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Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 4 februari 2019  

 

Aanwezig: Michel van Wijk (vz / PKL), Erik Hardeman (notulist / buurtmagazine / STAA / NPG), Carola Pel, 

Aïmane Soussi, Amber van Stijn en …. (gemeente Amsterdam), Elmar Janssen en Raphaël van Kraay 

(stadsdeelcommissie Centrum), Inge Blaauw (Sarphatistraat / PWBV), Dolf Blussé (PKL), Florien Boucher 

(PMG), Petra Catz (PWBV / PML), Saskia Duursema (PDL), Annette Haak (NKG), Caroline Hissink 

(Plantagekade), Joke Kaelen (PDL), Pienke Kal (PWBV / Spinozastraat), Melle Klazinga (NPG), Loes Lauteslager 

(PMG), Annemiek Overbeek (PDL), Emile Polak (Artis), Mirco Racz (PML), Lies Ros (PMG/PKL), Wout Ros (PvdA 

/ PML), Ilona van der Rijt (PML), Eva Schippers (PDL), Ton Schulpen (PML), Michel Snoeren (Sarphatistraat), 

Bob Soer (Weesperstraat), Hans Soetekouw (PWBV / PML), Marlies Steverink (NPG / STAA), Roos Theuws (De 

Groene Plantage / NKG), Kasper Verberne (Eik en Linde), Jeroen Verhulst (BO1018 / Fietsersbond), Molly 

Vingerhoets (NPG), Paul Wilhelm (PML), Angelique Wijnberg (Dock). 

 

Afkortingen: 

BO1018 Buurtorganisatie 1018   Dock  Amsterdamse welzijnsorganisatie 

NKG  Nieuwe Keizersgracht   NPG  Nieuwe Prinsengracht 

PDL  Plantage Doklaan   PKL  Plantage Kerklaan 

PMG  Plantage Muidergracht   PML  Plantage Middenlaan 

PWBV  Plantage Weesperbuurtvereniging STAA  Stichting tussen Amstel en Artis 

 

 

1. Opening en Voorstelronde  

Voorzitter opent de vergadering opnieuw in het Sarphatihuis en vraagt de aanwezigen zich kort voor 

te stellen.  

 

2. Vaststelling van de Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

3. Verslag Plantage Weesperbuurt Overleg dd 17 december 2018  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Presentatie Herinrichting Plantage Middenlaan door vertegenwoordigers van de gemeente 

 

Vz, zet de gang van zaken uiteen. Amber van Stijn van de gemeente Amsterdam verzorgt een 

presentatie over de visie van de gemeente op de herinrichting en op de afwegingen die in de voorbije 

maanden zijn gemaakt. Er kunnen informatieve vragen worden gesteld, maar het is niet de bedoeling 

om vanavond een discussie te voeren. Een van de komende weken zal een werkatelier worden 

ingericht waarin ambtenaren en een groep van maximaal 15 buurtbewoners met elkaar van 

gedachten kunnen wisselen over mogelijke en gewenste oplossingen voor de herinrichting.  

 

In haar presentatie gaat mevrouw Van Stijn uitvoerig in op de geschiedenis van de herinrichting en de 

huidige stand van zaken. Uitgangspunt is de wens van het GVB en de gemeente om de tramhaltes ter 

hoogte van de Hollandsche Schouwburg te verbreden. Die zijn nu te smal wat niet alleen kan leiden 

tot gevaarlijke situaties bij grote drukte, maar wat ook een probleem is voor bijvoorbeeld 

rolstoelgebruikers. Bredere tramhaltes zouden echter automatisch leiden tot het verleggen van de 

rijbaan in de richting van de huizen met als gevolg dat een groot aantal bomen zou moeten worden 
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gekapt. Hiertegen was in een eerder stadium zoveel protest van bewoners gerezen dat de gemeente 

toen besloot om hiervan af te zien. Vervolgens is een groot aantal alternatieve mogelijkheden 

geïnventariseerd om in de op die hoogte relatief smalle Plantage Middenlaan bredere tramhaltes te 

realiseren zonder dat dat ten koste van de bomen zou gaan. Al die alternatieven bleken echter om 

uiteenlopende redenen op bezwaren te stuiten. Mevrouw Van Stijn herhaalt de al begin 2018 door 

de gemeente Amsterdam getrokken conclusie dat de bij bewoners zeer omstreden variant met op de 

Plantage Middenlaan eenrichtingsverkeer-de-stad-uit en autovrij-de-stad-in uiteindelijk de enig 

haalbare mogelijkheid vormt voor zowel de gewenste aanpassing van de tramhaltes als het behoud 

van vrijwel alle bomen. 

 

(Voor uitgebreide informatie over de verschillende varianten en de gemaakte afwegingen zie het 

rapport ‘Varianten & afweging Verkenning herinrichting Plantage Middenlaan’).   

 

Zij besluit haar presentatie met de oproep aan geïnteresseerde buurtbewoners om zich bij Hans 

Soetekouw voor het werkatelier aan te melden en daar mee te denken over alternatieve oplossingen. 

Hoewel de gemeente vrijwel alle denkbare alternatieven al redelijk uitputtend heeft onderzocht, 

houdt men deze mogelijkheid om de ideeën voor de herinrichting te ‘optimaliseren’ nadrukkelijk voor 

bewoners open. Op basis van de uitkomsten van het werkatelier, waaraan ook het GVB zal 

deelnemen en dat in de visie van mevrouw Van Stijn niet meer dan één avond in beslag zal nemen, 

zal de gemeente een definitief plan presenteren en dit vrijgeven voor inspraak inclusief een officiële 

inspraakavond voor bewoners.  

 

Tijdens de presentatie maken veel aanwezigen gebruik van de mogelijkheid om informatieve vragen 

te stellen. Een belangrijke vraag is of tijdens het werkatelier de mening van bewoners even zwaar telt 

als die van het GVB. Een duidelijk antwoord blijft achterwege. Mevrouw Van Stijn herhaalt slechts het 

door de gemeente gehanteerde uitgangspunt dat het GVB zijn betrouwbaarheid en snelheid moet 

behouden.  

Een andere vraag is hoe dit plan moet worden gezien tegen de achtergrond van het voornemen van 

de gemeente om op tamelijk korte termijn een groot verkeerscirculatieplan voor het hele centrum te 

presenteren. Het gerucht gaat dat in het kader van dat plan sprake zou zijn van een totale afsluiting 

van de Anne Frankstraat voor autoverkeer. Dat zou vergaande consequenties hebben voor het 

autoverkeer op de Plantage Middenlaan. Is het niet voorbarig om dan nu een plan voor alleen de 

Plantage Middenlaan te maken? Zou het geheel niet in samenhang moeten worden bekeken? Vz. 

vindt dit een interessante vraag maar suggereert, mede gezien de tijd, om deze vraag verder in het 

werkatelier aan de orde te stellen. Hij bedankt de vertegenwoordigers van de gemeente voor de 

uitgebreide presentatie. 

 

5. Namenmonument  

Petra Catz meldt, zoals ook in het vorige PWO al werd gerapporteerd, dat er beroep zal worden 

aangetekend tegen het afwijzen van het ingediende bezwaarschrift. Omdat de gemeente heeft laten 

weten dat dit beroep geen opschortende werking heeft zal bij de rechtbank een voorlopige 

voorziening worden gevraagd om te voorkomen dat wordt gestart met de voor 1 maart 

aangekondigde bomenkap. De gronden voor het beroep zullen op de website van BO1018 worden 

gepubliceerd. Catz vraagt en krijgt toestemming van de vergadering om een mailing uit te laten gaan 

waarin gevraagd wordt om een bijdrage in de kosten van deze administratieve procedure. 

Daarnaast meldt Roos Theuws dat een aantal architecten en kunstenaars van mening is dat er gezien 

het nationale karakter van zo’n enorm belangrijk monument en gezien de grote hoeveelheid 

overheidsgeld voor het project sprake had moeten zijn van een formele aanbesteding. Stichting De 

Groene Plantage gaat de gevolgde procedure dan ook aanvechten bij de gemeente.  
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6. Mededelingen: 

a. Oosterkerk 

Naar aanleiding van het beroep van PWO en Eilandenoverleg tegen de voorgenomen verkoop 

van de Oosterkerk aan Stadsherstel is de verkoop opgeschort. Voor er een besluit wordt 

genomen, zal de wethouder eerst in overleg treden met de Stichting Oosterkerk. 

 

b. Drijvende tuinen Schaduwkade 

Voorzitter meldt dat het voorstel van bewoners van de Nieuwe Keizersgracht welwillend in de 

stadsdeelcommissie is ontvangen. Het wordt nu op ambtelijk niveau besproken, maar een 

knelpunt is dat de Nieuwe Keizersgracht onderdeel is van het uitwateringsgebied waar langs 

overtollig water uit de Amstel en achterland wordt afgevoerd. Het is dus nog geen gelopen race, 

maar er wordt aan gewerkt. 

c. Netwerk Plantage 

Onlangs heeft dit netwerk van achttien culturele instellingen in de buurt onder de noemer ‘Oase 

van Amsterdam’ een nieuwe start gemaakt. Voorzitter meldt dat hij wil onderzoeken of met 

behulp van dit netwerk, dat sterk inzet op duurzaamheidsinitiatieven, een aantal afvalpunten 

voor klein chemisch afval in de buurt kan worden verwezenlijkt.  

 

d. 30 kilometer zone 

Op het traject Anne Frankstraat – Roetersstraat zal op zeer korte termijn een adviessnelheid van 

30 km./uur worden ingevoerd. Ook worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. 

 

e. Wibautas 

Voorzitter werkt namens zijn groepering Bewoners Amsterdam Centrum (BAC) samen met enkele 

bewonersorganisaties langs de Wibautas aan een voorstel voor een 30 km zone op de route van 

IJtunnel tot Prins Bernhardplein. Het streven is een gezamenlijk voorstel, waarmee een grote 

groep belanghebbenden naar de wethouder kan gaan. 

 

f. Verkameren 

Er zijn plannen om met een groepje mensen een voorstel aan het stadsbestuur en de 

stadsdeelcommissie op te stellen om gezinswoningen in de stad te behouden. Dit gezien het 

toenemende aantal vergunningen dat wordt verstrekt om woningen voor huishoudens om te 

zetten in woningen die kamergewijs verhuurd kunnen worden. Voorzitter vraagt 

belangstellenden om zich voor dit groepje aan te melden. 

  

g. Cartesius 2 

De kosten van de verbouwing dreigden zo hoog te worden , rond 75 miljoen, dat de wethouder 

er geen toestemming voor geeft. De verbouwing is daarom definitief afgeblazen. 

 

7. Sluiting 

 

Om ongeveer 21.45 uur sluit vz. de vergadering.  

 


