
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Beste bewoners en ondernemers rond de Amstel tussen Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe 

Prinsengracht,  

 

 

 

Om uw mening en input over de voorgenomen herinrichting van de Amstel  aan de oostoever te 

kunnen geven is een inspraak procedure gestart van 5 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018.  

Op maandag 16 juli heeft er een inspraakavond plaatsgevonden.  

De reacties die op de avond mondeling gegeven zijn, als ook de schriftelijke reacties en de reacties 

die per mail zijn binnengekomen, zijn verzameld. Overeenkomstige reacties zijn samengevoegd.  

Een aantal reacties hebben aanleiding gegeven om het ontwerp aan te passen.  

De beantwoording van de reacties treft u in onderstaande nota van beantwoording.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Amber van Stijn 

Omgevingsmanager Amstel Oostoever 

Namens het projectteam van het Ingenieursbureau 

Gemeente Amsterdam 

  

   
 

 
 Aan Bewoners en ondernemers rond Amstel Oostoever tussen Nieuwe Keizersgracht en 

Nieuwe Prinsengracht 
 Van Amber van Stijn, Ingenieursbureau, oostzijdeamstel@amsterdam.nl 
   
 Datum 19 september 2018 
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PARKEREN   

Meerdere insprekers maken zich zorgen 
over het verwijderen van de 
autoparkeerplekken aan de Amstel. Er 
worden 3 voornaamste zorgen geuit;  
1) minder parkeerplaatsen;  
2) de afstand tot de garage en  
3) bereikbaarheid en functioneren van 
de garage 

In het parkeerplan van de gemeente Amsterdam is 
vastgelegd dat bij een parkeerdruk boven de 90% 
compenserende maatregelen getroffen dienen te 
worden om de parkeerdruk niet verder te 
verhogen. In dit gebied geldt een parkeerdruk van 
92,4%, hetgeen betekent dat bij het wegnemen 
van de autoparkeerplekken aan de Amstel, alle 
parkeerplekken gecompenseerd dienen te 
worden. Dit kan op verschillende wijzen. Voor dit 
project is gekozen om compenserende 
parkeerplekken in de Ceres garage aan te bieden 
(ingang hoek Weesperstraat / Nieuwe 
Prinsengracht en uitgang Weesperstraat/ Nieuwe 
Keizersgracht). Door deze parkeerplekken aan 
vergunninghouders beschikbaar te stellen 
verandert het aantal parkeerplekken voor 
vergunninghouders niet. Het betekent voor een 
deel van de bewoners wel dat zij in sommige 
gevallen verder van huis zullen moeten parkeren.  
In het meest ongunstige geval zal de afstand van 
de garage tot de woning 600 meter bedragen (7 
minuten lopen).   
De bereikbaarheid en het functioneren van de 
garage wordt momenteel onderzocht. Gemeente 
Amsterdam is niet de eigenaar van de garage en 
kan daarom niet zelfstandig verbeteringen 
doorvoeren, maar zal dat in overleg met de 
eigenaar van de garage bespreken. 
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Insprekers willen graag opheldering over 
de exacte aantallen parkeerplekken die 
in de garage gecompenseerd worden. 

In de Ceresgarage zijn het afgelopen jaar 30 
parkeerplekken gehuurd als compensatie voor het 
verwijderen van autoparkeerplekken op het deel 
tussen Sarphatistraat en Korte Amstelstraat én 
vooruitlopend op de herinrichting waar we het nu 
over hebben. De 16 tijdelijke plekken langs de 
gevel worden tijdens de herinrichting verwijderd, 
zoals in 2014 reeds met de buurt afgesproken is. 
Voor de herinrichting tussen Nieuwe Keizersgracht 
en Nieuwe Prinsengracht  wordt voorgesteld om 
de resterende plekken aan te merken voor de 35 
plekken die worden opgeheven. Hiermee ontstaat 
een negatieve balans van 21 parkeerplekken. 
Inmiddels hebben wij met corporatie De Key – 
eigenaar van de Ceresgarage- vanaf mei 2017 een 
afspraak over uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen in de Ceres garage. Elke nieuwe 
plek die vrijkomt wordt aan ons toegewezen en 
beschikbaar gesteld voor vergunninghouders. De 
doorloopsnelheid van de garage is ruim 30 
parkeerplekken per jaar, waarmee wij aan het 
eind van de herinrichting  (medio juni 2019) tot 
voldoende uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen denken te komen.  

Vijf insprekers uiten hun lof over het 
verwijderen van de autoparkeerplekken 
bij de voorgenomen herprofilering . Een 
inspreker suggereert om ook de 
autoparkeerplekken aan de oeverzijde 
tussen Sarphatistraat en Korte 
Amstelstraat op te heffen. 

Deze inspraakmogelijkheid is gestart om 
inspraakreacties op te halen voor de plannen van 
de herinrichting van de Oostzijde van de Amstel 
tussen Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe 
Prinsengracht. Wij danken de insprekers voor hun 
steun voor de plannen. De vraag voor het 
wegnemen van de parkeervakken aan de 
oeverzijde op het deel tussen Sarphatipark en 
Korte Amstelstraat valt niet in het project. Ook 
hier gelden de regels uit het parkeerplan, dat bij 
een parkeerdruk boven de 90% parkeerplekken 
die weggenomen worden, gecompenseerd 
moeten worden.  

Insprekers willen weten hoe ze in 
aanmerking komen voor de Ceres garage 

Bewoners worden per brief geinformeerd 
wanneer ze met hun auto in de garage toegang 
krijgen. Hiervoor hoeven zij zelf geen actie op te 
ondernemen. 
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Inspreker stelt voor om het voorlopig 
ontwerp inclusief het wegnemen van de 
parkeerplaatsen op te nemen in plannen 
omtrent reductie van parkeerplaatsen 
wat het nieuwe college in het coalitie 
akkoord heeft opgenomen. 

De plannen voor het herprofileren van dit deel van 
de oostzijde van de Amstel is jaren uitgesteld 
omdat een oplossing voor de parkeerplaatsen 
ontbrak. De technische staat van het wegdek is 
inmiddels zo slecht, en er is een oplossing voor het 
parkeerplaats probleem gevonden, dat uitstel niet 
langer kan. 

Een kantoor in de omgeving van de 
Amstel is bezorgd over de  
bereikbaarheid van het kantoor voor 
klanten en de bedrijfsvoering van het 
kantoor.  

De parkeerdruk in de buurt en in de omliggende 
buurten overstijgt niet de 100%. Klanten zulen 
langer moeten zoeken en wellicht langer moeten 
lopen. Daarom wordt het kantoor wordt 
aangeraden om hun klanten te wijzen op 
alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals het 
openbaar vervoer netwerk (Weesperplein is een 
OV knooppunt). Of klanten te wijzen op diverse 
particuliere parkeergarages in de omgeving. 

Een inspreker is bezorgd over de 
eenzaamheid van ouderen en dat 
gezinnen de stad uit worden gepest als 
bezoekers- en bewonersparkeren wordt 
ontmoedigd. 

De bereikbaarheid van de stad is een belangrijk 
aandachtspunt van de gemeente Amsterdam. Dit 
deel van de stad bevindt zich in de directe 
nabijheid van een openbaar vervoerknooppunt. Er 
zijn particuliere garages in de omgeving en de 
deelauto concepten worden steeds verder 
uitgebreid. Bovendien wordt de stad steeds beter 
ontsloten voor fietsers en voetgangers. Een 
parkeerplek voor de deur is prettig maar niet 
essentieel voor de bereikbaarheid. 

Is het mogelijk overdag 
gastenparkeerplekken in de Ceres garage 
te krijgen voor bezoek en mensen die 
hier overdag moeten werken? 

De garage is niet beschikbaar voor bezoekers. Het 
is niet mogelijk om een particuliere garage open 
te stellen voor zowel vergunninghouders als 
bezoekers. 

Graag een oplossing voor laden en 
lossen.  

Laden en lossen kan op de weg plaatsvinden. Het 
stremmen van verkeer voor maximaal 15 minuten 
is toegestaan. Voor het langer stremmen van het 
verkeer (bijvoorbeeld bij verhuizing of het gebruik 
van een kraan) kan een (object-) vergunning 
worden aangevraagd. 

Voorstel parkeerplekken Nieuwe 
Achtergracht alleen beschikbaar stellen 
aan bewoners. Daarnaast laad- en 
losplekken faciliteren voor de bewoners. 

In Amsterdam wordt niet langer 
bewonersparkeren gefaciliteerd. Het beleid in 
Amsterdam is dat iedereen, dus ook bezoekers, 
moeten kunnen parkeren op fiscale 
parkeerplekken.  
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Diverse bewoners melden dat ze het 
jammer vinden dat de 
mindervalideparkeerplek aan de Amstel 
blijft bestaan en vragen om een 
alternatieve pek voor de gebruiker voor 
een verbetering van de kwaliteit van de 
herprofilering. 

Gemeente gaat in gesprek met gebruiker van de 
mindervalideplek voor een alternatieve locatie. 

Verkeersveiligheid    

Meer ruimte voor voetgangers op de 
Magere Brug om veilig het kruispunt met 
de Nieuwe Kerkstraat te kunnen 
oversteken.  

De veiligheid van het kruispunt is belangrijk. In de 
nabije toekomst zal de Amstel vanaf de 
Sarphatistraat worden afgesloten voor 
sluipverkeer dat richting Centrum rijdt. Hierdoor 
zal het aantal auto's dat het kruispunt oversteekt 
aanzienlijk verminderen. Door meer ruimte te 
geven aan de voetganger en fietser en minder aan 
de auto wordt een aantrekkelijker langzaam 
verkeer klimaat gecreëerd en de kruising wordt 
overzichtelijker. Belangrijke punten die door 
bewoners aangedragen werden, was de ruimte 
rond de ondergrondse afval containers nabij de 
Magere brug voor voetgangers. Door de afval 
containers een aantal meter op te schuiven 
ontstaat ruimte voor voetgangers tussen de 
Magere Brug en de loopstrook langs de Amstel.  

Als er geen geparkeerde auto's meer 
staan langs de rijweg van de 
Sarphatistraat en Waterlooplein 
verandert de weg in een racebaan, met 
alle veiligheidsrisoco's en geluid- stank- 
en milieuoverlast.  

Het project ter verbetering van het openbaar 
vervoer en fietsers op de Sarphatistraat heeft 
voorgesteld om afslaand verkeer van de 
Sarphatistraat richting Amstel  te weren door het 
plaatsen van paaltjes. Deze maatregel voorkomt 
dat er sluipverkeer over de Amstel rijdt. Hierdoor 
zal voornamelijk bestemmingsverkeer nog gebruik 
maken van de weg waardoor er veel minder kans 
is op hard rijden van automobilisten.  

Een inspreker twijfelt aan de verbetering 
voor de verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid van de straat verbetert 
doordat een groot deel van het sluipverkeer 
vermindert. Doordat de autoparkeerplaatsen 
verdwijnen ontstaat een wandelstrook en ruimte 
voor fiets- en brommerparkeren. Fietsers krijgen 
een aparte fietsstrook stad-uit en stad-in fietst de 
fietser mee met het (verminderde) autoverkeer. 
Dat autoverkeer kan de fietser slechts omzichtig 
passeren waardoor de autosnelheid omlaag gaat. 
Dit past uitstekend binnen het 30 km/h-regime. 
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Een paar insprekers melden dat de 
verkeersdrempels die nu aanwezig zijn 
de snelheid van auto's niet voldoende 
afremmen.  

De drempels die in het nieuwe profiel aangebracht 
worden, zullen voldoen aan de huidige norm 
waarbij de snelheid adequaat geremd wordt. Er 
wordt ook onderzocht (i.v.m. wortelopdruk) of het 
mogelijk is de verhoogde kruising ter hoogte van 
de Nieuwe Kerkstraat te verkorten zodat het 
effect van afremmen versterkt wordt.   

Onduidelijke en inconsistente bebording 
en straatmarkering.  

Straatmarkeringen zijn inderdaad niet consistent. 
Bij de herprofilering wordt een nieuw 
bebordingsplan en nieuwe markeringen 
doorgevoerd. 

Verkeerscirculatieplan is grote 
verbetering voor de fietsers langs de 
Amstel Oost. Voorstel niet wachten op 
herprofilering maar zo snel mogelijk 
invoeren. Voorstander van weren 
taxivervoer in de binnenring.  

Het afsluiten van de Amstel voor afbuigend 
verkeer vanaf de Sarphatistraat zal vooruitlopend 
op de herprofilering van de Sarphatistraat 
uitgevoerd worden. Momenteel wordt onderzocht 
of de uitvoering meegenomen kan worden in de 
werkzaamheden voor de Amstel Oostzijde. 

Afvalcontainers   

Insprekers uiten zorgen over de locatie 
van de ondergronds afvalbak op de hoek 
Amstel/Nieuwe Keizergracht om 3 
redenen:  1) belemmert de doorloop van 
de brug naar de wandelstrook langs de 
oever; 2) te dichtbij de woonboot 
waardoor op zeer korte afstand de 
bewoner hier last van kan hebben; 3) 
draaicirkel van de vrachtwagen zou een 
probleem kunnen zijn. 

De locatie van deze ondergrondse containers is 
opnieuw beoordeeld op de aangedragen punten. 
Wij stellen voor om de containers niet op deze 
locatie te plaatsen en te laten vervallen om de 3 
redenen die genoemd zijn. Binnen het 
projectgebied is geen geschikte plek beschikbaar. 
De plaatsing van containers zal verder 
meegenomen worden door het projectteam die 
de ondergrondse containers in postcodegebied 
1018 introduceert. Dit zal in 2019 starten. 

De afvalcontainers die nu op de hoek 
Amstel Nieuwe Kerkstraat staan zorgen 
voor veel overlast. Verzoek weghalen op 
de historische hoek en verder plaatsen 
van kruising Amstel/Magere Brug.  

Op deze locatie wordt een restafvalcontainer en 
een papier- en glascontainer geplaatst. De papier- 
en glas containers bestaan al en zijn een oud type. 
Door de oude containers te vervangen (door een 
type dat een kleinere dekplaat heeft) is het 
mogelijk om een derde container bij te plaatsen 
waarbij de ingenomen ruimte slechts 90 cm groter 
wordt. 



 
Gemeente Amsterdam Datum 19 september 2018 

Pagina 7 van 11 

Meerdere insprekers maken zich zorgen 
over het zicht op deze historische hoek 
op de Magere Brug, en ook over de 
toegankelijkheid en doorgang van de  
wandelstrook langs de Amstel naar de 
brug. Een inspreker stelt voor om de te 
vervangen boom om te ruilen voor de 
containers zodat er betere doorgang 
plaatsvindt.  

De locatie is opnieuw beoordeeld tegen het licht 
van de aangedragen reacties. Het omruilen van de 
containers en de boom is een goede suggestie. 
Het verbetert de toegankelijkheid aanzienlijk. Ook 
draagt het bij aan een verbeterd zicht op de 
Magere brug. Het volledig laten vervallen van deze 
containers wordt echter niet voorgesteld. Om 
tegemoet te komen aan de doelstelling van 
Amsterdam om binnen een paar jaar geen zakken 
op straat meer te zien, en meer afval te scheiden 
zal de dekking van containers voldoende moeten 
zijn. 

Verzoek wijzigen opening van de 
containers door deze een halve slag te 
draaien zodat de ingang aan de kant zit 
waar meer stoepruimte beschikbaar is. 
Het wijzigen van de afvallocatie 
bevordert bovendien de doorstroming 
omdat de gebruikers dan niet meer op 
de rijbaan staan. 

Het algemeen beleid is dat de opening van de 
afvalcontainer zich aan de trottoirkant bevindt 
zodat het voor gebruikers veilig is. Op deze locatie 
is de opening aan de straatzijde, welke inderdaad 
niet veilig is. De afdeling Afvalinzameling zal 
binnen afzienbare tijd de opening omdraaien. 

Inspreekster stelt voor om het voetpad 
voor de bakken aan de Amstelzijde 
breed te maken en het voetpad aan de 
gevelzijde smal. Dit nodigt meer uit om 
langs de Amstel te lopen, in het 
voorgestelde ontwerp wordt het 
voetpad hier onderbroken.  

Het voorstel om de bandenlijn van de weg te 
verplaatsen/verspringen is niet in lijn met het 
profiel van de eerder geherprofileerde oostelijke 
Amstel. Er is toen voor dit profiel gekozen om de 
bomen te kunnen laten staan. Wel zal in het 
voorgestelde ontwerp meer ruimte aan de 
oeverzijde komen omdat alle autoparkeerplekken 
plaats maken voor een wandelstrook. Door de 
containers op een andere locatie te plaatsen, en in 
lijn met de 'voorzieningenstrook' zal de 
wandelstrook achter de containers ruimer worden 
dan nu het geval is. 

Suggestie om huisvuiltegels te plaatsen 
zodat berg vuilniszaken niet meer twee 
keer per week voor de deur ligt. Voorstel 
om afvallocaties te projecteren op de 
straathoeken.  

De tegels hebben geen handhavingswaarde. Het 
blijft coulance van bewoners of ze de zakken op 
die locatie bij de tegel willen plaatsen. De 
gemeente zal het vanaf elke locatie moeten 
opruimen. Zo is het juridisch vastgelegd. Dit wijzigt 
pas na de plaatsing van een container. Omdat het 
postcode gebied 1018 als eerste in Centrum Oost 
wordt voorzien van containers is het nu niet 
opportuun de tegel te plaatsen. 
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Locatie Jan Vinkbrug tussen 101 en 105 
voor de OAIS past esthetisch niet. Graag 
verplaatsen naar de Weesperstraat 

Om tegemoet te komen aan de doelstelling van 
Amsterdam om binnen een paar jaar geen zakken 
op straat meer te zien, en meer afval te scheiden 
zal de dekking van containers voldoende moeten 
zijn. Er komen daarom ook ondergrondse 
containers op de Weesperstraat. Deze locatie is 
gekozen omdat er een bepaalde diepte nodig is 
voor voldoende capaciteit van de containers die 
alleen in de buurt van de bruggen te realiseren is. 
Indien er overgegaan moet worden op een lagere 
capaciteit zal het aantal containers verhoogd 
moeten worden. 

Terras    

Meerdere insprekers verzoeken een 
kleiner terras van het Café 'De Magere 
Brug' in verband met de doorloop. 
Verzoek grenzen stellen aan het terras 
van café De Magere Brug; mindervaliden 
en kinderwagens moeten nu allemaal 
over de straat. Advies om het terras te 
beperken zodat de doorgang over het 
trottoir breder wordt. 

Bij het vergunnen van terrassen bij een 
horecaonderneming toetst de gemeente aan het 
terrassenbeleid van het stadsdeel, in dit geval dat 
van stadsdeel Centrum. Een van de regels van het 
Terrassenbeleid van Centrum is dat de op het 
trottoir aanwezige doorloopruimte voor 
voetgangers minimaal 1,50 meter bedraagt. Het 
terras van café 'de magere brug' voldoet aan deze 
doorloopruimte, zoals met behulp van 'punaises' 
aangegeven is in de bestrating. Het wijzigen van 
deze minimale doorloopruimte is alleen mogelijk 
indien een terrassenplan wordt opgesteld.  

Verlichting   

Inspreekster is blij met de 
kroonlantaarns. Nadeel van de hoge 
masten was dat de bomen ongelijkmatig 
gesnoeid werden: delen van het 
bladerdek werden weggesnoeid om plek 
te maken voor de lichtmasten.  
Inspreekster hoopt dat er meer licht 
komt, het is nu donker.  

Om de kroonlantaarns in te kunnen zetten is een 
lichtmeting gedaan. Om te voldoen aan de 
vereiste hoeveelheid verlichting is er een extra 
lantaarn bijgeplaatst ten opzichte van de huidige 
lichtmasten. 

Bomen   

Enkele insprekers vragen om alle bomen 
tussen Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe 
Prinsengracht in 1x vervangen (nu zeer 
divers in vorm en hoogte en blad). 
Voorkeur voor uniforme keuze 
bomensoort. 

Beleid in A’dam is om alle bomen te handhaven en 
altijd eerst te zoeken naar inpassing van bomen. 
Door de verandering van het type lichtmast 
kunnen de bomen uniformer worden gesnoeid. 

Woonboten   
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Inspreekster heeft een walkast voor de 
nuts voorzieningen voor haar woonboot. 
Zij merkt op dat de kade te ondiep is, en 
dat deze beter verder op de kade 
geplaatst kan worden.  

De walkasten worden in dit deel van de Amstel 
niet in de wandelstrooks langs de kade geplaatst, 
maar in de 'voorzieningenstrook' in lijn met het 
overige straatmeubilair. Dit is een aanpassing aan 
de hand van de ervaring van de vorige 
herprofilering. 

Aantal woonboten is, ondanks eerder 
verzoek van de Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad (VVAB) in 
2005, niet afgenomen. Er is toestemming 
verleend voor juist hogere, 
gezichtsbepalende schepen die zeer 
matig onderhouden worden. 

Sinds 2005 is er op en aan het water van de 
binnenstad veel gebeurd, zoals de vaststelling van 
de Bootrichtlijnen 2009 (herziening in 2014), de 
Nota Welstand op het water (2009 (herziening 
2014) en de vaststelling van het bestemmingsplan 
Water van de binnenstad in 2012. Op al deze 
momenten hebben de VVAB en veel andere 
betrokkenen inspraakreacties ingediend.  
In het bestemmingsplan Water is vastgelegd 
hoeveel (woon)boten er zijn toegestaan in 
bepaalde stukken water. Aan de Amstel zijn er 
niet meer boten neergelegd dan er waren. Het 
toenmalige bestuur van stadsdeel Centrum heeft 
er niet voor gekozen om te streven naar minder 
boten aan de Amstel in de binnenstad.  
In de Bootrichtlijnen zijn de maximale maten van 
woonboten vastgelegd. Als woonbooteigenaren in 
de binnenstad hun boot willen vervangen of 
verbouwen zijn dat de maten waar ze zich aan 
moeten houden. Als een eigenaar een kleinere 
boot heeft en deze wil vervangen door een 
grotere boot binnen de maximale maatvoering is 
dit inderdaad mogelijk. Ook dit is een expliciete 
keuze geweest van het toenmalige bestuur van 
stadsdeel Centrum.  
Het onderhoud van een boot is een zaak van de 
eigenaar. Zodra eventueel achterstallig onderhoud 
kan leiden tot een welstandsexces heeft de 
gemeente sinds de vaststelling van de nieuwe 
Nota Welstand op het water (juli 2018) de 
mogelijkheid om op te treden tegen een 
welstandsexces. Daar is aan de Amstel 
(binnenstad) geen sprake van. 

Fietsparkeren   
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Een inspreker vraagt om een breed 
trottoir aan de huizenkant in verband 
met de publieksstroom naar en van 
Carré vrij van obstakels zoals 
rijwielbijzethekjes. In plaats van 21 stuks 
worden het er 39 stuks. Het lijkt erop dat 
er meer plekken komen. Dit is al te 
weinig, zeker voor het gedeelte 
tegenover huisnrs 61, 63 en 65 met het 
gevolg dat andere plekken zoals bomen 
gebruikt worden. Er zijn hier al meer dan 
17 fietsen in gebruik. 

De wandelstrook langs de Amstel neemt een deel 
van de voetgangers over die nu het trottoir 
gebruiken. De wandelstrook blijft vrij van 
obstakels door de fietsparkeervoorzieningen 
tussen de bomenrij te plaatsen. Het aantal 
fietsparkeerplekken is in dit deel opgehoogd naar 
46 fietsparkeerplekken. In totaal neemt het aantal 
fietsparkeerplekken toe van 42 plekken naar 92 
fietsparkeerplekken. Indien blijkt dat dit niet 
voldoende is, dan kunnen er bij de schouw na 
oplevering nog maatwerk aanpassingen 
doorgevoerd worden. 

Diversen   

Wat gebeurt er met de festiviteiten  als 
de brug is afgesloten aan oneven zijde: 
bijv. 4 en 5 mei, Uitmarkt  

Met de evenementen organisatie is afgesproken 
dat de werkzaamheden pas na 5 mei uitgevoerd 
worden tussen de Nieuwe Kerkstraat en Nieuwe 
Prinsengracht. De organisatie kan zich dan beter 
voorbereiden op het gewijzigde straatprofiel voor 
de evenementen in 2020. De uitmarkt vindt plaats 
op en rond het Marineterrein. 

Afwatering is aandachtspunt zijn er 
voldoende putten in de nieuwe situatie? 

In het ontwerp is rekening gehouden met goede 
afwatering. 

Wat is de reden dat de wandelstrook 
niet wordt doorgetrokken vanaf Carré 
tot de Sarphatistraat? Wordt het pad in 
de toekomst wel gerealiseerd?  

De wandelstrook langs het water kan niet worden 
doorgetrokken naar de Sarphatistraat omdat daar 
nog autoparkeerplekken zijn. 

Een inspreker twijfelt aan het gebruik 
van de wandelstrook langs het water en 
over de wettelijke norm van 1,5 meter. 

De wandelstrook is niet onderhavig aan een 
wettelijke minimale maat. De afmeting van de 
wandelstrook varieert van 1,70 meter tot 2,30 
meter.  

Worden er rustbanken en zwemtrappen 
langs het nieuwe wandelpad worden 
gerealiseerd? Zijn er soortgelijke plannen 
in voorbereiding voor de westzijde van 
de Amstel tussen Blauwburg en 
Sarphatistraat?  

In het deel tussen Carré en Hermitage worden 
geen extra bankjes toegevoegd. De bestaande 
bank bij de Magere brug wordt teruggeplaatst. 
Zwemtrappen worden niet toegevoegd. Indien die 
wens er is, kan een eventuele mogelijkheid met de 
gebiedsmakelaar worden besproken. 

Zijn er plannen voor de herprofilering 
van de Amstel Westzijde? 

Recent heeft de straat groot onderhoud gehad. 
Indien er geen calamiteiten plaatsvinden, dan zal 
er minimaal 10 jaar geen reden zijn om de straat 
te herprofileren. 
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Wat is de noodzaak van de 
herinrichting? Waarom zou je een buurt 
die nu in balans is verstoren?  

De technische staat van het wegdek is slecht en 
moet vervangen worden om te zorgen dat de 
veiligheid van de verkeersgebruikers gewaarborgd 
wordt. Bovendien is het Masterplan Amstel 
Oostoever in 2005 vastgesteld dat uitgaat van een 
herinrichting van de Amstel  tussen Blauwbrug en 
de Hoge Sluisbrug. Herinrichting van dit deel kan 
nu worden uitgevoerd door zicht op voldoende 
autoparkeerplaatsen compensatie. 

Een inspreker twijfelt of de kwaliteit van 
de kade voldoende is om de 
herprofilering aan te kunnen. 

De beheerder van de kademuur heeft aangegeven 
dat de technische staat van de kade voldoende is 
en er geen noodzaak is om de kade te renoveren.  

 


