ontwerp voor gedeelte Kerkstraat tussen 

Spiegelstraat en Vijzelstraat 



Uitvoering Kerkstraat

In de gemeentebegroting voor 2019 is de gehele Kerkstraat in 
deelgebieden opgenomen. Er kan gestart worden met de voorbe-
reiding voor herinrichting. De uitvoering van de verschillende 
deelgebieden is vooralsnog gepland tussen 2020 en 2021

1. Kerkstraat tussen Nieuwe Spiegelstraat en Vijzelstraat
2. Kerkstraat tussen Leidsegracht en Nieuwe Spiegelstraat
3. Kerkstraat tussen Vijzelstraat en Reguliersgracht
4. Kerkstraat tussen Reguliersgracht en Amstel 

Checken met het gebied, maar dit is wat ik uit de begroting 2019 heb gehaald
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Het proces

◼ Nu participatieproces
◼ Bestuur stadsdeel Centrum bekijkt het resultaat: 

– Ontwerpvisie hele Kerkstraat 
– Voorlopig ontwerp gedeelte Kerkstraat tussen Spiegelstraat 

en Vijzelstraat 
◼ En daarna inspraak (ter inzage voor zes weken) 

◼ Kortom: nu meedenken, maar voor de nieuwe straat er ligt, 
duurt nog wel even… 

◼ Uiteindelijk neemt bestuur een beslissing over de inrichting



Samen met de buurt

Algemene
startbijeenkomst 

voor de buurt

Ontwerpteam 1

Ontwerpteam 2

Terugkoppeling resultaten 
in slotbijeenkomst 

voor de buurt

Gedurende
proces steeds 

meer focus



Participatietraject

◼ We beginnen niet bij nul, geen blanco ontwerpvel
◼ We horen zometeen wat vast ligt: randvoorwaarden
◼ Alle adviezen, wensen en ideeën worden serieus genomen en zo 

mogelijk verwerkt in het ontwerp en de visie
◼ We filteren een rode draad om te komen tot ontwerp
◼ Als iets niet kan, zorgen we voor een onderbouwing waarom



◼ Circa 15 leden
◼ Liefst een spreiding over de straat
◼ Tijd beschikbaar voor twee avonden
◼ Meedenken
◼ Eerste bijeenkomst: visie hele straat 
◼ Tweede bijeenkomst: ontwerp deel 
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Ontwerpteam



Manier van werken

◼ Harm-Klaas = ontwerper en maakt ontwerpvisie en voorlopig 
ontwerp

◼ Hij neemt de mening/wensen/visie van het ontwerpteam van 
buren zoveel als mogelijk mee 

◼ De Wijde Blik begeleidt dit proces 
◼ Waar iets niet kan/past/niet wenselijk is; volgt een motivatie 
◼ Presentatie van resultaat op slotbijeenkomst
◼ Daarna volgt een verdere uitwerking van ontwerp (check 

verkeerskundige, beheerders, groenbeleid, etc.) 



Planning

◼ 15 oktober: Startbijeenkomst
◼ 29 oktober: Bijeenkomst 1 met ontwerpteam
◼ 12 november: Bijeenkomst 2 met ontwerpteam
◼ 10 december: Terugkoppeling met resultaten 

aan de buurt



Uitgangspunten en 
ambities



Collegeprogramma

Hieronder enkele relevante punten uit het collegeprogramma

◼ Een stad die duurzaam, veilig, leefbaar, betaalbaar en eerlijk is
◼ Voorrang voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer 

waarbij Amsterdam een autoluwe stad wordt
◼ De binnenstad (stadshart) zoveel mogelijk autovrij 
◼ Parkeerluwe woonstraten
◼ Meer ruimte voor voetganger en fietser
◼ Meer investeringen in fietsinfrastructuur
◼ In 2025   7.000 – 10.000 auto parkeerplekken opgeheven
◼ Amsterdam investeert extra in reiniging en (fiets) handhaving
◼ De stad verder vergroenen



Huidig ruimtegebruik Kerkstraat

Beschikbare ruimte gemiddeld 10,50 meter



◼ Profiel intekenen waarin duidelijk wordt dat alles niet past en 
dat keuzes gemaakt moeten worden

Maximaal benodigde ruimte 20 meter

Stel; alle bekende eisen, wensen en 
verplichte maatvoering krijgen een plek 

◼ De toekomstige rijbaan zal met 4.00 meter even 
breed worden als de huidige rijbaan. Dit ligt in 
principe vast.



Voetgangers

◼ Meer ruimte voor de voetganger 
◼ Bredere stoepen
◼ Minder obstakels
◼ Een aangenamer en vriendelijker straatbeeld
◼ Geen paaltjes (Amsterdammertjes) meer langs de rijbaan

Voetpad min. 
1,80 meter



Fiets

◼ De fietser is de belangrijkste verkeersdeelnemer
◼ We gaan fietsers zo goed mogelijk faciliteren
◼ Dit betekent een goede, aangename, doorgaande fietsroute 

zonder (tijdelijke) obstakels
◼ Kerkstraat is beleidsmatig aangewezen als Plusnet fiets
◼ De auto is te gast

Rijbaan 
4,00 meter



Fietsparkeren

◼ Het fietsparkeren beter faciliteren dan in de huidige situatie
◼ Aanpakken knelpunten
◼ Er komen zoneborden rondom de Vijzelstraat: niet buiten de 

vakken parkeren
◼ Ruimte voor parkeren van de fiets heeft voorrang op ruimte 

voor parkeren van de auto 
◼ Let wel: er zal nooit een volledige oplossing voor het 

fietsparkeren worden gerealiseerd 



Opties fietsparkeren



Autoluwe en parkeerluwe Kerkstraat

◼ De Kerkstraat wordt autoluw
◼ Mogelijk een knip in doorgaand verkeer of aanpassing in de 

rijrichtingen in (delen van) de Kerkstraat. Afhankelijk van 
participatie en nader onderzoek

◼ De politieke wens is om het aantal parkeerplaatsen fors te 
verminderen. Er blijft altijd ruimte voor: 
– Invalidenparkeerplaatsen 
– Deelautoparkeerplaatsen



Laden&lossen

◼ Faciliteren van voldoende laad- en losplekken in de straat voor 
vrachtverkeer, maar ook voor bijvoorbeeld bezorgdiensten



Rode Loper

◼ Er ligt een definitief ontwerp voor de Rode Loper in de 
Vijzelstraat

◼ Voor de kruising Vijzelstraat – Kerkstraat is dit ontwerp een 
gegeven. 

Kerkstraat



Puccini methode

Dit is de naam voor het handboek inrichting openbare ruimte voor de 
gehele stad. Het zorgt voor een eenduidige inrichting openbare ruimte:

◼ Waar ruimte beperkt is: keuzes maken
◼ Openbare ruimte moet gebruiksvriendelijk, duurzaam, sterk 

door eenvoud, tijdloos en vanzelfsprekend zijn
◼ Ontwerp wordt een sociaal- en verkeersveilige ruimte 
◼ Passend bij het overwegend historische karakter 
◼ Hoogteverschil tussen stoep en straat
◼ Standaardisatie in materialen
◼ Geen Amsterdammertjes/paaltjes

◼ Puccini is een door de Raad vastgesteld beleidsdocument.



Puccini materiaal

◼ Onderstaande materialen zijn voorgeschreven voor dit deel van 
de binnenstad



De Kerkstraat ligt in de kernzone van 
het Unesco werelderfgoed

◼ Dit betekent extra aandacht voor aanpassingen in de openbare 
ruimte passend bij het historische stadsbeeld

◼ Er is een tegenstrijdigheid in het uitgangspunt Plusnet Fiets 
(waarin de rijbaan (in principe) rood asfalt is) en het historische 
stadsbeeld (waarin een rijbaan van rode klinkers voor de hand 
ligt) 

◼ Het bestuur zal uiteindelijk een keuze maken op dit onderdeel



Beplanting en wateroverlast

◼ Zoeken naar oplossingen voor meer groen in de straat in de 
vorm van bomen, boom-/plantenbakken, gevelgroen, 
klimplanten

◼ Kabels en leidingen zijn bepalend en daarmee beperkend
◼ Het doel is een goed beheerbare openbare ruimte
◼ De Kerkstraat is niet aangemerkt als een gebied waar overlast is 

bij hevige regenbuien. Wel kunnen we de mogelijkheden voor 
waterberging en infiltratie onderzocht worden



Ondergrondse afvalbakken

◼ Huishoudelijk afval wordt ook in stadsdeel Centrum 
ondergronds opgehaald 

◼ Locaties ondergrondse afvalbakken waar mogelijk samen 
bepalen 

◼ Kabels en leidingen zijn bepalend: de bakken moeten wel 
in de grond passen



Kabels en Leidingen

◼ Kabels en leidingen liggen over de gehele lengte van de 
Kerkstraat en zijn bepalend voor de inrichting bovengronds 

◼ Diensten en bedrijven krijgen de mogelijkheid vooruitlopend op 
de herinrichting kabels en leidingen te vervangen

◼ Kabels en leidingen zijn bepalend voor de plaatsing van 
bijvoorbeeld bomen en ondergrondse containers



Denkrichtingen  herinrichting 1

Groen, (fiets-) parkeren en laden en lossen afwisselend aan beide zijden

Groen, (fiets-) parkeren en laden en lossen aan de Zuidzijde

◼ Voorbeelden hoe om te gaan met de verdeling van de ruimte



Groen, (fiets-) parkeren en laden en lossen aan de Noordzijde

Groen en (fiets-) parkeren plus laden en lossen aan verschillende zijden

Denkrichtingen herinrichting 2

◼ Voorbeelden hoe om te gaan met de verdeling van de ruimte



Samengevat…

◼ Ruimte voor voetgangers 
◼ Goede doorgaande fietsroute
◼ Fietsparkeren proberen op te lossen 
◼ Laad- en losplekken
◼ Autoluwe en parkeerluwe Kerkstraat
◼ Materialisatie conform Puccini 
◼ Plusnetfiets tegenover Unescogebied
◼ Meer groen in de straat waar mogelijk
◼ Er komen ondergrondse afvalbakken



En nu…



Aanmelden ontwerpteam

Aanmelden ontwerpteam:
◼ We zoeken circa 15 leden
◼ Liefst een spreiding over de gehele Kerkstraat 
◼ Beschikbaar op 29 oktober en 12 november
◼ Aanmelden bij het podium
◼ Bij overaanmelding: moeten we wellicht werkwijze aanpassen 



Op naar de tafels voor uw wensen, 
ideeën en knelpunten

◼ Op de overzichtskaart kunt u opmerkingen, wensen, vragen, 
suggesties, aandachtspunten, etc. aangeven zodat deze mee 
genomen worden in het vervolgproces. 



Op naar de tafels: delen wensen, 
ideeën en knelpunten

◼ We hebben vier identieke tafels ingericht 
◼ Wensen en knelpunten voor de hele Kerkstraat
◼ Referentiebeelden
◼ Volop ruimte voor achterlaten wensen en ideeën 
◼ Stel uw vraag aan het team 



Na vanavond 

◼ Wensen op een rij zetten 
◼ U ontvangt een bericht met veel gestelde vragen en een 

impressie van de punten die we hebben opgehaald
◼ En een link naar de projectwebsite
◼ En een uitnodiging voor de slotbijeenkomst 
◼ Vragen/nabranders: mailen kan altijd! 



Naar de tafels: veel 
plezier!


