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Wat is dit Document?

Waarom dit Document?

Inhoud

Leeswijzer

Dit document bevat een samenvatting van de input opgehaald tijdens de 
inloopbijeenkomst voor het project ‘Herinrichting Prins Hendrikkade-Oost’ op 29 
mei 2019 jl. Behalve de wensen van aanwezigen tijdens de bijeenkomst bevat het 
document ook wensen die op een andere manier dan de inloop bij het projectteam 
zijn binnengekomen zoals via de projectmail, telefoon en via meldingen openbare 
ruimte. 

De opgehaalde input wordt door het projectteam ‘Herinrichting Prins Hendrikkade-
Oost’, waar mogelijk, gebruikt bij het opstellen van een afwegingskader in de Nota 
van Uitgangspunten (NVU). Op basis van dat afwegingskader kan het ontwerp 
verder worden uitgewerkt.

In het document vindt u per onderwerp een samenvatting van de wensen/ ideeën 
die zijn opgehaald met daaronder cursief een reactie van het projectteam. De 
reactie beschrijft hoe deze wensen/ ideeën al dan niet een plek krijgen in de 
concept Nota van Uitgangspunten. Omdat er verschillende en soms tegenstrijdige 
belangen zijn, kan niet aan alle wensen worden voldaan; ook omdat er wensen zijn 
die soms onderling conflicteren. 

De samenvattingen van de gemaakte opmerkingen of meegegeven wensen is tot 
stand gekomen door meer dan 450 suggesties, die zijn opgehaald tijdens de inloop, 
te verwerken in een database. De wensen en ideeën zijn ingedeeld in de volgende 
categorieën:

• Verkeersveiligheid, Oversteekbaarheid en Bereikbaarheid
• Ruimte Fietser & Voetganger
• Auto & Openbaar Vervoer 
• Leefbare & Duurzame plek. 



Verkeers veiligheid; 
oversteekbaar en 
bereikbaar. 
1. Veilige en oversteekbare kruising 
Kalkmarkt 
Er is veel vraag naar een veiligere en beter 
oversteekbare kruising ter hoogte van de 
Kalkmarkt, de huidige situatie wordt als onveilig 
en onduidelijk ervaren. Dit geldt ook voor de 
afslag van Prins Hendrikkade naar Kalkmarkt en 
andersom.

In de uitgangspunten voor het ontwerp zal rekening 
worden gehouden met de verkeersveiligheid, 
oversteekbaarheid en overzichtelijkheid rondom de 
Kalkmarkt. 

2. Veilige kruising, kruising 
IJtunnelmond.  
Een aantal bezoekers vindt dat de IJtunnelmond 
en de oversteek tussen de Peperstraat en de 

Foeliestraat een veiligere, overzichtelijkere en beter 
oversteekbare kruising moet worden. 

In de uitgangspunten worden het verbeteren van de 
veiligheid, de oversteekbaarheid van de IJtunnelmond 
en de oversteek tussen Peperstraat en de Foeliestraat 
meegenomen.

3. Veilige kruising, gebied rondom 
Oosterdokseilandbrug (ODE-brug) 
Het gebied, de kruising ter hoogte van de ODE-
brug wordt als chaotisch en moeilijk oversteekbaar 
ervaren. 

Door de herinrichting van de Prins Hendrikkade 
wordt het kruispunt ter hoogte van de ODE- brug 
aangepast, zodat de veiligheid, oversteekbaarheid 
en overzichtelijkheid verbeteren. De indeling van 



de ODE-brug zelf valt buiten de herinrichting en is 
onderdeel van het project ‘Fietsroute IJpleinveer-
Nieuwmarkt’.

4. Veilige oversteek bij Amrath
Een veiligere en betere oversteekbare kruising ter 
hoogte van het Amrath Hotel, waardoor gasten 
van hotels een heldere routing hebben naar CS, 
bewoners van woonboten de Prins Hendrikkade 
op en af kunnen rijden en sluipverkeer van fietsers 
richting de ODE brug wordt tegengegaan. 

In de uitgangspunten worden het verbeteren van de 
veiligheid en oversteekbaarheid van de kruising ter 
hoogte van het Amrath Hotel meegenomen.

Verkeersader Prins Hendrikkade 
veranderen in verblijfsgebied. 
Minder asfalt; enkelbaans en een verbeterde 
oversteekbaarheid (door bijv. aanleg van een 
middenberm) voor de hele Prins Hendrikkade zodat 
de veiligheid van de voetganger/fietser verbetert, 
de Noord- of IJ-zijde beter ontsloten wordt en 
de uitstraling van het gebied verandert van 
verkeersader naar verblijfsgebied. 

De herinrichting van de Prins Hendrikkade heeft 
als speerpunt de veiligheid, oversteekbaarheid en 
overzichtelijkheid te verbeteren. Het uitgangspunt 
is om een vermindering van de hoeveelheid 
asfalt, veiligere kruispunten, meer ruimte voor 
de fiets en voetganger. Wel moet het ontwerp de 
verkeersbewegingen van regiobus, stadsbus en auto 
aan kunnen.

Bereikbaarheid van de 
achterliggende buurten 
De bereikbaarheid van de achterliggende buurten 
dient te worden gewaarborgd, in samenspraak met 
parkeerdruk, het terugdringen van overlast door 
taxi’s, sluipverkeer en niet-bestemmingsverkeer 
zoals toeristen. De link wordt gelegd met de 
Agenda Amsterdam Autoluw.

Het uitgangspunt is dat achterliggende buurten en 
functies bereikbaar blijven. Ook gaan we kijken of 
lessen getrokken uit een experiment ter hoogte van 
de Buitenkant, om de taxi en bestemmingsverkeer 
te reguleren door gebruik van innovatieve 
technologieën, kunnen worden toepast bij de 
herinrichting.

Situatie ventweg
Het ontwerp van de ventweg moet zorgvuldig 
worden herontworpen met oog voor detaillering 
(lage stoepen), haalbaarheid parkeren (gebruik en 
bezetting) en met aandacht voor de doelgroepen 
die laden- & lossen zoals klanten hotels, 
leveranciers, bewoners/bezoekers woningen. 

Vooruitlopend op de herinrichting wordt de ventweg 
al aangepakt. Dit is nodig om de verkeersveiligheid 
op de weg te verbeteren. Het uitgangspunt voor de 
definitieve herinrichting  is om voor alle  ventwegen 
aan de Prins Hendrikkade de veiligheid te verbeteren 
en deze  in te richten als fietsroute in 2 richtingen en  
de toegankelijkheid voor de voetganger te verbeteren. 
Wel moeten bedrijven, woningen en achterliggende 
buurten en functies bereikbaar blijven en moeten 
leveranciers kunnen blijven laden en lossen. 
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(Verkeers) veiligheid
Verkeersveiligheid van alle modaliteiten boven alles.

Top prioriteit in alle varianten

1.  Gezien de verkeersintensiteiten en de inrichting van 
het kruispunt bestaat er al (tijden) geen noodzaak meer 
om dit kruispunt met verkeerslichten te regelen. Een 
optie zou kunnen zijn de VRI te verwijderen.

2.  Indien hiervoor onvoldoende (maatschappelijk) 
draagvlak voor zou bestaan (procedure om 
verkeerslichten te verwijderen is ingewikkeld), moet 
de installatie gewijzigd worden. Zonder VRI zou 
positief zijn voor de doorstroming van de tram en de 
‘geloofwaardigheid’ van de verkeerslichtenregeling. 
Aandachtspunt is dan de inmeldlus voor de tram stad 
uit naar achteren (in rijrichting gezien) te verplaatsen.”

 Er wordt onderzoek gedaan naar consequenties 
van het eventueel verwijderen van de 
Verkeersregelinstallatie. 

De politiepost neemt veel ruimte in. Hoe lang blijft de 
post operationeel? Het voelt niet prettig.

 De politie post zal verdwijnen en wordt overgenomen 
door een systeem cameratoezicht. Deze voorziening 
wordt momenteel al getest.

Belangrijkste verkeerroute over de plantage Middenlaan 
vanaf de Mauritskade. Zeker ook voor auto bezoekers Artis.

 Hoofd aanvoerroute voor auto’s naar Artis. Evenals 
de overflow van een vol parkreerterrein Artis naar 
de Markenhoven garage. Algemeen beleid van de 
gemeente is om minder auto’s naar het centrum 
te laten rijden, en ze op te vangen in diverse P&R 
locaties. 

Aan het openbare Artisplein aan de Plantage Middenlaan 
graag ook ruimte voor calamiteitenroute.

 Dit wordt meegenomen in het ontwerp in overleg met 
Artis en de omgeving.

Kinderen veilig en snel over kunnen steken naar Artis met 
name vanuit het OV.

 Bij de herinrichting wordt uitgebreid gekeken naar de 
veiligheid van alle looproutes. 

1.  Verkeersveiligheid fietsers Kruising Middenlaan naar 
Kerklaan

2. Smalle tramhalte toeristen

3.  Gevaarlijk punt is de bocht van Middenlaan naar 
Parklaan (rechtsom) waar meerdere keren fietsers die 
rechtdoor gaan worden afgesneden en er ook weinig 
ruimte is op het trottoir.  3

4.  Iedereen wil graag sneller, ook ik. Maar NIET over de 
kruising met de Plantage Kerklaan, alstublieft. Het 
is onoverzichtelijk, druk en met heel veel kwetsbaar 
verkeer. Trams daar sneller overheen laten rijden is een 
rampzalig idee en het is wachten op de eerste dode.

Met de herinrichting wordt een betere, 
overzichtelijkere en veiligere kruising Plantage 
Middenlaan met Plantage Kerklaan en de Plantage 
Parklaan gerealiseerd. De tramhalte wordt verbreed.

Maatregelen om van de Plantage Middenlaan geen 
racebaan te maken met het oog op verkeersveiligheid, 
geluidsoverlast en uitstoot fijnstof. Hiertoe automobilisten,  
motorrijders en trambestuurders belemmeren die testen 
hoe snel ze kunnen optrekken op een kaarsrechte rijbaan 
van enige honderden meters.

Dit wordt in het kader van de herinrichting mee
genomen. De Plantage Middenlaan is en blijft een 
rechte laan. Door de inrichting kunnen we daar  
mogelijk iets aan verbeteren.

Verlaging van hoge verkeersdrempels langs de trambaan 
aan de Plantage Middenlaan. Toelichting: Dagelijks 
moeten automobilisten deze hoge drempel over omdat  
er op de rijbaan uitgeladen wordt voor Artis, 
verhuizingen en partyinrichtingen langs de Plantage 
Middenlaan. Verder vormt deze drempel een niet te 
nemen barrière voor linksafslaand buurtverkeer vanaf de 
Sarphatistraat, de Plantage Badlaan in.

 In de herinrichting zullen we proberen voldoende laad 
en los plaatsen te creëren zodat er geen vrachtauto’s 
op de rijbaan hoeven te halteren. De verhoogde 
trambaan is een normhoogte en beleid van de 
gemeente en het GVB om ongeoorloofd verkeer op de 
trambaan te weren.

Bereikbaarheid van de musea & gebouwen. Veiligheid 
bezoekersstromen (ca. 30.000) per jaar van de 
Hollandsche Schouwburg naar het Holocaust Museum.

 De bereikbaarheid en de veiligheid van de gehele 
omgeving is één van de uitgangspunten van het  
project herinrichting Plantage Middenlaan.

1. Autoluw maken  9
2. Auto’s gedogen op fietspad  4
3. Verlagen van maximale snelheid  4
4. 30 km/u  2
5. Fietsstraat = veiliger  2

De reacties zijn duidelijk. Autoluw maken van de 
Plantage Middenlaan moet een onderdeel van de 
plannen worden. Dit zou op verschillende manieren 
gerealiseerd kunnen worden waarbij uitgangspunt is 
dat de bereikbaarheid van omwonenden niet verstoord 
wordt. Eén van deze mogelijkheden is het realiseren 
van een fietsstraat. De maximale snelheid op een 
fietsstraat is 30 km/h.

Ruimte voor bestemmingsverkeer per vrachtwagen (laden 
en lossen).  1

 In de herinrichting zullen we proberen voldoende laad 
en los plaatsen te creëren zodat er geen vrachtauto’s 
op de rijbaan hoeven te halteren.

Verkeerslichten (VRI) behouden om sluipverkeer tegen  
te gaan.  1

 Dit wordt bekeken in het totale geheel van de 
mogelijkheden. Note: nu is er een Verkeerslichten  
(VRI) installatie en desondanks is er sluipverkeer.

Tweede ingang Artis bij de Mauritskade zou minder files 
geven en er gaan dan niet meer auto’s voor Artis langs.  1

 In de gesprekken met Artis is dit besproken. Artis wil 
de hoofdingang als hoofdingang blijven gebruiken. 

Eenrichtingverkeer de stad uit over de Plantage 
Middenlaan en stad in langs Artis en over de Plantage 
Doklaan.  1

 Eén richtingsverkeer doorvoeren is een mogelijke 
optie, het meer belasten van de omgeving is niet 
wenselijk.

Behouden verkeerslichten om sluipverkeer tegen te gaan.  1

 Tot nu heeft dit geen sluipverkeer tegengehouden. De 
verkeerslichten verwijderen zou dat wel weer kunnen 
stimuleren maar met het terugbrengen van snelheid 
naar 30 km/u en fietsstraat levert het niets meer op.

Veiligheid Plantage Middenlaan 1x wel veilig en tevens ook 
aagegeven dat het 1x juist onveilig wordt gevonden.  1

Verkeersveiligheid is een belangrijk punt in het project.

Drempels zo nodig aanbrengen.

Het plaatsen van drempels kan veel overlast veroor
zaken voor omwonenden en heeft daarom niet de 
voorkeur. Drempels op een fietsstraat zijn lager en 
geven minder hinder. Maar halen wel de snelheid er uit.



Ruimte voor fietser en 
voetganger
Zuidelijk fietspad
Een duidelijke en voldoende brede en toegankelijke 
fietsroute aan de zuidzijde van de Prins Hendrikkade. 
Waar de fietsers niet worden gehinderd door 
gevaarlijke situaties zoals laden & lossen of 
onoverzichtelijke kruisingen. 

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade is het 
uitgangspunt een doorgaande route voor fietser aan 
de Zuidkant in twee richtingen te creëren die veilig en 
overzichtelijk is. 

Noordelijk fietspad
Er is discussie over het ontwerp, de nut en noodzaak 
van de noordzijde fietsroute. Er zijn voorstanders 
om deze op te heffen, anderen zijn juist voor 
het behouden en verbeteren van deze fietsroute 
noordzijde. Er moet in ieder geval een duidelijk plan 
voor komen.

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade is het 
uitgangspunt om de route voor fietser en voetganger 
aan de Noordzijde veiliger en overzichtelijker 
te maken. Het uitgangspunt hiervoor is om de 
voetganger aan de Noordzijde meer ruimte te 
geven en de nadruk te leggen op de kwaliteit van  
verblijfsgebied. Aan de Zuidzijde is het uitgangspunt 
om meer ruimte te geven aan de fietser door een 
voldoende breed tweerichting fietspad met veiligere 
kruispunten  en minder oversteken.



Noordzijde wandelboulevard – 
flaneren op de Prins Hendrik Kade 
EDe IJ-zijde van de Prins Hendrikkade  wordt door 
veel bezoekers van de inloop bestempeld als een 
onduidelijk en onderbenut stuk openbare ruimte; een 
plek met veel potentie! Als het goed ingericht wordt, 
een programma krijgt en goed bereikbaar wordt kan 
het uitgroeien tot een heuse boulevard. Een duidelijke 
en voldoende brede en toegankelijke wandelroute 
aan de noordzijde met uitzicht over het Oosterdok, 
met eventueel informeel fietsen. Waar flaneren, even 
hangen, zitten tussen het groen en een frisse neus 
halen de norm is.

Het uitgangspunt is dat er meer ruimte voor 
voetgangers komt aan de IJzijde. Ook wordt de Prins 
Hendrikkade straks groener en is het uitgangspunt 
dat fietsers aan de zuidkant een 2 richtingsfietspad 
krijgen.

Ruimte  
Fiets(er) & Voetganger
“In het najaar van 2015 is de Uitvoeringsagenda 
Mobiliteit vastgesteld. Deze agenda bestaat uit een 
lijst met projecten die de komende jaren uitgevoerd 
worden. Eén van de projecten is een “boulevard” naar 
Artis om de voetgangersroute van de binnenstad naar 
de Plantagebuurt en Artis te verbeteren. Hiervoor zou 
de beschikbare voetgangersruimte moeten worden 
verbreed. Ook staat de Plantage genoemd als een 
krappe, drukke fietsroute.
De Plantage Middenlaan is hierin in zijn geheel benoemd 
als zowel Plusnet Fiets als Plusnet Voetganger. “

Het realiseren van een voetgangers en fietsgebied is 
één van de uitgangspunten van het project Verkenning 
Plantage Middenlaan. 

Het stadsbestuur heeft de wens geuit om op korte 
termijn meer fietsstraten te realiseren. Dat moet op 
onder meer de verbinding tussen het Marnixplantsoen, 
het Leidseplein het Weteringcircuit, het Weesperplein en 
het Alexanderplein gaan gebeuren. 

Een fietsstraat wordt als optie bekeken. Ervaringen  
met de ‘Fietsstraten’ in de stad worden meegenomen.

Extra vrij te maken ruimte zou eventueel ingezet kunnen 
worden voor bijvoorbeeld fietsparkeervakken.

Dit klopt.

Wens omvormen Plantage Kerklaan voor Artis tot 
boulevard.

Dit is een onderdeel van het project Verkenning 
Plantage Middenlaan.

Plantage Kerklaan: onderdeel van boulevardproject, 
aanpak is tevens een wens van het stadsdeel: meer 
ruimte voor voetganger/terrassen/fietsparkeren aan 
oostzijde Kerklaan.

Er wordt rekening gehouden met de projecten die 
plaatsvinden rondom de Plantage Middenlaan. Zo 
nodig wordt er gezamenlijk opgetrokken.

Bereikbaarheid is belangrijk, maar vooral via OV, fiets en 
voetganger. 

De Plantage Middenlaan blijft bereikbaar voor 
bedrijven en omwonenden. Voor bezoekers is het  
gemeentebeleid om automobilisten zoveel mogelijk 
aan de rand van de stad te laten parkeren, zodat ze 
verder kunnen reizen met het OV. 

1. Beperking gebruik voetpad voor fiets maatvoering  1
2. Meer ruimte voor voetgangers, de stoep is te smal
3.  Fietsverkeer vertragen, ze racen werkelijk te hard over 

de fietspaden voetgangers krijgen nooit voorrang en 
worden geschoffeerd

4.  Verbreden voetpad Plantage Middenlaan tot Plantage 
kerklaan fietsers naar de weg. Meer ruimte voor 
voetgangers

5. Stoep te smal bij Desmet
6.  Wandelpaden zoals tussen Hortus Wertheimpark waar 

je niet belaagd wordt door fietsers.

Bij het implementeren van een fietsstraat komt er meer 
ruimte voor voetgangers. Hortus en Wertheimpark 
vallen buiten dit project, maar de wens wordt 
doorgegeven.

Oplossing voor overlast fietsen bij evenement Desmet.

Dit zal worden meegenomen in het ontwerp.

1. Oplossen fietsparkeren
2. Meer fietsrekken en beter geplaatst

We gaan onderzoeken of er meer fietsparkeerplekken 
bij kunnen komen zonder dat deze voor overlast 
zorgen in de openbare ruimte.

Eetruimte voor voetgangers op de terrassen.

Bij het verwijderen van het fietspad naar de straat 
ontstaat meer ruimte voor terrassen en voetgangers. 
Hoe de terrassen worden ingericht is aan de eigenaar.

Boulevard fiets voetganger doortrekken tot Artis (1x het 
omgekeerde aangegeven).  3

Dit is een speerpunt van het beleid van de gemeente 
(Uitvoeringsagenda Mobiliteit).

1.  Aangeven hoeveel …% van de stoep mag worden 
gebruikt voor eigen doeleinden?

2.  Bomen, bankjes, plantenbakken, bredere stoep, 
flaneren.

Ruimte voor fiets en voetganger is belangrijk net als de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Vergroenen hoort 
hier ook bij.

Stoep te smal voor lopen met kinderwagen (2x 
genoemd).

In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (beleidsplan)staat 
dat er meer ruimte komt voor de voetgangers.

Beheer wil graag fietspaden van asfalt.

Dit neemt het project mee.



Auto en openbaar vervoer; 
leidend is de leefbaarheid.
Duidelijke aanpak touringbussen 
Er wordt een duidelijk plan voor het omgaan met 
touringcars gevraagd voor hoe ze het gebied 
mogen gebruiken en hoe hier eventueel op wordt 
gehandhaafd.

Het uitgangspunt voor de herinrichting van de Prins 
Hendrikkade is dat de touringcar geen plek heeft op 
de Prins Hendrikkade ( stedelijk beleid) om onveilige 
en onoverzichtelijke situaties te voorkomen. 

Maatregelen om de veiligheid en 
luchtkwaliteit te verbeteren 
Er wordt een duidelijk plan gevraagd voor de 
hele Prins Hendrikkade om de veiligheid en de 
luchtkwaliteit te verbeteren, zodat de uitstraling van 
het gebied verandert van verkeersader/ snelweg naar 
verblijfsgebied. De maximale snelheid zou omlaag 
kunnen van 50 naar 30, het plaatsen van bebording, 
verbetering van signalering en/of plaatsen van flitser. 

Wel  zorgen dat bussen en auto er ook een plek 
hebben. 

Het uitgangspunt bij de herinrichting van de Prins 
Hendrikkade is de weg opnieuw in te richten met 
overzichtelijkere kruispunten, meer loopruimte te 
creëren, een vrijliggend fietspad in twee richtingen 
en meer groen aan te leggen. Op deze manier nodigt 
de weg minder uit om hard te rijden en verbeteren 
we de luchtkwaliteit. De maximumsnelheid kunnen 
we niet aanpassen omdat de weg een Hoofdnet en 
Plusnet auto is. Het plaatsen van flitspalen is niet 
haalbaar omdat er sprake moet zijn van aantoonbaar 
verkeersgevaarlijke situaties, dat is op de Prins 
Hendrikkade niet het geval.



Auto en openbaar vervoer; 
leidend is de leefbaarheid.

Openbaar vervoer, en met name 
het busvervoer
Er was veel discussie onder de bezoekers aan de 
inloop over het openbaar vervoer (OV) en met 
name het busvervoer. Er wordt geopperd dat het 
aantal bushaltes omlaag kan, de hoeveelheid 
busverkeer kan worden aangepast, suggesties 
voor andere routes en aparte busbanen. Maar ook 
alternatieve suggesties voor het terugbrengen van 
tramverbinding. Extra aandacht wordt gevraagd 
voor parkeren van fietsen bij (streekvervoer) 
bushaltes en de toegankelijkheid van bushaltes.

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade zal 
worden bekeken hoe voor het openbaar vervoer, met 
de huidige en toekomstige verkeersintensiteit en de 
bijbehorende voorzieningen, de doorstroming van de 
bus en de toegankelijkheid van de bushaltes kunnen 
worden verbeterd.   

Auto & Parkeren
Kan de hoeveelheid parkeerplaatsen en laad en 
losplekken zo blijven als het nu is?

Er zal worden gekeken of er een variant mogelijk is 
waarin zowel laad en losplekken opgenomen zijn en 
waarbij zo min mogelijk parkeerplaatsen verdwijnen.

1.  In de Plantagebuurt zijn 558 parkeerplaatsen. Daarvan 
waren er 410 bezet op het drukste moment. Dit 
betekent een gemiddelde parkeerdruk van 73%.  1

2.  Als je 46 parkeerplaatsen opheft, is er nog altijd een 
parkeerdruk van 80%.

3.  Als je 102 parkeerplaatsen opheft is er een 
parkeerdruk van 90%.

4.  Nieuwe parkeerdrukmeting wordt medio december 
uitgevoerd, begin 2017 resultaten verwacht.

5.  Opmerkingen van helemaal geen parkeerbehoefte of 
het behoud van parkeerplaatsen en deels ook zelfs 
indifferent t.a.v. het opheffen daarvan.

6.  Parkeerruimte moet blijven/er is genoeg parkeerruimte.
7.  Waarom verminderen parkeerplaatsen? Bij evenementen 

rekening houden met voldoende parkeerplekken.
8.  Denk aan parkeren van de bewoners indien gekozen 

wordt voor een fietsstraat.

Deze punten staan deels lijnrecht tegenover elkaar. 
Maar geven ook speelruimte voor het project. Er zullen 
niet onnodig parkeerplekken worden weggehaald. 
Ook wordt er in de omgeving gekeken of er ruimte is 
voor bewoners in parkeergarages.

Kiss & Ride voor de bus ligt voor de parkeerplaats Artis, 
en die moet blijven liggen.

Dit is in principe geen onderdeel van het project maar 
gezien de integrale verkenning wordt hier wel naar 
gekeken. Zie ook opmerking bij Hop on en Hop of.

1.  Sluiproute door Roetersstraat mag opgeheven worden.
2.  Sluip verkeer tegen gaan tot en met sluipverkeer niet 

echt aanwezig.

Er wordt integraal gekeken naar het verminderen 
van sluipverkeer. Dit kan alleen worden gerealiseerd 
in samenwerking met de  projecten uit de directe 
omgeving. Bij het introduceren van bijvoorbeeld een 
fietsstraat wordt de maximale snelheid teruggebracht 
naar 30 km/u. Er komt sluipverkeer voor, maar minder 
dan voorheen, dit in verband met de herinrichting 
van de Sarphatistraat. Bij sommige varianten zal een 
verkeersbesluit onderdeel zijn van het proces.

Ondergronds parkeren vergunninghouders, parkeren in 
parkeergarages

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om 
vergunninghouders te laten parkeren in dichtbij 
gelegen parkeergarages.

Mengen van auto, en tramverkeer scheelt veel ruimte.  4

Uit het verleden hebben omwonenden een alternatief 
plan gemaakt waar het verkeer in beide richtingen 
gebruikmaakte van de tramsporen. Vervoerregio 
Amsterdam en het GVB zijn daar geen voorstanders 
van. Verkeerstechnisch kunnen twee vrachtwagens 
elkaar tussen de tramhaltes qua ruimte niet passeren.

Filevorming ‘s morgens op Plantage Middenlaan.

De algehele verkeersdrukte op de Plantage 
Middenlaan valt erg mee. Bij mooi weer zal er meer 
verkeer richting Artis gaan. De Plantage Kerklaan zal 
daardoor zwaarder belast worden. Met een installatie 
die de verkeerslichten regelt zal de doorstroming van 
het verkeer minder snel gaan dan zonder.

Elektrische laadpalen plaatsen. 
Er zijn genoeg laadpalen.

In de toekomst zullen er meer oplaadplaatsen komen. 

Ingang Artis auto vrij (2 x genoemd)

Onderzoek zal worden gedaan.

Geen belemmeringen autoverkeer tot en met helemaal 
geen auto’s op Plantage Middenlaan.

Beide varianten worden in deze verkenning bekeken.

Autoluw maken Plantage Middenlaan geeft veel overlast 
op omringende straten (waterbed effect).

Bij het autoluw maken mogen de omliggende straten 
niet onnodig meer belast worden.

Polaklaan en Doklaan ook inzetten om auto belasting 
tegen te gaan.

Bij het ontwerpen wordt gekeken naar het totale 
gebied qua verkeersstromen.

Taxi standplaats uitbreiden met 4 standplaatsen voor 
ingang Plantage 
Taxi plaats voor maximaal 10 min op afspraak (Desmet)

Bij het ontwerpen van de openbare ruimte zal er 
ruimte komen voor de taxi standplaats(en) 

Mengen van auto’s en tram verkeer (2x genoemd).

De plaats van de politiepost laat zien dat verkeer over 
trambaan goed mogelijk is, stroom auto’s vanuit Anne 
Frank straat weren.  6

Dit is een een optie maar gaat tegen de eisen in van 
GVB en Vervoerregio Amsterdam.

Rekening houden met bewoners, die ook auto’s hebben 
en die proberen gewoon te wonen niet te vergroenen 
maar gewoon de auto willen kunnen parkeren.

Bij het ontwerpen houden we zoveel mogelijk rekening 
met de leefbaarheid van de openbare ruimte.

Wij wonen hier, het is hier woongebied, parkeren graag 
voor de deur, invalideplek, woongebied en geen park.

Bij het ontwerpen houden we zoveel mogelijk rekening 
met de leefbaarheid van de buurt. 

Weg met hop on hop off (3 x genoemd).  7

De gemeente is bekend met de klachten van overlast 
en beraadt zich over mogelijke maatregelen. In de 
verkenning gaan we kijken of en welke mogelijkheden 
er zijn.

Alle touringcars weg (2x genoemd)  1
Touringcars niet meer stoppen voor Artis.

Er zal worden gekeken naar een sluitende oplossing 
voor de nette en veilige afwikkeling van de vele 
touringcars. Het probleem is bekend bij de gemeente.

Behoud toegankelijkheid voor auto’s van de buurt voor 
de ontsluiting.

De bereikbaarheid van de Plantage Middenlaan maar 
ook de omgeving is een belangrijke factor in de 
herinrichting. De ontsluitingen van de buurt zullen zo 
veel mogelijk gehandhaafd blijven.

Te smalle parkeerplekken (auto’s op fietspaden).

In de herinrichting wordt hier rekening mee gehouden. 
Hier zijn vastgestelde normen voor.

Mengen van auto en tramverkeer scheelt veel ruimte.  4

In het verleden hebben omwonenden een alternatief 
plan gemaakt waar in beide richtingen het verkeer 
gebruikmaakte van de tramsporen. Vervoerregio 
Amsterdam en het GVB zijn hier geen voorstanders  
van. Verkeerstechnisch kunnen twee vrachtwagens 
elkaar tussen de tramhaltes qua ruimte niet passeren.

Nachtbus rijdt hard.

Dit wordt doorgegeven aan het GVB.

Meer deuren open bij instappen tram.  1

Bij het GVB is een onderzoek gaande naar de 
haalbaarheid van deze wens.

Directe OVverbinding met CS.  2

Het nieuwe OV vervoerplan gaat ervan uit dat er 
een verbinding blijft van de tram op de Plantage 
Middenlaan met het Centraal Station.

1.  Ouderencomplex Sint Jacob, halte nu voor de helft in 
gebruik. Hoe gaat dat verder en krijgt die halte nog 
een belangrijke functie?

2.  Halte stad uit richting Sint Jacob is weg, komt die terug?
3.  Wat betreft de tramhalte lijkt een samenvoeging van 

de tramhalte ter hoogte van de Plantage Kerklaan heel 
goed te combineren met de halte Sint Jacobshuis. Eén 
nieuwe halte ter hoogte van het Westermannparkje kan 
de snelheid van lijn 9 en 14 verbeteren en bovendien 
het kruispunt met de Plantage Kerklaan ontlasten.

In het hele plan wordt gekeken naar alle varianten. 
Als er haltes worden verschoven is er mogelijkheid om 
deze halte weg te halen. Dit zal worden besproken/
overwogen met de buurt/ omgeving Vervoerregio 
Amsterdam en GVB.

Tram en kruising met Plantage Kerklaan geeft te veel 
lawaai, tram rijdt te hard.  1

Dit is een veel gehoorde klacht. Bij de uitvoering zullen 
de wissels worden vervangen en hiermee wordt het 
geluid enigszins teruggedrongen.

1. Tramhalte behouden op huidige plek (5x genoemd)  1
2. Auto’s op de trambaan laten rijden
3. Haltes de ruimte geven over de gehele wegbreedte
4. Politiepost bewijst dat het kan
5.  Verbreden tramhalte verkeer over trambaan hekken 

rond om halte

Het samenvoegen van tram, en autoverkeer heeft 
geen voorkeur van Vervoerregio en GVB maar 
mogelijkheid bij fietsstraat (auto luw) (eenrichtings 
verkeer) wordt als optie onderzocht.

Tramrails verleggen om ruimte te krijgen.  3

Het verplaatsen van tramrails wordt onderzocht, dit is 
één van de opties. Het is wel een dure optie.

Halte tram voor kruising.  1

De plaatsing van de halte voor of na de kruising is 
sterk afhankelijk van de verkeerslichten (VRI). Als er 
geen verkeerslicht (VRI) is, kan de halte voor kruising 
komen. Als er wel een verkeerslicht is, gaat de voorkeur 
uit naar een halte na de kruising in verband met het 
beïnvloeden van de verkeerslichten (VRI) door de tram.

Een spoor net als Amstelstraat waarin de tram beide 
kanten op over 1 spoor rijdt.

Dit kan tot grote vertragingen leiden bij het 
tramverkeer. De doorstroming van de tram is ook 
belangrijk. In het nieuwe vervoerplan van het GVB zal 
de tram op de Plantage Middenlaan meer gaan rijden 
met één tramlijn.

Rails voor Artis ook gebruiken, het ligt er voor bijzondere 
gelegenheden en dat is zonde.

Dit is een calamiteitenspoor dat niet in de reguliere 
dienstregeling zit. Het wordt juist gebruikt als er 
ergens een stremming is.

Tramspoor Plantage Middenlaan tussen Plantage 
Kerklaan en Plantage Parklaan met een enkel spoor en 
verder beide haltes gehandhaafd zoals In de Leidsestraat 
Utrechtsestraat en de Amstelstraat.  2

Dit kan tot grote vertragingen leiden bij het 
tramverkeer, maar deze optie wordt bekeken.

Op deze route rijdt nachtbuslijn 757 (vroeger lijn 357). 
Lange termijn voorziet niet in aanmerkelijke wijzigingen.

De nachtbus blijft hier rijden.

Dringend beroep rekening te houden met de 
rolstoeltoegangelijkheid op deze halte; Plantage 
Middenlaan.

Alle tramhaltes die nu worden aangelegd voldoen aan 
de rolstoeltoegankelijkheid.

Eisen van GVB geen menging van vervoersstromen.

We hanteren dit als uitgangspunt

Verplaatsing van haltes na de verkeerslichten.

Het projectteam onderzoekt of verkeerslichten kunnen 
worden verwijderd en hoe de kruising dan opnieuw 
ingericht moet worden.



Leefbare en duurzame 
plek
Fietsparkeren
Fietsparkeren dient voldoende en doordacht 
te zijn met een afweging tussen ruimte op de 
stoep en beheer van fietsen, met aandacht voor 
de doelgroepen:(bus-)reiziger, de (studenten-)
huisbewoner, en  toerist. 

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade is 
het uitgangspunt om voldoende capaciteit voor 
fietsparkeren te creëren. Bij het ontwerp zal er ook 
rekening worden gehouden met genoeg ruimte voor 
voetgangers om ongehinderd de stoep te  gebruiken.

Afval logistiek
De huidige inzamellogistiek, het aan de straatkant 
aanbieden van het vuilnis en het aantal vuilnisbakken 
in de openbare ruimte voor bezoekers en bewoners, 
leidt tot zwerfafval, ergernissen over niet op de goede 

manier aanbieden van het vuil, klachten over de 
toegankelijkheid en verminderde leefbaarheid van 
het gebied. Er worden veel suggesties gedaan voor 
het plaatsen van meer en ondergrondse containers en 
het faciliteren van beter gescheiden inzameling (o.a. 
groen afval). 

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade is het 
uitgangspunt dat (zwerf)afval en de bijbehorende 
voorzieningen worden geoptimaliseerd dan wel 
verbeterd. 

Geluidsoverlast
Er wordt door een aantal omwonenden 
geluidsoverlast ervaren, door de grote hoeveelheid 
verkeer, optrekkende motoren en taxi’s ‘s nachts. 

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade is 
het uitgangspunt dat het nieuwe ontwerp minder 



uitnodigt tot hard rijden. Er zal in het ontwerp 
altijd een afweging worden gemaakt tussen de 
leefbaarheid van het gebied ten opzichte van 
verkeersfunctie die de Prins Hendrikkade heeft voor 
de bereikbaarheid van de stad.

Groen.
Veel bezoekers geven aan dat meer groen kan 
bijdragen aan een leefbaar en klimaatbestendig 
gebied met meer verblijfskwaliteit  in plaats van een 
luchtvervuilende verkeersader . Er wordt een duidelijk 
plan gevraagd voor de algehele Prins Hendrikkade 
om het groen te verbeteren, niet alleen aan de hoge 
kade met bomen; maar ook wat betreft materialisatie 
van de middenberm, de ventwegzijde, de lage kade 
en pieren.

In de uitgangspunten wordt meegenomen dat we 
de Prins Hendrikkade gaan vergroenen om zo bij te 
dragen aan een gebied dat groener, leefbaarder, een 
verbeterde luchtkwaliteit heeft en klimaatbestendiger 
is.

Verbeteren verlichting
De verlichting dient te worden verbeterd, zodat 
de veiligheid van de voetganger verbetert en de 
uitstraling van het gebied verandert van verkeersader 
naar verblijfsgebied.

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade zal 
worden onderzocht welk verlichtingsplan bij het 
gebied past zodat de veiligheid en overzichtelijkheid 
verbeteren. Hierbij zal er oog zijn voor de 
verschillende gebruikers en verkeersmodaliteiten.

Programmering en functie 
toevoegen
Door aan de openbare ruimte programmering toe 
te voegen wordt de verblijfsfunctie van het gebied 
gestimuleerd. Diverse bezoekers hadden hier goede 
suggesties voor zoals horeca en het pro-actief 
stimuleren van sporten en bewegen op de kade. 

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade zal 
worden onderzocht of de inrichting van de openbare 
ruimte kan bijdragen om het gebied levendiger te 
maken, door bijvoorbeeld de sporter te faciliteren. Er 
wordt geen horeca opgenomen in het programma, 
omdat dit niet past in het huidige bestemmingsplan 
en het stedelijk beleid van de stad, op deze plek.

Gebied lage kade & pieren
Een duidelijke ontwerptactiek die zal helpen om 
de verblijfsruimte aan de lage kade en pieren te 
verbeteren op het gebied van toegankelijkheid en 
veiligheid. Suggesties  die worden geopperd  zijn een 
betere verlichting, het toevoegen van een extra trap 
en het herinrichten van de pieren.

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade 
is het uitgangspunt om voor de lage kade de 
toegankelijkheid en de veiligheid te borgen. Er zal 
technisch onderzoek worden gedaan naar de staat 
van de pieren en kademuren. Als er geen directe 
urgentie is, vallen deze buiten het project.  Als de 
kademuren onveilig blijken te zijn, worden deze in het 
stadsbrede programma kademuren opgenomen.  

Algemeen
Bewoners zouden graag de graffiti service van de 
gemeente terugzien. En een andere ergernis is het 
fietsgedrag van (onervaren) toeristen.

Wij gaan niet onderzoeken of de graffiti service van 
de Gemeente terug kan komen. Er zal wel rekening 
worden gehouden in het ontwerp met het creëren 
van plekken die graffitigebruik ontmoedigen. Ook 
wordt de Prins Hendrikkade na de herinrichting 
overzichtelijker, dit zal fietsende toeristen faciliteren 
in hun fietsgedrag.

Groen
Behoud van bomen (3x genoemd)  

Dit wordt meegenomen als uitgangspunt in het project.

Kunnen bomen blijven staan? Het kappen van bomen is 
het grootste bezwaar tegen het plan uit 2015 dat in de 
buurt leeft.

Er wordt gekeken naar een variant waarbij het 
mogelijk is de bomen te behouden.

Plan goedkoper als er geen bomen hoeven te worden 
gekapt en ook de haltes op dezelfde plaats blijven liggen.

Dit klopt.

Het idee van de Groene Allee wordt voortgezet in de 
uitbreiding van de halte, in plaats van dat het grote 
afbreuk doet aan dit idee.

Dit klopt.

Extra vrij te maken ruimte zou eventueel ingezet 
kunnen worden voor extra groen of bijvoorbeeld 
fietsparkeervakken.

Dit klopt.

1.  Een bomenverordening geldt in Amsterdam,  
met daarbij een uitwerking van het herplantfonds  
en de jaarvergunning.

2.  Uitgangspunt van de bomenverordening is  
‘Kap mits herplant’.

Voorbereiding verplaatsen bomen, traject van 2 jaar.

Er wordt gekeken of het mogelijk is de bomen te 
behouden. Verplaatsing van bomen is wel mogelijk. 
Er wordt dan wel zoveel mogelijk gekeken naar de 
structuur van de Plantage Middenlaan.

1.  Essentieel voor de bewoners is het behoud van alle 
bomen in de Plantage Middenlaan. Het karakter van 
de buurt en de laan zijn de platanen en het groen, het 
DNA van de plantage buurt en in het bijzonder de 
plantage Middenlaan.  1  

2.  Diversiteit van de stad waarbij het behoud van 
karakteristieke kenmerken van buurten behouden 
moet blijven. Dit is kenmerkend voor Amsterdam en 
maakt de beleving door de schaalniveaus van  buurten 
zo bijzonder! Niet middels hekken, maar door eigen 
karakteristieke kwaliteiten. De gemeente heeft ter 
versterking en behoud van dit karakter de afgelopen 
jaren ook in de buurt geïnvesteerd, het zou zonde zijn 
als dit teniet wordt gedaan.

Met de herinrichting wordt gekeken of de 
groenstructuur kan worden versterkt.

De structuur van de bomen op de Plantages behouden 
conform historisch beeld.

Artis heeft hier een stuk over geschreven voor  
het project. 

Op zoek naar een zachte zoom, een beter leefgebied ook 
voor de functies aan de straat.

Bij het ontwerpen wordt er gekeken naar de 
mogelijkheid om meer groen aan te brengen.

Ook graag een elegante en groen uitstralende entree 
vanuit het oosten van de stad.

De herinrichting geldt voor de totale Plantage 
Middenlaan.

Fietsstraat trambaan vergroenen.

Er wordt gekeken of bij het realiseren van een 
fietsstraat de trambaan vergroend kan worden.

Groen is ook milieuvriendelijk maken

Duurzaam en milleuvriendelijk ontwerpen is een 
voorwaarde binnen het project.

Zo groen mogelijk maken zoals tussen hortus Wertheim 
park tramrails vergroenen zo veel mogelijk bomen (3x 
genoemd).

Het vergroenen van de trambaan is één van de opties 
die wordt bekeken. Ook meer groen aanbrengen 
wordt bekeken. 

De afdeling Beheer van het stadsdeel wil graag meer 
ruimte voor de (wortels) van de bomen.

Het project neemt dit mee.
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