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PREAMBULE 
 

De Vrienden van de Singelgracht willen de Singelgrachtzone transformeren tot een bijzondere 

stadse tuin. Daartoe hebben zij ideeën uitgewerkt voor groene wandelroute langs de 

Nassaukade tussen Zaagpoort- en Raampoortbrug.  

Het landschapsschoon met de beeldbepalende bomen in dit gedeelte van de Nassaukade 

zorgen voor rust en maken deel uit van het collier van Amsterdam.  

 

De S100 wordt na het gereedkomen van de parkeergarage een GOW30 weg. 

Dit is een weg waar het verkeer nog steeds kan doorstromen, maar wel met een veilige 

snelheid van maximaal 30 km. 

De zorg voor de leefbaarheid en kwaliteit van de buurt vereist dat de inrichting van de 

wandelroute en de nieuwe GWO30 weg in onderlinge samenhang ontwikkeld wordt.  

Dat biedt tevens de mogelijkheid om in dit gedeelte van de Nassaukade de boomkransen van 

de beeldbepalende bomen te vergroten, die daardoor beter kunnen groeien en herstellen.  

 

Met dit standpunt sluit de VVS aan bij de integrale aanpak van de gemeente zoals die 

verwoord is in de omgevingsvisie 2050.  

“De stad werkt in de toekomst in samenhang. In plaats van losse beleidsdoelen die van alle 

kanten komen – eerst verkeer, dan werk, vervolgens energie en wie houdt de leefbaarheid en 

kwaliteit van de buurt in de gaten? – worden de ambities voortaan samengebracht.” 

 

De bewoners hebben de volgende uitgangspunten voor de wandelroute geformuleerd: 

 

 Het vervangen van stenen door groen maakt de stad regenbestendiger. Groen zorgt 

voor meer verkoeling en diversiteit. Ventilatie en werken met schaduw (bomen en 

planten) gaan hittestress tegen. Bomen zijn de belangrijkste factor als het gaat voor de 

vier klimaatadaptatiethema’s (hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen). 

Onze groene wandelroute wordt een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving 

voor mens en dier. Er kan dus geen sprake zijn van een ’Puccini’ stenen massa of 

andere opdringerige verharding.  

 

 In het Plan Openbare orde (POR) Frederik Hendrikbuurt staat dat deze buurt een 

parkachtige omgeving is.  

Wij willen dit parkachtige versterken, ook als compensatie voor het verlies van veel 

groen in het zuidelijke deel van het Frederik Hendrikplantsoen. Daarom willen wij een 

route met een doorlopende beplanting die zoveel mogelijk meegroeit met de 

seizoenen.  
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 De wandelroute is geen rechte lijn, maar refereert door bochtige vorm -aan beide 

kanten met groen omzoomd - aan de periode van voor de normalisatie van de 

Singelgracht. Elementen van de oude Buitensingel zoals de bolwerken komen zo weer 

onder de aandacht. 

 

          
 

 De wandelboulevard moet het zicht op het water vrijhouden en wordt niet ontsierd 

door allerlei commerciële obstakels zoals huisjes, tafels, parasols (Sloepdelen en 

rondvaartcompagnie). 

 

 Er komen geen fietsnietjes op de wandelroute. Aan de straatzijde wordt door 

opheffing van langsparkeren ruimte gemaakt voor enkele laad- en losplekken en 

fietsnietjes voor bewoners en personen die hun auto in de garage parkeren.  

 

 Om de verbinding tussen de stoep langs de huizen en de wandelroute te herstellen en 

sociaal verkeer op de wandelboulevard mogelijk te maken, worden er veilige 

oversteekplaatsen (zebra’s of drempels) aangelegd.  

 

 De sociale verbinding wordt versterkt door het plaatsen van banken van 

hoogwaardige kwaliteit langs de wandelroute, liefst aan de waterkantzijde. De 

typische lantaarns met wafelstructuur en ledverlichting geven de wandelroute ‘s 

avonds een feeëriek aanzicht. 

 

 Het talud /wallenkant is evenals elders in de Singelgrachtzone begroeit met 

overhangende planten. Dit ook om het aanleggen en vervolgens achterlaten van 

wrakkige bootjes te voorkomen. Liever geen floating islands zoals in de Lijnbaangracht 

of in de Hobbemakade (parkeergarage Albert Cuyp), al zien die op plaatjes er mooi uit. 

https://www.climatescan.nl/projects/1485/detail 

 

 Het wandelpad zelf bestaat uit een parkverharding zoals in de Frederik 

Hendrikplantsoen of uit een bestrating met Puccinistenen in visgraatmotief. 

 

  

https://www.climatescan.nl/projects/1485/detail
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Achtergrondinformatie 
1. Historie 

Bij de uitbreiding van de stad, waarmee in 1609 werd begonnen en waarbij de stad in 

halvemaanvorm een dubbele omvang kreeg, was reeds in 1610 tot de aanleg besloten van 

een groene gordel langs de Singelgracht, de brede stadsgracht. Later in de 17e eeuw werd er 

langs deze zogenaamde Buitensingel een lommerrijke wandelroute aangelegd die de bochten 

van de Singelgracht volgde. Hij liep langs de bolwerken en was beplant met bomen. 

Tegenover de stadspoorten waren vaak bosjes zoals het Leidsebosje en het Muiderbos.1  

 

De Singelgrachtzone is of beter gezegd was een herkenbare stedelijke ruimte2, maar via 

besluiten van de afzonderlijke stadsdelen en de gemeente, is de Singelgrachtzone opgesplitst 

in een binnenring en een buitenring. De binnenring wordt anno 2020 aantrekkelijk gemaakt. 

De buitenring daarentegen wordt sinds jaar en dag kapotgemaakt doordat zij fungeert als 

verkeersader met verkeerspleinen en verkeersknooppunten. De auto moet er kunnen 

doorstromen.  

Het enige plantsoen dat nog als parel in het collier van Amsterdam beschouwd kan worden is 

het Frederik Hendrikplantsoen, dat helaas een groot stuk heeft moeten afstaan voor de bouw 

van de ingang van de Singelgrachtparkeergarage Marnix. 

 

De bewoners in het stuk Singelgrachtzone tussen Raampoort en Zaagpoortbrug zetten zich in 

om de sfeer en de rust van die lommerrijke wandelroute van weleer in eigentijdse vorm terug 

te brengen. 

De bewoners willen samen met de gemeente op dit stuk Nassaukade – dat na het 

gereedkomen van de ondergrondse parkeergarage Marnix opnieuw ingericht wordt – een 

veilige, duurzame, gezonde en sociale verblijfsruimte voor bewoners, stadsgenoten en 

bezoekers ontwikkelen. Eindelijk weer een groene omgeving die bijdraagt aan klimaatadaptie 

en biodiversiteit. Daarmee sluiten we aan bij de gedocumenteerde visie van De Amsterdamse 

Raad voor de Stadsontwikkeling uit 1987. Die heeft in haar uitgave Singelgracht, tussen 

structuur en bestemmingsplan duidelijk gemaakt dat juist in een compacte stad 

overgangsgebieden met water, oevers en pleinen naast hun puur functionele aspecten ook 

een meerwaarde hebben door hun beleving als ruimte, als verademing in de dichtheid.3  

Deze visie is verder uitgewerkt in Nota van Uitgangspunten Singelgrachtzone, Openbare 
ruimte, juni 1997 4.  
 

                                                      
1
 Onder andere in https://nl.wikipedia.org/wiki/Singelgracht_(Amsterdam); https://www.amsterdam.nl/kunst-

cultuur/monumenten/gebouwen-gebieden/bolwerken-amsterdam/ ; 
https://www.theobakker.net/pdf/schans.pdf 
2
 Singelgracht Tussen structuur en bestemmingsplan, Het collier van Amsterdam, Amsterdamse raad voor de 

stadsontwikkeling. 1987 Pleidooi voor een nieuwe kijk op de voormalige stadswal 
3
 De Singelgracht, het collier van Amsterdam, uitgave van ARS, een pleidooi voor een nieuwe kijk op de voormalige stadswal. 

4 
Buro Sant en Co, Landschapsarchitectuur en Stedenbouw; Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Singelgracht_(Amsterdam)
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/gebouwen-gebieden/bolwerken-amsterdam/
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/gebouwen-gebieden/bolwerken-amsterdam/
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Brug tussen Nassaukade en Marnixplein 

 

2. De Buitensingel is S 100 geworden 

De Amsterdamse binnenstad is in de zestiger jaren ontsnapt aan de aanleg van brede 

autowegen in de hele stad. Niettemin zijn decennialang de gebruiks- en de belevingsbelangen 

van bewoners, voetgangers, spelende kinderen en fietsers opgeofferd om de auto zoveel 

mogelijk ruim baan te geven en snel te laten doorstromen. 

Juist in de Singelgrachtzone is de auto steeds dominanter geworden, zeker de laatste 15 jaar. 

Er zijn veel verkeerskundige maatregelen genomen waardoor de S100 onacceptabel intensief 

als hoofdnetauto wordt gebruikt 5. De S100 - die in feite midden in de stad Amsterdam ligt -

wordt door veel beleidsmakers en gremia beschouwd als de grens van de historische 

binnenstad. Door de bewoners wordt de S100 ervaren als de weg waarlangs de 

verkeersproblemen van de binnenstad opgelost moeten worden. Wat in het centrum niet 

mag, mag wel op de S100. De Nota touringcarbeleid 2020-2025 bijvoorbeeld regelt onder 

andere een maximaal touringcarluw centrum met uitzondering van de S100.  

De laatste maatregel betreft de aanscherping van de regels voor zwaar verkeer in de 

binnenstad. Vanaf 1 oktober 2021 krijgen voertuigen zwaarder dan 30 ton geen ontheffing 

meer voor het gebied binnen de Centrumring (S100). Dit om de bruggen en kaden te 

beschermen in de binnenstad te beschermen. 

De verkeersfunctie van de S100 heeft door de dominante en in het licht van de 

klimaattransitie achterhaalde visie op autoverkeer (doorstromen van auto’s in de stad) en de 

                                                      
5
 In nota Voorkeursnetten van 2009 is deze tekst opgenomen: S100 Centrumring Weg vervult belangrijke rol voor 

vrachtverkeer (blijkt uit vrachtverkeersintensiteiten, zie figuur 2.2). Route is corridor Hoofdnet Auto. Weg heeft 

deels nog geen goede dimensionering en kent doorstroom- en luchtkwaliteitsknelpunten. Wordt deels al 

aangepakt, deels vanuit maatregelpakket Voorkeursnet (herprofilering, verbeteren doorstroming, verbeteren 

veiligheid, verbeteren luchtkwaliteit). Voorkeursnet Goederen ver voer Amsterdam Een veilige en duurzame 

afwikkeling van het goederenvervoer Gemeente Amsterdam  Dit is een uitgave van de Dienst Infrastructuur 

Verkeer en Vervoer in opdracht van het Programmabureau Luchtkwaliteit  November 2009.  
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daaruit opvolgende verkeerstechnische besluiten de verblijfskwaliteit van dit ‘gebied met 

buitengewoon stads- en landschapsschoon’ 6 ernstig aangetast. 
 

Op de brede bochtige buitenring domineert de auto, de straat is onplezierig voor andere weggebruikers, 

bewoners en recreanten. Het verkeersprofiel is onoverzichtelijk en niet constant, het is vaak niet duidelijk of de 

weg twee of vier rijstroken heeft. Vanaf de Amstel tot voorbij de Wibautstraat heeft de verkeerskundige 

dimensionering een vreselijk gat geslagen in de ruimtelijke kwaliteiten van de buitenring. Op grote delen van de 

buitenring zijn (of worden in de nabije toekomst) fietsvoorzieningen gerealiseerd. De druk om op de delen waar 

dit nog niet het geval is soortgelijke voorzieningen te treffen wordt steeds groter. De pleinen en plantsoenen zijn 

stuk voor stuk verschillend van functie en karakter. Ze zijn ruimtelijk slecht gedefinieerd, vertonen weinig interne 

samenhang en hebben een inrichting van matige kwaliteit.
7
 

  

Was er enkele decennia geleden nog sprake van een vrij rustig straatbeeld, nu wil je hier niet, 

maar kun je er wel doodgevonden worden.  

De ‘Buitensingel’ is een levensgevaarlijke, onveilige en afschuwelijk lelijke autoweg geworden, 

vol met (te) snel rijdende auto’s en vol met te lange, te zware en te snel rijdende 

vrachtwagens en toeristische touringcars.8  

De luchtkwaliteit in dit gebied is navenant slechter geworden. Een groot deel van deze 

Singelgrachtzone kan beschouwd worden als een van de ongezondste plekken van 

Amsterdam om te verblijven.  

 

 
Bron: de Green Mile, United Network Studio 2021 

 

  

                                                      
6
 1997 NvU Singelgrachtzone; Nota Ruimtelijke Randvoorwaarden Singelgrachtzone2003, Convenant stadsdelen 

2003; adviezen van de ARS: Singelgracht, tussen structuur en bestemmingsplan; Het collier van Amsterdam, 
uitgave van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling 
7
 Nota van Uitgangspunten Singelgrachtzone Openbare ruimte juni 1997. 

8
 Even terzijde: het wegdek en de putten daarin zijn door het vele en zware verkeer dermate verzakt dat 

bewoners last hebben van trillingen in hun huizen, zwevende bovenste verdiepingen en verzakkingen van ramen 

en deuren. 
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3. Samen met z’n allen 

Wij hebben inmiddels begrepen dat de buurtbewoners in dit gedeelte van de Singelgracht 

niet de enige zijn die zich willen inzetten voor een groene en duurzame herinrichting van de 

Singelgrachtzone. De zienswijze op de Nota 30km p/u in de stad van een bewonersgroep op 

de Nassaukade voorbij de Zaagpoortbrug snakken eveneens naar gezonde lucht en een veilige 

groene omgeving ·. Het concept The Green Mile van United Network Studio9 wil de 

Stadhouderskade compleet vergroenen en verduurzamen en presenteert daarbij allerlei 

voorbeelden van internationaal niveau zoals het Hinokicho park in Japan en de promenade 

plantée in Parijs. 

Maar ook op beleidsniveau van de rijksoverheid en gemeente zien wij de ontwikkeling van 

een visie die we graag omarmen en waarvan wij hopen en verwachten dat deze leidt tot 

mooie voorstellen en uitvoering van groene initiatieven.  

 

4. Omgevingsvisie 2050  

De bouwstenen van onze preambule voor het Singelgrachtpark zijn één op één te vinden in 
de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, 8 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Er is in de nota sprake van 5 strategische keuzes: ‘meerkernige ontwikkeling, groeien binnen 
grenzen, duurzaam en gezond bewegen, rigoureus vergroenen en samen de stad maken’.  
Het stadsbestuur gaat sturen op hoofdlijnen. De principiële keuze daarbij is dat de regels zo 
worden dat naast de klassieke partijen als commerciële ontwikkelaars en 
woningcorporaties, Amsterdammers ook zelf aan de slag kunnen. 
(….) 
 
Verdichting wordt gecombineerd met vergroening van de stad. Daarbij is meer en vooral beter groen 
het doel, door minder verharding en meer groen aan en op gebouwen. De stad zal rigoureus 
vergroenen met meer en betere natuur door de hele stad. Straten en pleinen worden groen ingericht, 
straatstenen zullen wijken voor bomen en beplanting. Het autoluw maken van de stad biedt daarvoor 
mede ruimte. Bouwen wordt natuurlijker door gevels en daken te vergroenen. Dit lukt alleen als 
Amsterdammers meedenken en meedoen. Vergroening is ecologisch noodzakelijk, maar moet ook 
aansluiten bij de wensen van de Amsterdammers. 
Al het groen in straten, pleinen en parken – Haven-Stad en de noordelijke IJ-oever krijgen eigen parken 
– zal ingericht worden op ontmoeting, ontspanning en recreatie. Een ander belangrijk doel is 

tegengaan van hittestress en vergroten van het waterbergend vermogen van de stad.  
https://amsterdam2050.nl/rigoureus-vergroenen/ 

 

Beleidskader Participatie en Commissie duurzaamheid 

Om de invloed van Amsterdammers op hun directe omgeving, op de stad als geheel en op de 

gemeentelijke dienstverlening te vergroten zijn in het Beleidskader Participatie 

uitgangspunten en richtlijnen voor participatie vastgelegd. 

                                                      
9
 De VVS kreeg na zijn presentatie van de groene Singelgrachtroute in de werkgroep herinrichting 

wandelboulevard via de projectleider Singelgrachtgarage Erik Bakker het concept van een navenant idee in 
handen. Het betreft hier het vergroenen en verduurzamen van Stadhouderskade tussen Wibautstraat en 
Vondelpark. 

https://amsterdam2050.nl/rigoureus-vergroenen/
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In de raadsvergadering van 7 oktober zei het raadslid van de SP: “laten we nu eindelijk de 

cultuuromslag maken en de inbreng van burgers erkennen die vaak zeer veel contacten 

hebben en kennis in huis. Want praktijk is vaak anders dan papier.” 

Rutger Groot Wassink sprak bij de verdediging van de beleidsnota: “Het is een culturele 

revolutie en dat vergt ook iets van ambtenaren ”10. 

 

Er zijn vier niveaus van participatie. Voor welk niveau we kiezen, hangt van diverse 

zaken af. Heeft de gemeente veel speelruimte, dan zijn er ook veel mogelijkheden om 

zeggenschap bij burgers te leggen. Wanneer de gemeentelijke speelruimte beperkt is, 

dan zijn ook de mogelijkheden voor meebeslissen beperkt.11 

 

Stadsdeel West schrijft in een reactie op de beleidsnota Participatie, kort samengevat:  

De uitgangspunten zijn prima, maar dan moeten de werkprocessen en richtlijnen van alle 

organisatieonderdelen hierop worden afgestemd! Cruciaal is ook dat er voldoende draagvlak, 

capaciteit en expertise op dit onderwerp is bij alle organisatieonderdelen. Alleen dan kan er 

sprake zijn van een succesvolle uitvoering 12. 

 
De commissie Ruimte en Duurzaamheid zegt het zo: 
Tegelijk staan we voor de opgave om Amsterdam duurzamer te maken door ons voor te 
bereiden op de klimaatverandering, te werken aan een schonere lucht, bodem en water, de 
stad groener, stiller en energiezuiniger te maken, het gebruik van de beperkte grond te 
optimaliseren, grondstoffen en materialen te hergebruiken en in te zetten op vernieuwende 
energiebronnen. 
(…..) 
We streven ernaar dat bewoners en gebruikers van de stad op alle niveaus meepraten en 
meedenken over stedelijke ontwikkelingen. Dat doen ze niet alleen door te reageren op 
plannen, maar juist ook door het voortouw te nemen en met voorstellen te komen voor de 
inrichting van de stad. 
 

  

                                                      
10

 Raadsvergadering van 7 oktober 2021 
11

 Tekst van website https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/beleidskader-participatie/ 
 
12

 Vaststellen van het Beleidskader Participatie VN2021-014512, 7 oktober 2021, 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/775554/RAAD%2006-10-2021 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/beleidskader-participatie/
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/775554/RAAD%2006-10-2021
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Tenslotte 

Wij, bewoners van Amsterdam, willen de Singelgrachtzone weer ontwikkelen tot een groene 

wandelroute en daarmee de stad een rustgevende overgangszone tussen de 19e -eeuwse 

wijken en het centrum van Amsterdam, een verademing in de dichtheid, teruggeven.13  

Wij willen met deze wandelroute de vergroening en de leefbaarheid van de stad verbeteren 

en tevens de klimaatopwarming het hoofd bieden. 

 

Dat betekent een trendbreuk doordat bij de verdere ontwikkeling van deze zone niet meer de 

auto en de doorstroming centraal staat, maar de veiligheid, rust, leefbaarheid en kwaliteit van 

leven van haar bewoners. 

De buurt roept daartoe de gemeente op om een investering te doen die het mogelijk maakt 

de stad veerkrachtig, weerbaar en toekomstbestendig te maken. Een investering die helpt 

bewoners te beschermen tegen toekomstige bedreigingen van het klimaat.  

 

Aansluitend op de nieuwe Omgevingsvisie 2050 gaan wij er ook van uit dat de stad uiteindelijk 

gemaakt wordt door de samenleving: Amsterdammers, ondernemers, bedrijven en 

instellingen. Daarom willen wij als buurtbewoners meer zeggenschap, eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving op ons nemen en zo Amsterdam te 

verrijken met een prachtig stuk Singelgrachtzone.14 

 

Bestuur Vrienden van de Singelgracht 

 

Paula Leideritz 

Henriette Penris 

Peter Denissen 

Anne Eijsten 

 

 

Amsterdam 15 november 2021 

 

  

                                                      
13

 Hoe belangrijk groen in de buurt is voor de gezondheid en de sociale contacten hebben we allemaal kunnen 

ervaren in coronatijd. 
14

 Omgevingsvisie 2050, pagina 15 
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https://www.amsterdam.nl/30km/ 

 

Reageren op het plan 

U kunt niet meer reageren op het plan. De inspraaktermijn liep tot 4 oktober 2021. Alle 
reacties worden nu verwerkt in een nota van beantwoording. 

Eind van dit jaar wordt de nota dan samen met het beleid voorgelegd aan het college van 
Burgemeester en Wethouders. 
 

 

Reactie VVS VAN  

30 SEPTEMBER 2021 
 

 

  

https://www.amsterdam.nl/30km/
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VRIENDEN 

VAN DE SINGELGRACHT 

www.vriendenvandesingelgracht.nl  email: vrienden.singelgracht@gmail.com 

  
 

Hoe hebben we onze leefomgeving 

zo uit handen kunnen geven!15 

 

Amsterdam 30 september 2021 

 

Betreft: verzoek participatie buurtbewoners bij herinrichting GWO30 én wandelboulevard 

tussen Zaagpoort- en Raampoortbrug n.a.v. nota Amsterdam veilig en leefbaar 30km 

 

Geachte wethouder De Vries, 

Geachte raadsleden van de commissie MLW, 

 

De aanleg van de Singelgrachtparkeergarage Marnix vanaf augustus 2020 heeft de bewoners 

kennis laten maken met de effecten van een rijweg die volgestouwd is met 30km borden, 

smiley’s en gele middenbermbanden. Desondanks hebben deze maatregelen nauwelijks 

effect op het temperen van de snelheid van auto’s.16 

Dat zal waarschijnlijk anders worden als 30km de norm wordt in Amsterdam17 en de 

intelligente snelheidsassistente (ISA)18 autobestuurders aanzet dan wel dwingt om zich aan de 

snelheid limiet te houden. 

 

Volgens de Nota Amsterdam veilig en leefbaar 30 km, pagina 28, zal bij de herinrichting van 

de GOW30 met de nieuwe en aanvullende inrichtingsprincipes gewerkt worden.  

Het stukstuk Nassaukade tussen Zaagpoort- en Raampoortbrug wordt opnieuw ingericht 

wanneer de parkeergarage Singelgracht Marnix opgeleverd wordt eind 2023, begin 2024. 

 

  

                                                      
15

 Het recht van de snelste, hoe ons verkeer steeds asocialer werd, Thalia Verkade en Marco te Brömmelstoet, 
De Correspondent, juni 2020. 
16

 Uitdraai metingen van smiley’s ontvangen via projectleider Singelgrachtgarage Marnix. 
17

 Zie de ervaringen in Brussel waar een aanzienlijke algemene daling van de gemiddelde snelheid is 
geconstateerd en waar aantal ernstige ongevallen sterk is afgenomen. https://mobilite-
mobiliteit.brussels/nl/news/brussel-stad-30-lagere-snelheid-en-minder-ongevallen-in-de-eerste-maanden-van-
2021 ; Ook bij presentatie 30 km in Pakhuis de Zwijger 7 september 2021 toegelicht; 
18

 EU richtlijn 2019/2144 bepaalt dat vanaf juli 2022 (volgend jaar) ISA verplicht is in alle nieuwe auto’s  

http://www.vriendenvandesingelgracht.nl/
mailto:vrienden.singelgracht@gmail.com
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/news/brussel-stad-30-lagere-snelheid-en-minder-ongevallen-in-de-eerste-maanden-van-2021
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/news/brussel-stad-30-lagere-snelheid-en-minder-ongevallen-in-de-eerste-maanden-van-2021
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/news/brussel-stad-30-lagere-snelheid-en-minder-ongevallen-in-de-eerste-maanden-van-2021


22 
 

De VVS verzoekt u dringend  

 de herinrichting van dit stuk Nassaukade zodanig aan te pakken dat de veiligheid, 

leefbaarheid én duurzaamheid met elkaar in balans gebracht worden; ·· 

 dat inrichting van de nieuwe GWO30 weg ontworpen wordt in samenhang met de 

geplande aanleg van de wandelweg langs de Singelgracht tussen Zaag- en Raampoort; 

 dat buurtbewoners via cocreatie/participatie19 nauw betrokken worden bij deze 

herinrichting van straat en wandelweg. 

 

Ruimtelijke beleving 

De Amsterdamse binnenstad is in de zestiger jaren ontsnapt aan de aanleg van brede 

autowegen in de hele stad. Niettemin zijn decennialang de gebruiks- en de belevingsbelangen 

van bewoners, voetgangers, spelende kinderen en fietsers opgeofferd om de auto zoveel 

mogelijk ruim baan te geven en snel te laten doorstromen. 

Juist ook in de Singelgrachtzone is de auto steeds dominanter geworden, zeker de laatste 15 

jaar. Er zijn veel verkeerskundige maatregelen genomen waardoor de S100 steeds intensiever 

als hoofdnetauto wordt gebruikt. Ook als grens van de binnenstad wordt zij door bewoners 

ervaren als de weg waarlangs de verkeersproblemen van de binnenstad opgelost moeten 

worden.  

De verkeersfunctie van de S100 heeft door deze verkeerstechnische afwegingen de 

verblijfskwaliteit van dit ‘gebied met buitengewoon stads- en landschapsschoon’20 ernstig 

aangetast. Dat gaat ook op voor de luchtkwaliteit in dit gebied. Die is navenant slechter 

geworden. 

 

Herbeleving openbare ruimte 

Na het gereedkomen van de ondergrondse parkeergarage in de Singelgracht tussen 

Raampoortbrug en Zaagpoortbrug gaat men dit gebied ontwikkelen in overeenstemming met 

de Nota van Uitgangspunten Singelgrachtzone van 1997 en 2003. 

Er komt een zogenaamde wandelpromenade langs dit stuk Singelgracht. Met het ontwerp van 

de inrichting hiervan zijn verschillende groepen al dan niet in participatievorm aan de slag. 

Het gaat om groepen onzichtbare ambtenaren op de achtergrond, een groep ambtenaren en 

bewoners samen en een grote groep buurtbewoners. 

Er staan tussen Zaagpoort en Raampoortbrug beeldbepalende bomen die door de overheid 

beschermd moeten worden21 en waarvoor maatregelen genomen worden om de wortelgroei  

  

                                                      
19

 Beleidskader en leidraad participatie Gemeente Amsterdam 1 juni/oktober 2021; 
20

 1997 NvU Singelgrachtzone; Nota Ruimtelijke Randvoorwaarden Singelgrachtzone2003, Convenant 
stadsdelen 2003; adviezen van de ARS: Singelgracht, tussen structuur en bestemmingsplan; Het collier van 
Amsterdam, uitgave van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling 
21

 Raad van State ECLI:NL:2018:306, uitspraak 19 september 2018 in geding tussen Gemeente en Stichting 
Vrienden van de Singelgracht. 
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te verbeteren. Deze prachtige bomenrijen en het water kunnen dan opnieuw een rustgevend  

overgangszone tussen het centrum en het stadsdeel Wester(park) vormen. 

 

Veiligheid 

Op dit stuk Nassaukade fietst een enorm aantal fietsers in spitsuren. Dat zijn veelal scholieren 

(Cartesius bijvoorbeeld) en ouders die hun kinderen naar de omliggende scholen brengen 

(o.a. Rijk Kramer op de Nassaukade en in de Van Oldenbarneveldtstraat, Vrije School in de 

Tweede Nassaustraat). 

De variatie aan fietsen met uiteenlopende snelheden en formaat op een te smal fietspad is 

zichtbaar gevaarlijk en onveilig voor juist de kwetsbare verkeersdeelnemers. 

 

Duurzaamheid 

Anno 2021 hebben we allemaal een opdracht om te zorgen dat er naast veiligheid en 

leefbaarheid ook gewerkt wordt aan klimaatadaptatie. Bij de herinrichting van dit stuk 

Singelgracht zal dus ook een toekomstbestendig, duurzaam ontwerp uitgangspunt behoren te 

zijn. Ook daar hebben de bewoners hele heldere ideeën over. 

Er is al wateroverlast geconstateerd in de buurt door barrièrewerking van onderkeldering van 

huizen en het bouwen van extra ruimtes in tuinen.  

Welk effect de ondergrondse parkeergarage op de middellange termijn zal hebben op de 

waterbalans en grondwaterstanden is voor bewoners nog niet duidelijk, ondanks het gebruik 

van modellen. 

 

Ideeën 

De nota Amsterdam veilig en leefbaar introduceert een nieuw type weg de GWO30. 

De herinrichting van het stuk Singelgrachtzone tussen Raampoort en Zaagpoort brug biedt de 

kans om dit stuk veilig, leefbaar en duurzaam te maken. 

In deze nota maar ook op basis van ervaringen en ingrepen in andere delen van de stad en in 

andere steden, kunnen de bewoners ideeën aandragen voor de inrichting van de weg zoals 

onder ander licht verhoogde parkeerplateaus met zebrapad voor oversteek op kruisingen 

naar de wandelpromenade, overrijdbare middenberm met versmalling van de weg, wel of 

geen vrij liggende fietspaden, opheffen van parkeerplekken langs de straatkant ten behoeve 

van fietsparkeerplekken en plaatsing ondergrondse vuilcontainers. Ideeën van de 

buurtbewoners over de inrichting van de ‘wandelpromenade’ deden de huidige 

landschapsarchitect en enkele ambtenaren die ook aan het ontwikkelen zijn, in positieve zin 

versteld staan.  
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Participatie/ cocreatie22 

De Stichting Vrienden van de Singelgracht wil zich maximaal met de buurt inzetten om te 

komen tot een ontwerp van de GWO30 weg en de ‘wandelpromenade’ waar iedereen die 

gebruikt maakt van dit stuk openbare ruimte, heel erg blij van wordt. 

 

Daarom verzoeken wij u om participatie23 met de buurtbewoners als vertrekpunt te nemen 

bij de herinrichting van de GWO30 in samenhang met de inrichting van de 

‘wandelpromenade’.  

 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van de stichting Vrienden van de Singelgracht 

 

Paula M. Leideritz  

 

Voorzitter VVS 

E  vrienden.singelgracht@gmail.com 

 

 

 

                                                      
22

 Beleidskade participatie gemeente Amsterdam, 6 en 7 oktober op de agenda van de gemeenteraad. 
23

 Net als bij de inrichting van een andere parel van Het collier van Amsterdam, Het Frederik Hendrikplantsoen. 

file:///D:/0%20A%20van%20paula/AAAA%20schadecommissiesenjuristen/2020/autoluw/30%20km%20voorstellen/zienswijze/vrienden.singelgracht@gmail.com

