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Welkom
Bewoners en ondernemers uit de 
Kerkstraat



Wat gaan we vanavond doen?

 Terugblik proces (Suzanne Witteman)

 De ontwerpen toelichten (Dick van Veen) 

 Vervolgtraject: planning en proces

 Ontwerp bekijken & in gesprek bij de tafels



Wie werken er aan de Kerkstraat

 Vier ontwerpteams Kerkstraat: circa 120 bewoners en 
ondernemers

 Gemeente Amsterdam
– Ron Schreuders (projectleider)
– Harm-Klaas Naaijer, Dick van Veen, Joep van Amelsfoort 

(ontwerp openbare ruimte)
– Amber van Stijn (omgevingsmanager)
– Ingrid Eegerdingk (ambtelijk opdrachtgever) 

 Communicatiebureau De Wijde Blik
– Stephanie Versteeg, Suzanne Witteman







Doelstelling bij de start (oktober 2018)

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

 We willen het ontwerp samen met de straat maken. 

 We werken toe naar twee concrete resultaten: 
– Ontwerpvisie voor de hele Kerkstraat
– Ontwerp voor vier delen van de Kerkstraat



We begonnen niet bij nul

 Ruimte voor voetgangers: bredere stoepen en minder obstakels 

 Goede doorgaande fietsroute: belangrijke verkeersdeelnemer

 Fietsparkeren proberen op te lossen: aanpakken knelpunten 

 Laad- en losplekken voor vrachtverkeer en bezorgdiensten 

 Autoluwe en parkeerluwe Kerkstraat

 Materialisatie conform Puccini

 Meer groen in de straat waar mogelijk 

 Er komen ondergrondse afvalbakken



Hard gewerkt 
samen met 
ontwerpteams
 De straat in vier delen opgeknipt
 Per deel circa 30 bewoners en ondernemers uit de Kerkstraat 
 Per deel 3 ontwerpsessies

 Resultaat:
– Ontwerpvisie voor de hele Kerkstraat 
– Schetsontwerp voor de vier delen



Randvoorwaarden

 Rijbaan in de straat van 3,6 m is verplicht.

 Loopstroken van minimaal 1,0 meter is verplicht, aan beide zijden. 

 Geen objecten voor uitritten die gebruikt worden.

 Er moet plek zijn voor fietsparkeerplaatsen.

Autoparkeerplekken verminderen (vooral nabij Vijzelstraatgarage). 

Er moet plek zijn voor locaties voor ondergrondse afvalcontainers. 

Bomen planten gaat niet (ondergrond vol), boombakken wel.



Samenvatting ontwerpvisie

 Straat krijgt een zo recht mogelijk profiel.

Verdelen functies aan beide zijden van de rijbaan (waar mogelijk). 

 Meer ruimte voor de voetganger.

Voldoende fietsparkeerplekken.

 Minder tot geen auto parkeerplaatsen: wel invalide- en 
deelautoplekken.

 Rijbaan: voorkeur rode klinkers (i.p.v. asfalt). 

 Duidelijke en voldoende laad- en losplekken.

 Groen: geveltuintjes en enkele kleine bomen (in bakken).



Maatwerk

 Elk gedeelte heeft een eigen karakter 

 En eigen profiel en dynamiek

 Maar ook bijvoorbeeld uitgangen van garages, trappetjes en 
uitstekende gevels

 Bij elk ontwerp houden we rekening met deze specifieke 
eigenschappen



De ontwerpen



Het voorlopig ontwerp



Puccini



Parkeren







Fietsparkeren



Fietsparkeren



Fietsparkeren



Vergroenen





Vergroenen





Ondergronds afval inzamelen
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Uitvoeringsplanning (begin 2021)

1. Gedeelte tussen de Amstel en Reguliersgracht
2. Gedeelte tussen de Nieuwe Spiegelstraat een Leidsegracht 
3. Gedeelte tussen de Vijzelstraat en Nieuwe Spiegelstraat
4. Gedeelte tussen de Reguliersgracht en Vijzelstraat

Relatie met gereed komen van de Vijzelgrachtgarage (en daarmee de 
beschikbaarheid van alternatieve parkeerplaatsen).

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

 De Wijde Blik bundelt de resultaten van vanavond
 Team gemeente maakt verdere uitwerking van ontwerp (check 

verkeerskundige, beheerders, groenbeleid, etc.)
 Bestuur stadsdeel Centrum besluit over het resultaat: 

– Ontwerpvisie hele Kerkstraat
– Voorlopig ontwerp hele Kerkstraat
– En daarna inspraak (ter inzage voor zes weken) 

 Inspraak na de zomervakantie
 De technische voorbereiding vindt plaats in 2020 
 De uitvoering gaat in delen en start in 2021



Communicatie

 Na aanmelding wordt u per mail op de hoogte gehouden 
 Definitieve planning wordt nog gemaakt
 Meer informatie op www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat/ 
 Er volgt een aankondiging van de inspraakperiode
 Vragen/nabranders: mailen kan altijd! 

info@herinrichtingkerkstraat.nl
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En nu…



Bij de tafels
 Bekijken de vier deelontwerpen

– Leidsegracht – Nieuwe Spiegelstraat 
– Nieuwe Spiegelstraat –Vijzelstraat
– Vijzelstraat – Reguliersgracht 
– Reguliersgracht – Amstel

 Kaartje: uw mening achterlaten
 In gesprek bij de tafels met de ontwerpteams uit de straat en 

het team van de gemeente
 Inspiratie: (gevel) groen en meubilair 
 Adopteer een container
 Géén plenaire afsluiting



Naar de tafels: veel 
plezier!


