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Terrassenbeleid 2011 

In het Terrassenbeleid 2011 is de mogelijkheid opgenomen af te wijken van de reguliere regels voor 

terrassen. In individuele gevallen kan dit als er sprake is van maatwerk. Wanneer meerdere terrassen in een 

straat of op een plein met elkaar in samenhang zijn, kan een terrassenplan worden opgesteld. Een 

terrassenplan voor een straat kan worden toegepast om de doorloopruimte voor voetgangers te 

bevorderen. In zo’n geval kunnen alle terrassen in die straat op één lijn worden geplaatst waardoor 

voetgangers niet hoeven te ‘meanderen’ door de terrassen, maar rechtdoor kunnen lopen.  

 

Naar aanleiding van de herprofilering van de Eilandenboulevard is besloten om een terrassenplan op te 

stellen. De plannen voor de Eilandenboulevard zijn gestart om het gebied een economische impuls te geven 

en het toerisme in dit oostelijke deel van de binnenstad te bevorderen. De herprofilering heeft onder andere 

als doel de extra ruimte die op de stoep ontstaat, te gebruiken om meer doorloopruimte voor voetgangers 

te creëren. Doordat bij de herprofilering de stoep gemiddeld 5,5 meter breed wordt (afhankelijk van de 

rooilijn kan dit per horecazaak iets afwijken), kan de doorloopruimte voor voetgangers worden vergroot en 

kunnen de meeste horecazaken aan de Eilandenboulevard een groter terras exploiteren dan in de huidige 

situatie.  

 

Bestaande horecagelegenheden 

Op dit moment zijn in de Eilandenboulevard zeven zelfstandige horecagelegenheden gevestigd met terras 

aan de voorgevel: 

� Eetcafé de Werf, Oostenburgergracht 3 

� Tom Yum Kung. Oostenburgergracht 31 

� Il Forno, Oostenburgergracht 37 

� Snackbar Sphinx, Oostenburgergracht 69-71 

� Maccheroni, Wittenburgergracht 143 

 

Daarnaast worden van de volgende ondernemers vergunningaanvragen verwacht voor een terras aan de 

gevelzijde Zij vallen t.z.t. dan ook binnen dit terrassenplan: 

� Het Werkteater, Oostenburgergracht 75 

� Frank’s Smokehouse, Wienercomplex  

 

Tot slot geldt voor de volgende terrassen dat de situatie na de herprofilering ongewijzigd blijft. Zij vallen 

daarom buiten dit terrassenplan: 

� Juice and Salad, Oostenburgergracht 185 

� Café de Nieuwe Vaart, Oostenburgergracht 187 

 

Voorstel terrassen gevelzijde 

Voorgesteld wordt om voor de terrassen aan de gevelzijde een doorloopruimte van x meter aan te houden. 

Dit voorstel wijkt daarmee af van het huidige terrasbeleid, dat minimaal 1,5 meter vrije doorloopruimte 
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voorschrijft. De resterende ruimte op de stoep, direct aan de gevel van de horecazaak, kan voor terras 

worden gegund. In bijlage 1 is een dwarsdoorsnede van het principe uitgewerkt.   

 

Voorstel maatwerkterras Daan & Daan 

Het terras van Daan&Daan, Kattenburgerplein 39/40 is een (gesplitst) maatwerkterras. Door de 

herinrichtingsplannen valt een deel van het terras weg door de aanleg van plantvakken rondom het 

Kattenburgerplein. Voorgesteld wordt om dit verlies aan oppervlakte te compenseren aan de oostzijde van 

het huidige terras. De bestaande en nieuwe situatie zijn hieronder weergegeven.  

 

 
 

Inspraak 

Het concept-terrassenplan Eilandenboulevard zal na vrijgave door het algemeen bestuur 6 weken ter inzage 

liggen.  

 

Voorwaarden 

De volgende voorwaarden gelden bij de vergunningverlening van alle terrassen: 

1. Sluitingstijd 01.00 uur doordeweeks en 02.00 in het weekend;  

2. Terrassen alleen direct tegen de gevel 

3. Terrasschotten alleen haaks op de gevel (andere objecten om het terras af te scheiden zoals 

bloembakken zijn niet toegestaan).  

4. Terrasmeubilair dient na sluitingstijd te worden opgeslagen tegen de eigen gevel.  

 

Gevolgen 

Door de herprofilering ontstaat meer ruimte op de stoep. Dit komt ten goede aan de doorloopruimte van 

voetgangers en de terrassen. Alle terrassen aan de gevelzijde van Eilandenboulevard gaan er in vierkante 

meters op vooruit. Dit komt doordat terrassen iets dieper kunnen worden dan in de huidige situatie. Voor 

het maatwerkterras van Daan&Daan geldt dat deze niet wijzigt in het aantal vierkante meters in de nieuwe 

situatie.   



 

 Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum  

  

 

Vervolgproces vaststelling terrassenplan 

Het terrassenplan is een burgemeester besluit wat gemandateerd is aan stadsdeelvoorzitter Boudewijn 

Oranje. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum kiest ervoor om akkoord te vragen aan het AB. Na 

het besluitvormend AB zal het plan zes weken ter inzage liggen, hierna tekent de stadsdeelvoorzitter het 

plan en wordt er een afschrift naar het College van B&W gestuurd.   

 

Overwegende: 

o Dat de Eilandenboulevard zich leent voor een terrassenplan als bedoeld in het Terrassenbeleid 2011; 

o Dat het op één lijn brengen van de terrassen leidt tot de gewenste ruimte voor voetgangers; 

o Dat de aanpassingen geen negatief gevolg hebben voor de doorloopruimte voor voetgangers; 

o Dat het laden en lossen in venstertijden niet onmogelijk wordt gemaakt door het plaatsen van 

terrassen; 

o Dat de exploitatie niet leidt tot overlast; 

o Dat in het Terrassenplan voldoende ruimte is opgenomen voor nood- en hulpdiensten; 

o Dat dit Terrassenplan in de toekomst, als daarvoor aanleiding is, kan worden aangepast. 

 

Besluit 

Tot vaststelling van het Terrassenplan Eilandenboulevard, zodat in afwijking van het Terrassenbeleid 2011 

aan de  Eilandenboulevard terrassen zijn toegestaan in de zone zoals beschreven in dit besluit.  

 

De Burgemeester van Amsterdam 

 

Namens deze 

 

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum 

 

 

 

 

Boudewijn van Oranje 

 

Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Burgemeester 


