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 Beste bewoners en ondernemers, 
 
 
De gemeente maakt een visie Oostelijke Binnenstad, voor het gebied van IJ-tunnel tot 
Rhijnspoorplein. Amsterdam wil meer ruimte op straat voor voetgangers, fietsers, groen, 
openbaar vervoer en andere voorzieningen. Daarvoor is het nodig dat de auto minder ruimte gaat 
innemen. In de stedenbouwkundige visie onderzoeken we de ruimtelijke mogelijkheden voor een 
situatie met minder autoverkeer. We kijken hiervoor naar de lange termijn, na 2025 en verder.  
 
Belangrijk hierbij zijn de hoofdstraten Weesperstraat en Valkenburgerstraat, wat nu vooral 
verkeersaders zijn, maar in de toekomst meer levendige en leefbare stadsstraten moeten worden.  
De visie is een aanvulling op de aanpak van Knowledge Mile Park dat zich voornamelijk richt op de 
vergroening van de straten. Knowledge Mile Park richt zich op de periode tot 2025 en wordt stap 
voor stap steeds zichtbaarder op straat. De visie Oostelijke Binnenstad richt zich op de periode 
daarna, vanaf 2025 en verder. Graag maken we voor deze visie gebruik van uw ideeën en wensen 
voor dit deel van de stad.  
 
Met deze brief nodigen wij u uit om op woensdag 16 juni of dinsdag 22 juni a.s. van 19.00 uur 
tot 20.30 uur mee te denken over de visie oostelijke binnenstad.  
 
Wij horen graag uw ideeën 
Tijdens twee digitale bijeenkomsten op 16 juni en 22 juni a.s. horen wij graag uw ideeën, wensen 
en opmerkingen die u ziet bij een autoluwe verkeersas op de Valkenburgerstraat en 
Weesperstraat. Uw input nemen wij mee bij het maken van de stedenbouwkundige visie.  
De bijeenkomst op 16 juni richt zich op het deel Rhijnspoorplein, Weesperstraat, Jonas Daniël 
Meijerplein en Mr. Visserplein.  
De bijeenkomst op 22 juni gaat over het deel Mr. Visserplein en de Valkenburgerstraat tot aan de 
IJtunnel. 
U kunt zich voor 16 of 22 juni aanmelden per mail: pilotweesper@amsterdam.nl  
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Knowledge Mile Park  
In hetzelfde gebied is de gemeente samen met BIZ Knowledge Mile in het project Knowledge Mile 
Park, bezig met het realiseren van een groene en duurzame stadsstraat, van IJtunnel tot 
Amstelplein. Als bewoner/ondernemer bent u mogelijk op één van de ontwerpbijeenkomsten 
geweest van Valkenburgerstraat, Hortusplantsoen, Metropool en/of Weesperplein. 
De aanpak van Knowledge Mile Park richt zich op vergroening in de bestaande omgeving. De 
uitvoering is in de periode tot 2025 en wordt stap voor stap steeds zichtbaarder op straat. De visie 
Oostelijke Binnenstad richt zich op de periode daarna, vanaf 2025 en verder en richt zich  op de 
ruimtelijke mogelijkheden voor een situatie met minder autoverkeer. 
 
Tentoonstelling Van grijs naar groen 
Van 27 mei tot en met 10 juli 2021 staat op het Jonas Daniël Meijerplein een tentoonstelling 
getiteld “Van grijs naar groen”, een installatie met bijbehorende podcast over het verleden, heden 
en toekomst van de Knowledge Mile. Dit is een gezamenlijk initiatief van de bedrijven op de 
Knowledge Mile en de gemeente en gratis toegankelijk voor iedereen. Ook hier kunt u ideeën 
indienen voor de toekomst van deze straten.  
 
Meer informatie 
Indien u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te 
sturen naar pilotweesper@amsterdam.nl. Informatie over de Pilot knip Weesperstraat vindt u op 
www.amsterdam.nl/pilotweesperstraat. 
 
We zien u graag op een van beide bijeenkomsten.   
 

Met vriendelijke groet, 

 

Daniëlle Meiboom 

Projectmanager Pilot Knip Weesperstraat 
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