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Betreft: Aantrekkelijk maken van de verblijfsruimte voor bewoners, voetgangers, spelende 

kinderen en fietsers. Denken over aanpak van het sluipverkeer en indammen van het recht 

van de snelste! 

      

Geachte heer Doesburg, 

Beste Hans 

 

Verkeerstechnisch denken 

In het verleden – 2012 om precies te zijn in de mail van René Dekker - is er ook al gesproken 

over de sluiproute die de bewoners van het noordelijke deel zorgen baart.  

In die tijd is een afvaardiging van de coproductiegroep – waaronder dezelfde René Dekker en 

ondergetekende - bij verschillende verkeerscommissies geweest. Dat ging niet zonder slag of 

stoot, zelfs Dirk de Jager moest ingrijpen om te zorgen dat we gehoord zouden worden. De 

bejegening was kil en vernederend, kortom, een onthutsende ervaring. Uit de argumentatie 

van deze en gene ( mijn computer staat er vol mee) werd duidelijk hoe leden van de 

verkeerscommissies dachten en denken. Bijvoorbeeld: 

 

“ De CVC beoordeelt een verkeerskundig ontwerp op een aantal verkeerstechnische 

aspecten, waarbij de verkeersveiligheid een van de zwaarwegende aspecten is” (L.Kooij DiVV 

15 juni 2012). 

 
Of neem dit antwoord op het verzoek van Eelco Langereis om bij een bespreking in de CVC 

leden van de ontwerpgroep FH-plantsoen toe te laten: 

 

Eelco, 
Ik moet je nog antwoorden op de vraag of bewoners uit de ontwerpgroep bij de bespreking in 
de CVC aanwezig zijn. 
Het antwoord daarop is: nee. De CVC is een ambtelijke commissie die op basis van 
verkeerstechnische inzichten en kennis oordeelt.  
Een bewoner zou daar een 'politiek lading' mee kunnen brengen. De commissie wil zonder 
dergelijke invloed een deskundig oordeel kunnen geven. 
Ook op eerdere verzoeken is negatief gereageerd.  
Ute 
beleidsmedewerkster / secretaris CVC 
tel. 020 556 52 74 - mobiel: 06 83635321  
u.hoogeveen@ivv.amsterdam.nl of 
centraleverkeerscommissie@ivv.amsterdam.nl  
informatie over de CVC zie minisite  
http://intranet.amsterdam.asp4all.nl/minisites/sites/c/centrale/cvc-actueel/  

 

mailto:u.hoogeveen@ivv.amsterdam.nl
mailto:centraleverkeerscommissie@ivv.amsterdam.nl
http://intranet.amsterdam.asp4all.nl/minisites/sites/c/centrale/cvc-actueel/
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Hoe kun je de zaken eens anders aanpakken? 

Ik ben sinds 2012 geabonneerd op de nieuwsbrief van VerkeersNet, het vakmagazine voor 

de mobiliteitsprofessional. Ik lees regelmatig de nieuwsbrief van Crow Fietsberaad en van 

Crow Algemeen en ik heb me nog net niet opgegeven voor het Nationaal 

verkeerskundecongres 2021 van 4 november a.s. De ankeiler van de keynote-spreker op dit 

congres, Rico Bakker, herhaal ik hier maar even: 

 

'De kracht van een slecht idee' 

Rico Bakker is spreker op gebied van patroondoorbrekend denken. Met enthousiasme, 

humor en sprankelende voorbeelden neemt hij je mee in de 'kracht van een slecht idee'. 

"Ik probeer professionals inzicht te geven in hoe zij op creatieve wijze naar vraagstukken 

kunnen kijken. Hoe kun je de zaken eens anders aanpakken? Hiervoor is het in eerste 

instantie nodig om alle patronen en structuren die wij hebben aangeleerd los te laten." 

CROW congressen@crow.nl via mailplus.nl 

 

Onmogelijk is geen feit, 

maar een mening! 

 

Altijd maar voorrang aan de auto! 

Om maar weer eens over de Nassaukade te beginnen: De toekomstige wandelboulevard 

komt langs een intussen razend druk geworden snelweg te liggen die ook tijdens de bouw 

van de parkeergarage nog steeds niet 30km wil worden door het riskant en agressief 

verkeersgedrag van een grote groep automobilisten. Het aantal geplaatste 30km borden en 

de smiley’s leiden nauwelijks tot het afremmen naar de voorgeschreven 30km.1  

De wegversmalling van de Nassaukade en de te hardrijdende automobilisten veroorzaken 

dat de bewoners, voetgangers en de spelende kinderen en fietsers zich onveilig voelen en 

elk ogenblik een (dodelijk) ongeluk verwachten. Fietsers zijn trouwens verbannen en moeten 

een heel eind omrijden. 

Dat op instigatie van de gemeente c.q. projectleider Singelgrachtgarage de fietsers die 

doorrijden of tegen de richting inrijden op het fietspad bekeurd worden en niet de te 

hardrijdende automobilisten in hun dodelijke bakken komt, omdat hij vindt dat de fietsers 

door hun gedrag ervoor zorgen dat de auto’s iemand kunnen doodrijden. Dat wil de 

gemeente niet op zijn geweten hebben. 

Niemand van de gemeente is trouwens op het idee gekomen om het fietspad op de 

Nassaukade dubbel te maken waardoor naar beide kanten  

                                                           
1 Zwaar verkeer zal vanaf oktober 2021 hier ook meer komen rijden, omdat vrachtwagens zwaarder dan 30 ton 

geen ontheffing meer kunnen krijgen om door de zone centrumring te rijden. De grens is natuurlijk weer de 

S100. Er komen weliswaar kentekencamera’s, maar alleen voor onderzoek en handhaving regels zwaar 

verkeer!  

(Brief 19 juli gemeente Amsterdam kenteken-camerahandhaving in uw directe omgeving) 
 

file:///C:/Users/P.M/Desktop/CROW%20congressen@crow.nl%20via%20mailplus.nl
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veilig kan worden gefietst, op eigen kracht, in weer en wind, broeikasvrij!  

Niemand van de gemeente is op het idee gekomen om gedurende driejaar de Nassaukade 

fietsstraat te maken, zodat de auto in deze smalle en onrustige weg vol bouwketens en 

intensief bouwverkeer te gast is. Kan ook allemaal niet volgens de geraadpleegde 

verkeersdeskundige. En het BLVC-plan heeft  hier ook geen aandacht voor. 

Nee, Nassaukade is en blijft hoe dan ook en altijd stroomweg/ corridor/ plusnet/ hoofdnet/ 

gebiedsontsluitingsweg of welke andere benaming de leidraad van de CVC sinds 2016 ook 

hanteert voor deze smerige, vervuilde, levensgevaarlijke autoweg.2 

 

Patronen loslaten, ja graag! 

Waarom breng ik deze informatie te berde.  

Wel, omdat er in die jaren sinds 2012 echt wel wat gebeurd is in het denken over mobiliteit. 

Er is de laatste jaren van verschillende kanten steeds meer kritiek op het denken in 

verkeermodellen, op basis van richtlijnen uit verkeerskundige handboeken met 

verkeerstechnische oplossingen gericht op het voorkomen van een botsing. Net als bij het 

OMT zijn de specialisten in verkeerscommissies aan het woord zonder enige 

verbinding/verkeer ()  met andere (sociale) wetenschappelijke disciplines. Of in de 

woorden van Pieter Winsemius:3 

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 de politici zijn onkundig en/of bang en/of verschuilen zich achter de richtlijnen en 

uitspraken van verkeerscommissies.  

 

We zitten met de erfenis van mobiliteitsplannen waarbij de auto tientallen jaren centraal 

heeft gestaan. De verhalen in de nieuwsbrief Verkeersnet gaan dan ook over patronen 

doorbreken zoals het artikel over vertragen van het verkeer van 50 naar 30 km. en het 

herwinnen van de publieke ruimte of neem het andere artikel uit de laatste nieuwsbrief van 

VerkeersNet dat de titel heeft: Waarom gaan auto’s verdwijnen uit de steden? 

Inmiddels worden burgers wakker en realiseren zich dat mobiliteit niet iets technisch is wat 

ons overkomt, maar is gebaseerd op politieke keuzes. Nu het denken over mobiliteit 

verandert, is het dus ook tijd voor nieuwe keuzes.4 

 

Tegen deze achtergrond vind ik dat de ontwerpgroep FH-plantsoen en de bewoners actiever 

over het sluipverkeer in het noordelijke deel moeten nadenken en niet achterover gaan 

hangen totdat de CVC het laatste woord heeft gesproken. Het zou dan wel eens kunnen 

                                                           
2
 Kenmerkend voor deze wegen is dat de verkeersfunctie overheerst, Leidraad Centrale Verkeerscommissie,  

CVC, pagina 11  
3
 Helder en opzienbarend rapport van de Wetenschappelijk Raad van de Regering: WRR, Winsemius 

Vertrouwen in burgers 2012 
4
 Lees s.v.p. ook het boek Het recht van de snelste, hoe ons verkeer steeds asocialer werd, Thalia Verkade en 

Marco te Brömmelstroet, Correspondent, juni 2020 

https://go.promedia.nl/e/183272/ign-Nieuwsbrief20week202021-33/413k7k/667564122?h=p8cRMPGLt7Br7DJYcUgEWuchtES3Cyf9QiE9jgOPam0
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gebeuren dat dan het beginsel van de wisdom of crowds van toepassing wordt door gebruik 

te maken van de opleidingen en lokale ervaringskennis van de buurtbewoners. 

Sluiproutes blokkeren! 

Hans zegt namens de verkeerskundige Eelco Langereis: “Sluipverkeer zou volgens de 

verkeerskundige kunnen ontstaan vanuit de Nassaukade richting Kostverlorenstraat via de 

Fagelstraat of de Jacob Catskade.” 

 

Volgens mij kun je met de auto alleen via de Jacob Catskade in de Kostverlorenstraat komen 

als je tegen het verkeer inrijdt op de zuidoever van deze kade. De noordoever leidt niet naar 

de Van Hallbuurt, maar via de Wittenkade naar de Tweede Nassaustraat.  

 

Voor mij persoonlijk is het onbestaanbaar dat het sluipverkeer van auto’s zich beweegt via 

de smalle Fagelstraat of via deze Fagelstraat en de Lodewijk Tripstraat en/of Gerard Schaapstraat 

via Frederik Hendrikplantsoen naar de Van Hallbuurt/Palmkade/nieuwe studentenwijk.  

 

In tegen stelling tot Eelco, acht ik het zeer waarschijnlijk en zelfs voor de hand liggend dat 

automobilisten veel sluiproute-gaan -rijden via de noordkant van het Frederik 

Hendrikplantsoen om zo de Van Hall brug te bereiken en stoplichten te ontwijken. 

 

In het FH ontwerpgroep en het POR is en wordt veel gesproken over het aantrekkelijk maken 

van de verblijfsruimte, over de buurt als parkbuurt, over tuintjes voor de deur, over bomen 

planten in de Fagelstraat en andere zijstraten. 

 

Als politici dus echt willen dat er een verbetering komt van de verblijfsruimte voor 

bewoners, voetgangers, spelende kinderen, fietsers en hopla! - hoe vaak is er aan deze 

gebedsmolen niet een slinger gegeven door de politici - dan moet de rijdende sluipauto daar 

weg! Linksom of rechtsom! 

Ook veel beter voor het milieu. 

 

Paula M. Leideritz 

  

 
 
Cc. Coproductiegroep Frederik Hendrikplantsoen/Bestuurders stadsdeel West/ aannemer Mobilis / Projectleider 

Singelgracht/ Autoluw Nu/ VVS 


