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Het was maandag 29 november een zwarte dag. Een jong meisje en een 
man werden op twee verschillende plekken in 
Amsterdam door vrachtwagens doodgereden. “Beide plekken stonden niet 
te boek als gevaarlijke kruispunten”, schreef het Parool. “Maar blijkbaar 
spraken buurtbewoners al langer van een gevaarlijke situatie”.  
  

Die buurtbewoners weten allang dat waarschuwingen over gevaarlijke 
verkeerssituaties via brieven en gesprekken niets opleveren. De 
noodsignalen worden door een bureaucratisch netwerk van gemeentelijke 
adviescommissies van de ene naar de andere commissie geschoven. Om 
uiteindelijk te worden afgedaan met de opmerking dat 
het probleem niet binnen hun scope valt. Ex-minister 
Pieter Winsemius formuleerde het als volgt: “De meeste beleidsmakers en 
uitvoerders zijn individueel prima. Maar ze stagneren als collectief. Ze zitten te vaak 
aan dezelfde vergadertafels met dezelfde mensen. Hun waarheden stemmen niet 
meer overeen met de werkelijkheid van burgers". En daarom weten de 
buurtbewoners wel en de bestuurlijke elite en ambtenaren niet, dat er op de 
Nassaukade, die te boek staat als de S100, binnenkort verkeersslachtoffers zullen 
vallen. De volgende zwarte dag komt er aan! 
  
Bouw van megagarage voor 800 auto’s 
De afgelopen 15 jaar is de S100, die midden in de stad ligt, door een batterij aan 
verkeerskundige maatregelen een levensgevaarlijke, onveilige en afschuwelijk 
lelijke autoweg geworden. De luchtkwaliteit in dit gebied is navenant 
slecht. Vanaf 1 oktober is de ellende nog eens toegenomen, omdat vrachtwagens 
zwaarder dan 30 ton niet meer binnen de centrumring mogen rijden, maar hier nog 
net wel. Op initiatief van GroenLinks en VVD wordt er op de Nassaukade een 
ondergrondse parkeergarage gebouwd voor 800 auto’s. Als je nu denkt dat 
de huidige coalitie met zijn nieuwe lente en nieuw geluid, of de bestuurders van de 
stadsdelen West en Centrum als ogen en oren van de bewoners, fatsoenlijke 
maatregelen hebben genomen om bewoners, fietsers en voetgangers veilig te laten 
verkeren aan dit stuk van de S100, dan heb je het mis.  
 

Het laatste anderhalf jaar is het gedeelte tussen Zaagpoort en Raampoortbrug een 
bouwput met bouwketens, betoninstallaties op de kade en veel, heel veel zwaar 
bouwverkeer.  
De zorgzame aannemer heeft borden Verboden te fietsen geplaatst met  €64 boete 
bij doorrijden. Plus smiley’s en 30km borden voor auto’s, maar dan 
zonder vermelding van een boete. Dit terwijl uit metingen blijkt dat 95% van de 
automobilisten en vrachtwagenchauffeurs ongeremd doorjakkert. Er zijn ook wat 



gele verhogingen aangebracht om de wegversmalling aan te geven; die zijn 
inmiddels kapot gereden.  
 
De hele dag te hard rijdende auto’s en vrachtwagens zijn er op dit stuk 
Nassaukade de oorzaak van dat de bewoners, voetgangers, spelende kinderen en 
fietsers zich onveilig voelen en elk ogenblik een (dodelijk) ongeluk 
verwachten. Fietsers zijn trouwens in principe verbannen en moeten een heel eind 
omrijden, iets wat in de praktijk weinig gebeurt. Auto’s niet, nee stel je 
voor! Doorstroming en rijtijdwinst zijn nog steeds belangrijker dan veiligheid en 
leefbaarheid.  
.  
Auto te gast?! 
Niemand van de gemeente is op het idee gekomen om het fietspad op de 
Nassaukade gedurende de bouw van deze garage, een kleine vier jaar, dubbel te 
maken waardoor naar beide kanten veilig kan worden gefietst, op eigen kracht, in 
weer en wind, broeikasvrij! 
Niemand van de gemeente is op het idee gekomen om dit stuk Nassaukade in ieder 
geval tijdelijk tot een fietsstraat te maken, zodat auto’s en vrachtwagens hier te 
gast zijn. 
De buurtbewoners bereiden inmiddels een procedure voor om de gemeente 
aansprakelijk te stellen voor gevaarzetting. Zij laten het gebeuren dat bewoners, 
spelende kinderen, fietsers en voetgangers in deze levensgevaarlijke 
situatie moeten wonen, leven en werken. Het nalaten door de gemeente om 
fatsoenlijke voorzieningen te treffen is voor ons een handelen in strijd met hetgeen 
in het maatschappelijk verkeer betaamt.  
En ga ons achteraf niet vertellen dat deze plek op de S100 “niet te boek stond als 
een gevaarlijke verkeerssituatie”. 
 
Paula Leideritz 
Voorzitter Vrienden van de Singelgracht 
  



 

 


