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Aan:     Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel centrum 
Afdeling juridische zaken 

 Amstel 1 
 1011 PN Amsterdam 
Mede: Mevrouw S. Huft 
 Projectmanager Verkeersmaatregelen Munt 
 Weesperplein 8 
 1018 XA Amsterdam 
 
Bijlagen: e-mail d.j.veldman maart-april 2017 
    Verkeersbesluit 2017-017101D 
    Routeadviezen navigatiesystemen 
    Bewonersbrief Uitneembare paal 
Uw Kenmerk:  V&OR/UIT/2017004223 
 
Betreft: Bezwaar Verkeersbesluit verkeersmaatregel knip Amstel t.h.v. Nieuwe Keizersgracht 
Nummer: 2017-017101D d.d. 14 juli 2017 
 
Amsterdam, 20 augustus 2017 
 
Geacht bestuur en Mevr. S. Huft, 
 
Namens een aantal bewoners van de Nieuwe Keizersgracht willen ondergetekenden 
bezwaar aantekenen tegen het verkeersbesluit verkeersmaatregel knip Amstel t.h.v. Nieuwe 
Keizersgracht Amsterdam. 
De bewoners van de Nieuwe Keizersgracht tussen Amstel en Weesperstraat vrezen de last te 
zullen gaan dragen van de voorgestelde maatregelen. Zij voorzien een onveilige situatie voor 
fietsers op de hoek Nieuwe Keizersgracht en Amstel. Zij voorzien uitrij-problemen bij de 
Weesperstraat. Zij werden niet betrokken in de besluitvorming en kennen de 7 afgekeurde 
alternatieven niet. 
 
De kortste weg van een groot gebied ten zuiden van het Singel naar de omgeving van de 
Munt zal na de uitvoering van de knip via de Nieuwe Keizergracht gaan lopen. Het verkeer 
op de Nieuwe Keizersgracht staat bij leveranties dagelijks een aantal keren vast wat 
regelmatig tot luidruchtig oponthoud leidt. Voor het vast gelopen verkeer op de Nieuwe 
Keizersgracht is er straks geen alternatieve route meer mogelijk. Omdat de oorzaak van het 
overvloedige verkeer niet wordt aangepakt zal ook de Amstel Oostzijde nog blijvend het 
onnodige (taxi-) verkeer te verwerken krijgen. 
 
In maart 2017 heb ik (D.J. Veldman) reeds mijn zorgen richting “maatregelen munt” geuit 
over het toegenomen verkeer aan de Amstel Oostzijde na het afsluiten van de routes via de 
Vijzelstraat, de Utrechtsestraat en de Amstel Westzijde. Ik gaf toen ook aan dat de 
routeplanners als TomTom, Google, HereWeGo en zelfs de routeplanner van de gemeente 
Amsterdam (routegenerator munt), al het verkeer via de Amstel Oostzijde leiden. Het 
antwoord  luidde: Helaas, en als marktpartij zijn deze bedrijven niet genoodzaakt de door de 
gemeente Amsterdam voorgestelde routes over te nemen in hun planners. In de bijlage een 



 

Pagina 2 van 3 
 

aantal screenshots van routes die nu bijna alle via de Amstel Oostzijde en straks dus via de 
Nieuwe Keizersgracht gaan lopen. 
 
De uitneembare paal op of bij de helling van de brug creëert voor de fietsers een nieuwe 
gevaarlijke situatie. Het afslaand autoverkeer richting Nieuwe Keizersgracht past niet bij het 
doorgaande fietsverkeer. Nu al worden hier geregeld gevaarlijke verkeerssituaties gespot. 
 
De kruising van de Weesperstraat is onoverzichtelijk. Voetgangers, fietsers van twee 
richtingen op een smal fietspad en een hoofdroute autoverkeer. Vooral de onverwachte 
fietsers van rechts worden niet gezien door de bebouwing. Deze onoverzichtelijke situatie 
kan ons inziens toename van verkeer niet aan. 
 
Natuurlijk ondersteunen wij oplossingen die de zeer onwenselijke en gevaarlijke 
verkeerssituatie op Amstel Oostzijde spoedig kunnen verbeteren, zelfs als dat enige 
verslechtering voor de leefomgeving van de bewoners van de Nieuwe Keizersgracht zou 
betekenen. Nu worden de problemen aan de Amstel Oostzijde niet opgelost en zullen 
problemen op de Nieuwe Keizersgracht ontstaan. Wij hebben meer vertrouwen in een 
aanpak bij de bron: verhinderen dat het verkeer de onwenselijke route via de Amstel 
Oostzijde neemt. Daarnaast: maak de gewenste route via de Weesperstraat aantrekkelijker 
dan de sluiproute via de Nieuwe Keizersgracht. 
 
Wij willen graag enkele suggesties doen om dit besluit succesvol te maken: 
 

1. Aanpassen van de routegenerator op de website van de gemeente Amsterdam 
2. Amstel Oostzijde verkeersbord plaatsen: alleen bestemmingsverkeer 
3. Dringend, zo mogelijk dwingend advies Weesperstraatroute geven aan  alle 

taxibedrijven in Amsterdam 
4. Dringend, zo mogelijk dwingend advies Weesperstraatroute melden aan alle 

routeplanners (Google, HereWeGo en TomTom). 
5. Linksaf verkeer Sarphatistraat-Weesperstraat soepeler laten verlopen 
6. Linksaf verkeer Weesperstraat-Mr. Visserplein soepeler laten verlopen. 

 
Wanneer het verkeer op de Nieuwe Keizersgracht door dit besluit met meer dan 15% 
toeneemt dringen wij aan één of meer van de volgende opties te volgen: 

1. Omkeren rijrichting Nieuwe Achtergracht samen met een linksaf verbod 
Sarphatiestraat richting Amstel Oostzijde 

2. Amstel Oostzijde een officiële Fietsstraat maken 
3. Uitneembare paal ook op Nieuwe Prinsengrachtbrug  

 
 
Met vriendelijke groet, 
            
Dirk Jan Veldman 
Namens 17 bewoners Nieuwe Keizersgracht tussen Amstel en Weesperstraat 
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Correspondentie: 
Dirk Jan Veldman 
Nieuwe Keizersgracht 10 
1018DR Amsterdam 
0624715296 
d.j.veldman@xs4all.nl 


