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1 Samenvatting van de plannen en suggesties om deze aan te passen 
Het nieuwe plan 

Het inrichtingsplan voor het gebied bij het CS dat in 2012 is vastgesteld en het bestemmingsplan dat 

momenteel in procedure is voorzagen in een ondergrondse fietsenkelder met 7.000 stallingsplaatsen ter 

plaatse van het tramemplacement bij de huidige taxistandplaats én in ontgraving van het plantsoen 

langs de PH-kade, waardoor het waterbassin daar zijn oorspronkelijke vorm weer terug zou krijgen. 

Deze plannen waren het logische sluitstuk van ongeveer 15 jaar consistente planvorming en uitvoe-

ring, met als belangrijkste ingreep dat aan de achterkant van het CS een groot busstation is verrezen 

om de ruimte aan de voorzijde ‘busvrij’ te maken. In samenhang hiermee is de autotunnel achter het 

CS aangelegd, waar het autoverkeer doorheen zal worden geleid zodat de voetgangersroute Damrak-

CS niet langer wordt doorkruist door een autoroute. Deze ingrepen maakten het mogelijk het oostelij-

ke waterbassin weer volledig in het zicht te brengen door sloop van de brug aldaar, zodat die waterpar-

tij weer zijn originele omvang zal krijgen. Vergroting van het westelijke bassin tot zijn oorspronkelij-

ke vorm maakte een onwrikbaar onderdeel uit van deze vastgestelde plannen. De veelbezongen rode 

loper zou zodoende eindigen in een doorgang voor voetgangers en trams in een groot waterbassin, 

waardoor het eilandkarakter van het stationseiland in ere zou worden hersteld. Amsterdam waterstad!  

 Het voorstel dat op 6 februari in de raadscommissie komt en op 12 februari in de gemeente-

raad houdt in hoofdzaak in dat de fietsenkelder met 7000 plaatsen onder de huidige taxistandplaats 

vervalt en dat daar een fietsenkelder onder het PH-plantsoen voor in de plaats komt (met slechts 4.300 

plaatsen), waardoor de ontgraving aldaar niet zal doorgaan. Daarmee wordt vijftien jaar samenhan-

gende besluitvorming door de gemeenteraad genegeerd en wordt één van de hoofddoelstellingen van 

alle peperdure ingrepen daar de nek omgedraaid, terwijl de bestemmingsplanprocedure die de kroon 

op het werk was nog in procedure is. Realiseert men zich hoeveel tientallen miljoenen euro’s men aan 

dat busstation heeft uitgegeven om de idealen aan de voorkant van het CS te kunnen realiseren? En 

hoeveel duizend vierkante meter water achter het CS is gedempt onder voorwaarde dat er aan de voor-

kant een paar honderd vierkante meter water voor terug zou komen? 
 

Argumenten voor het nieuwe plan. 

B&W is tot de conclusie gekomen dat er voortaan innovatief moet worden aanbesteed, d.w.z. niet 

meer middels een bestek met bijbehorende tekeningen waarin het uit te voeren werk nauwkeurig wordt 

beschreven, maar in een vorm waarbij de gemeente als opdrachtgever volstaat met globale omschrij-

vingen van het eindbeeld en waarbij de wijze van uitvoeren aan de aannemer wordt overgelaten. Zoals 

tijdens de info-avond van 22 januari door het PMB werd opgemerkt: ‘meer ruimte voor de markt’, wat 

de gemeente ten voordeel zou strekken. DIVV was tot de conclusie gekomen dat aan de uitvoering van 

de plannen aan de voorkant van het CS het bezwaar kleefde dat het ene onderdeel steeds op het andere 

zou moeten wachten, waardoor de totale uitvoeringsduur veel te lang zou worden. Het totale werk zou 

pas in 2022 gereed zijn. Maar als alles middels een innovatieve aanbesteding aan één aannemer wordt 
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gegund zouden de risico’s voor de gemeente volgens B&W veel kleiner worden, zou men financieel 

voordeliger uit zijn, zouden er veel meer fietsparkeerplaatsen komen en zouden die ook eerder worden 

gerealiseerd. Want volgens de voordracht is de markt slimmer dan alle gemeentediensten bij elkaar, 

ofwel in de bewoordingen van B&W: ‘Daarnaast is de verwachting dat de markt beter in staat is slimme 

oplossingen te bedenken in fasering en doorlooptijd’.  

 Achter de opgevoerde uitvoeringstechnische en financiële pluspunten van dit plan kunnen veel 

vraagtekens worden gezet, het blijft bij veronderstellingen die als feiten worden gepresenteerd (zie 

hierna), Ook zal de lezer in de voordracht tevergeefs zoeken naar stedenbouwkundige overwegingen. 

De nieuwe plannen komen dan ook niet uit de hoek van DRO, laat staan van de stedenbouwkundige 

ontwerpers van het oude plan, maar zijn in onderling overleg tussen DIVV en PMB ontwikkeld. Dat 

deden zij als uitvoerders van de oude plannen, die vanzelfsprekend wél op ruimtelijke kwaliteiten 

waren gebaseerd en die door een eenstemmige gemeenteraad keer op keer zijn vastgesteld. De super-

visor is alleen zijdelings om zijn mening gevraagd en hij zou zich erbij hebben neergelegd om de op-

lossing van het fietsenprobleem niet in de weg te staan, net als de stedenbouwkundige van DRO. Ad-

viezen van deze heren zijn echter niet bij de stukken gevoegd en het is maar de vraag ze wel schrifte-

lijke zijn uitgebracht. Bij navraag is gebleken dat er bij DRO nog steeds grote weerstanden leven tegen 

de nieuwe plannen.  

Tijdens de info-avond van 22 januari is meegedeeld dat wethouder van Poelgeest het als een 

offer ziet dat het waterbassin nu niet meer zijn oorspronkelijke omvang terugkrijgt, maar dat hij dat 

nadeel vanwege de fietsenproblemen en de financiën noodgedwongen accepteert, mits daar als com-

pensatie een hoogwaardige en ‘keigoede’ publieke ontmoetingsruimte tegenover kwam te staan. Dat 

betekent dat ook deze wethouder de planwijziging lever niet had gewild. 
 

Locaties en aantallen fietsparkeerplaatsen 

Volgens de voordracht is ‘het eerder en aanzienlijk meer realiseren van fietsparkeerplekken’ één van 

de belangrijkste onderdelen van het nieuwe plan. Zoals zojuist opgemerkt heeft dat ertoe geleid dat de 

stedenbouwkundigen van DRO, de supervisor en de wethouder zich erbij hebben neergelegd. Bij ana-

lyse van de plannen blijkt echter dat er van eerder realiseren geen sprake is en dat er niet ‘aanzienlijk 

meer parkeerplekken’ komen maar 2700 minder. Ook van ‘aanzienlijk eerder’ is dus geen sprake. Zie 

de tabel, die in par. 4 nader wordt toegelicht. 

 
Regelnr. Locatie enz 1997 2001 2004 2005 2008 2012 2014 
1 Onder de sporen oost - 5300 5300 0 2000 1300 1300 
2 Onder de sporen west (‘NW’) - 4200 1200 0 1000 1700 1700 
         
3 = 1+2 Onder de sporen totaal O+W - 9700 6500 0 3000 3000 3000 
4 Onder tramsporen bij taxi’s (‘ZW’) - 0 0 5500 0 7000 0 
5 Onder westelijk bassin - 0 0 0 7000 0 0 
6 Bij PH-kade - 0 0 0 0 0 4300 
7 Bij het IJ - 0 0 1000 0 0 0 
8 Onder pakketpostegbouw - 0 0 3000 0 0 0 
9= 3 t/m 8 Totaal waartoe besloten 4100 9700 6500 9500 10000 10000 7300 
10 Ontbrekend   - 300 

á 1300 

3500 

á 4500 

500 

á 1500  

0 

á 1000  

7500 

á 10000 

10200 

11 = 9+10 Geraamde behoefte -. 10000 

á 11000 

10000 

á 11000 

10000 

á 11000 

10000 

á 11000  

15000 

á 20000 

17500 

 Bronnen SPVE 

2001 

SPVE 

2001 

Jaarrap. 

2004 

Brief  aan 

weth . 

Advies 

ARS  

VO  

M’veld en 

Voordr. 
2014 

Voordr.  

2014 

Aantallen stallingsplaatsen 2001 - 2014 

 

Het besluit van 2012 hield 10000 plaatsen in en het huidige voorstel ogenschijnlijk ook, maar in wer-

kelijkheid niet, want van de 7000 plaatsen die men tot fase 1 rekent bestaan er alleen plannen voor 

4300 plaatsen bij de PH-kade. Voor de 2700 plaatsen die door dit nieuwe plan wegvallen doordat de 

nu voorgestelde kelder zoveel kleiner is dan die van het vorige plan, bestaat alleen een voornemen, 

maar geen enkel idee van een plan; die 2700 plaatsen horen dus niet in fase 1 thuis, men had die bij 

fase 2 moeten rekenen.    
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Volgens de voordracht is het besluit om die 4300 plaatsen daar te bouwen voorwaardelijk: 
Uit de herijking bleek dat de geplande ZW-stalling [d.w.z. de stalling onder de huidige taxistand-

plaats] te kostbaar was en met teveel risico’s en raakvlakken omgeven. Daarom is gezocht naar 

een alternatief. Dit is gevonden in een door de gemeente te bouwen nieuwe ondergrondse stalling 

onder het huidige Prins Hendrikplantsoen. Dit in combinatie met en op voorwaarde van een grote 

ondergrondse stalling met 7500 fietsparkeerplekken onder de Westelijke treinsporen, te bouwen 

door ProRail. 

Maar ProRail heeft helemaal nog niet toegezegd die 7500 plaatsen te zullen bouwen. Wel is overeen-

gekomen  

dat de stadsregio –in samenwerking met de gemeente-  bij het Ministerie van IenM een inves- 

teringsvoorstel doet voor de overige plaatsen buiten het stationsgebouw. Het gaat om indica-

tief 7000 fietsparkeerplaatsen.  

Buiten het stationsgebouw? Historisch gezien is de gang van zaken niet meer te volgen, zoals blijkt uit 

vroegere documenten. Citaat uit de voordracht van het VO maaiveld, door de gemeenteraad in 2012 

aanvaard: 
De ontwikkeling van een grote fietsenstalling met een capaciteit van minimaal 7.000 plaatsen on-

der het westelijk tramemplacement met de mogelijkheid van een uitbreiding met 4.000 extra fiets-

parkeerplaatsen. ProRail is verantwoordelijk voor de realisatie van tenminste 10.000 fietsparkeer-

plaatsen op het Stationseiland. 

Waarom heeft ProRail die plaatsen daar dan niet allang gebouwd? Het SPVE 2001 voorzag al in 9700 

plaatsen onder de sporen! Tijdens info-avond bleek in welke richting het antwoord op die vraag ge-

zocht moet worden. Enkele citaten: het gesprek met ProRail was vastgelopen, al jaren wordt de stal-

ling zo niet ontwikkeld en er was een impasse ontstaan. De stalling bij de PH-kade werd aangeprezen 

omdat daarmee die impasse in het overleg opgeheven zou worden of zou kunnen worden, waardoor er 

weer goede hoop was dat  ProRail weer bereid zou zijn tot overleg. Maar kan dat wel kloppen? Pro-

Rail heeft er natuurlijk alle belang bij dat de gemeente zijn eigen aandeel in de stallingen eindelijk 

realiseert, maar wat voor belang kunnen zij erbij hebben dat die stalling op een andere plaatse komt en 

veel verder van het CS?  

 Ook is het niet duidelijk hoe het woord voorwaarde uit de voordracht geïnterpreteerd moet 

worden. Gaat de stalling bij de PH-kade niet door als die 7500 plaatsen er niet komen? Is dat niet erg 

onlogisch? En als die 7500 plaatsen er niet komen, komt de stalling dan weer wél onder de tramspo-

ren? Met dergelijke voorwaarden kom je besluitvormingstechnisch al gauw in een moeras terecht.  

 Als de gemeente en ProRail hun overeengekomen 7000 resp. 9700 plaatsen hadden gereali-

seerd (of dat alsnog zouden doen) zou dat 16700 plaatsen hebben opgeleverd, bijna het ideaal van 

17500 plaatsen. Het plan voor slechts 4300 plaatsen bij de PH-kade maakt dat echter tamelijk illusoir.    
  
Alternatieve locaties 

Tijdens de info-avond is geopperd de stallingen onder te brengen in de ruimte onder de middengang 

waardoor de NZ-lijn tunnelelementen zijn ingevaren. Volgens het PMB is dat onmogelijk vanwege de 

problemen met de toegang naar het station die dat zou opleveren, maar is dat wel voldoende onder-

zocht? Zou het bijv. niet mogelijk zijn de in- en uitgang van zo’n stalling op het stationsplein te situe-

ren, dus buiten het eigenlijke gebouw? 

 De giga-oppervlakte onder het nieuwe busstation zou eveneens in aanmerking kunnen komen, 

maar helaas heeft de gemeente deze ruimte volgens het PMB al jaren geleden aan een NS-dochter 

verhuurd. Gevraagd zou kunnen worden of die ruimten al daadwerkelijk verhuurd zijn, want zo niet 

dan zouden daar tijdelijk stallingsplaatsen gemaakt kunnen worden tegen zeer lage investeringskosten: 

alleen een hek plus fietsrekken.   

 In vroegere plannen was ook sprake van 1000 plaatsen bij het IJ. Waar was dat en is die moge-

lijkheid inmiddels een onmogelijkheid geworden? 
 

Tijdwinst 

Tijdwinst is naast bezuiniging het belangrijkste doel van de planwijziging. Maar in 2005 zouden er al 

3000 plaatsen gerealiseerd zijn en in het MIT was toen voor stallingsplaatsen 27 miljoen euro gereser-

veerd. In een notitie aan de wethouder van 19-4-2005 is al opgemerkt dat ProRail verantwoordelijk is 

voor de fietsstallingen. Waarom is dat nog niet gerealiseerd en wat is er met dat budget gebeurd? Vol-

gens de huidige voordracht worden de stallingen sneller gerealiseerd, sneller dan wat? Het hangt er 
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maar vanaf met welk vorig plan je het vergelijkt. In vorige besluiten worden steeds data genoemd die 

niet worden gehaald. Waarom nu ineens wel?  

 Van het innovatieve aanbesteden worden qua geld én tijd wonderen verwacht. Het PMB meent 

dat het geheel ondanks twee jaar vertraging van de start één jaar eerder dan 2022 opgeleverd zal wor-

den en rekent dus op netto l jaar tijdwinst. DIVV zegt daarentegen dat de netto tijdwinst (dus na aftrek 

van twee jaar tijdverlies door latere start) per saldo 4 jaar is en in de voordracht maakt men daar 1,5 á 

2 jaar van. Dikke mist dus en de uitkomst is afhankelijk van de slimheid van de markt, terwijl niet is 

onderzocht welk tijdsvoordeel die slimme markt zou bewerkstelligen als de innovatieve aanbeste-

dingstechniek op het oude plan zou worden toegepast.  
 

Financiële aspecten  

Tijdens de info-avond en in de voordracht worden wel allerlei bedragen genoemd, maar geen eindbe-

drag. Het PMB deelde tijdens de info-avond mee dat het financiële voordeel wellicht 5 á 10 miljoen 

zou bedragen maar erkende tegenover de VVAB ook dat definitieve uitspraken hierover nog niet mo-

gelijk zijn, daarvoor is het volgens hen nog te vroeg. Er moeten zelfs nog bezuinigingen worden ge-

vonden om met de budgetten uit te komen. En het PMB heeft becijferd dat het niet hoeven afbreken en 

herplaatsen van het tramemplacement 9 miljoen uitspaart, maar zegt er bij dat daar weer een nieuwe 

uitgave van ca 4,5 miljoen tegenover staat. Maar per saldo is er geen helder financieel eindbeeld. Dat 

kan ook niet, want het financiële voordeel van innovatief aanbesteden is in werkelijkheid niet te calcu-

leren; men kan er alleen een slag naar slaan. In dit geval is dat extra moeilijk omdat de gemeente vol-

gens het PMB nog geen enkele ervaring heeft met innovatief aanbesteden en omdat men ook nog niet 

heeft beslist welke manier van innovatief aanbesteden wordt toegepast. Het is allemaal even vaag.  

 Volgens het PMB is graven onder de sporen heel riskant en duur. Ook zou het de treinenloop 

tijdens de uitvoeringsfase onderbreken, wat niet acceptabel zou zijn. Daarom zou ProRail zo moeilijk 

doen. Maar het PMB erkent ook dat de ontgravingen voor de westtunnel en de bijna gereed zijnde 

nieuwe tunnel westelijk daarvan geen problemen hebben opgeleverd en dat ProRail ook de smalle 

oosttunnel wil verbreden. Daar zouden die bezwaren blijkbaar niet gelden. De veronderstelling dat 

ProRail daar wél wil investeren omdat ze meer aan winkels verdienen ligt echter méér voor de hand.  

In de voordracht van 2012 voor het MV maaiveld is een beschrijving te vinden van de her-

komst van de bezuiniging: 

Het College heeft in de Baak van 2010 besloten om € 7 miljoen te bezuinigen op de ISV  

middelen voor de Zuidelijke IJoever. Het gevolg is dat de dekking van € 5,7 miljoen voor het 

uitgraven van het Open Havenfront vervalt 

Het gegeven dat er een bedrag is vooruitgeschoven naar een volgende raadsperiode is voor het PMB 

een argument om de stalling naar de PH-kade te verplaatsen vanwege de bezuiniging die dat zou in-

houden. Maar waarom moet nu opeens worden teruggekomen op het besluit om dit probleem aan de 

volgende gemeenteraad over te laten? Over twee maanden zitten er al een nieuwe raad en een nieuw 

college. Het gaat de VVAB erom dat er nu geen onomkeerbare oplossingen worden gekozen. 
 

Nadeel van locatie PH-kade 

Stallingen onder de sporen verdienen ook volgens het PMB qua bereikbaarheid om twee redenen de 

voorkeur: fietsers kunnen vandaar rechtstreeks naar het station en ze hoeven geen trappen of helingba-

nen af, want bij twee rijen fietsen boven elkaar hoeft men in een stalling onder de sporen maar een 

halve meter naar beneden. De éénlaagse stalling onder het tramemplacement heeft daarentegen het 

nadeel dat men daarvoor de diepte in moet, maar ligt dicht bij het station en kan daarom als second 

best worden aangemerkt  De locatie bij de PH-kade staat in deze ranglijst helemaal onderaan, omdat 

de afstand tot het station vandaar het grootst is. Het risico dat men daar tegen het probleem aanloopt 

dat de OBA al jaren lang niet kan oplossen is niet gering. Slechte bereikbaarheid kan maken dat zo’n 

investering onverantwoord wordt.  
 

Het kei-goede nieuwe plein  

Er is nog geen begin van een idee wat er met het PH-plantsoen moet gebeuren als de stalling daar 

eenmaal is gerealiseerd. Letterlijk heeft het PMB tijdens de info-avond gezegd dat het volgens de wet-

houder een ‘kei-goed’ plein zal worden, maar dat de één gras wil of bomen en de ander bestrating, 

zodat er nog geen inrichtingsplan is. Er is alleen een voornemen om er een hoogwaardig plein van te 

maken, zodat het ongeloofwaardig is om de kwaliteiten van dat nieuwe plein in te zetten als compen-
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satie voor het offer van het niet ontgraven. Daar komt bij dat er ook nog niet is nagedacht over de 

plaats van de hellingbaan waarlangs de fietsers naar beneden moeten of over de lengte van die helling-

baan.  

De verkeerstechnische implicaties van 4300 fietsenstallingen aldaar zijn evenmin onderzocht. 

Dat zou de komende twee jaar moeten gebeuren, maar of dat in die tijd ook lukt is helemaal niet zeker. 

De bestemmingsplantekening is al wel gereed (hij werd tijdens de info avond getoond) maar daarop is  

noch de inrichting noch de fietshellingbaan aangegeven. Ook zijn de verkeerstechnische effecten van 

4300 fietsers op die drukke verkeersknopen niet onderzocht. In het oude bestemmingsplan was de 

stalling  evenmin ingetekend, daarin  was slechts een wijzigingsbevoegdheid voor een ondergrondse 

stalling opgenomen. Die wijzigingsbevoegdheid blijft trouwens intact, aangezien dat gedeelte van het 

bestemmingsplan niet opnieuw ter visie gaat.  

De locatie is niet geschikt om daar een publieke verblijfs- of ontmoetingsruimte te creëren, 

want daarvoor is een zekere beslotenheid nodig. Dit plein zal echter nooit een plein worden, want er is 

maar één wand en het ligt ingeklemd tussen tramrailbundels en verkeersknopen, terwijl het publiek 

van het water zal zijn afgesloten door de rederijen die daar komen. Al met al is het onverantwoord een 

besluit te nemen zonder dat bekend is wat het wordt en zonder dat de verkeerstechnische implicaties 

zijn onderzocht.   
 

De tram 

Tijdens de info avond is door een GVB ambtenaar incognito gevraagd of de mogelijkheid was onder-

zocht om de trams die over de NZ-Voorburgwal en het Damrak rijden meteen langs de PH-kade te 

leiden, zodat de lus langs het CS kon vervallen. Het antwoord luidde toen dat dat niet was onderzocht, 

maar later zou er volgens het PMB wel naar zijn gekeken, waarna het was afgewezen. Het lijkt echter 

zeer de moeite waard dit alsnog grondig te onderzoeken. Het probleem zou al zijn opgelost als alleen 

het westelijke emplacement zou vervallen door de lijnen 1, 2 , 5, 13 enz. langs de PH-kade te leiden en 

over het Damrak langs het Paleis op de Dam weer naar de Nieuwe Zijds en vice versa. Als de NZ-lijn 

eenmaal rijdt zullen daar veel minder trams vervallen, al is nog niet onderzocht hóéveel. De trams 

hoeven niet persé een tijd te staan wachten zoals nu, men zou langs de PH-kade gewone haltes kunnen 

maken en als dat nodig is kan zijn vier sporen langs dat stukje PH-kade te overwegen.  

Het opheffen en herplaatsen van het westelijke tramemplacement zou volgens het PMB in het 

oude plan ongeveer 9 miljoen kosten (zie boven). Als het tramtracé wordt gewijzigd zoals hier bedoeld 

hoeft echter geen geld meer worden uitgegeven aan herplaatsing (en renovatie) van het emplacement 

en vervalt ook het volgordeprobleem. Dat opent goede financiële perspectieven om af te zien van plan-

wijziging. Ook is het mogelijk om de fietsenkelder daar (al of niet in combinatie met de tramlus-

variant) in twee fasen te bouwen, bijv. eerst voor het aantal van 4300 plaatsen dat onder het PH-

plantsoen zou komen en later de resterende 2700. Dat levert in eerste instantie een groot financieel 

voordeel op en bovendien hetzelfde aantal plaatsen als het voorstel van B&W, maar biedt in tegenstel-

ling tot dat voorstel de reële mogelijkheid om de ontbrekende 2700 later ook echt te realiseren.  
 

Mogelijke alternatieve bezuinigingen  

Het belangrijkste alternatief is vanzelfsprekend de stalling te bouwen volgens het vorige plan, dus 

onder het tramemplacement bij de taxi’s. Op zijn minst zou gezocht kunnen worden naar een niet on-

omkeerbaar oplossing, wardoor ontgraven in een betere economische toekomst alsnog mogelijk zou 

blijven. Verder zijn in vorige raadsperioden bezuinigingsvarianten onderzocht voor plannen buiten het 

eigenlijke CS-gebied. Dat is ook een reële benadering zolang het om stedelijke belang gaat waarbij 

een ingreep op locatie A soms moet wijken voor een ingreep op locatie B. Destijds is overwogen de 

plannen te laten vallen om het viaduct bij de Haarlemmer Houttuinen te slopen. Het is de VVAB niet 

bekend of die sloopplannen nog steeds bestaan maar als dat het geval is zou men die alsnog kunnen 

schrappen. Een andere reële mogelijkheid is uitstel van het verdiepen van de Westertoegang, wat de 

passage van dubbeldeks touringcars mogelijk zou maken en waardoor er wat hogere vrachtauto’s door 

zouden kunnen, maar als dat in vorige stadia ondanks de toen allang definitieve knip niet nodig was, 

waarom dan nu wel? Dat er al toe is besloten kan geen argument zijn, want er is al veel langer een 

besluit van kracht geweest om het westelijke bassin te ontgraven, namelijk al vijftien jaar.  
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Conclusies 

Op zoek naar betere oplossingen zijn de volgende suggesties aan de orde: 

- Oorzaken van conflict met ProRail achterhalen en dat probleem écht oplossen (de ARS legde 

de vinger al in 2008 op deze zere plek)  

- Alternatieve bezuinigingsmogelijkheden onderzoeken zoals hiervóór genoemd 

- Alternatieve locaties onderzoeken zoals hiervóór genoemd  

- Ook zoeken naar kleinere locaties in een straal van 500 meter cf. advies ARS van 2005  

- Garage P1 als (eventueel tijdelijke) alternatieve locatie onderzoeken  

- Innovatief aanbesteden toepassen op het huidige plan 

- Mogelijkheid kelder bij PH-kade onder 1 meter onder water onderzoeken 

- Duidelijkheid vragen omtrent de veronderstelde financiële en tijdsvoordelen van het huidige 

voorstel en zien te achterhalen hoe het toch kan dat de slimme markt wél kan wat slimme 

ambtenaren níet kunnen 

- Onderzoeken of er wel behoefte is aan een ontmoetingsplek bij de PH-kade en of die locatie 

wel geschikt is om er een echte publieke ontmoetingsruimte van te maken 

- Voorstel tramlus onderzoeken 

- Al of niet in combinatie met de tramlus variant: gefaseerde uitvoering van de fietsenkelder bij 

de taxistandplaats door daar in eerste instantie 4300 i.p.v. 7000 plaatsen te bouwen.  

- In elk geval zoeken naar een niet omkeerbare oplossing 

- Terzijde: nagaan of nog meer winkels in het CS het winkelbestand in de binnenstad niet leeg-

zuigen. 
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2 - De info-avond 
Op 22 januari is in het gebouw van de NZ-lijn aan het Stationsplein een informatieavond gehouden 

waarbij het woord werd gevoerd door ambtenaren van DIVV en PMB. Vooruitlopend op het gemeen-

telijke verslag dat de deelnemers is beloofd volgt hier een eigen verslag. De (daar niet uitgesproken) 

overwegingen en commentaren van de VVAB zijn steeds in cursief toegevoegd.   

 

Procedure 

In 2012 is een inrichtingsplan vastgesteld voor het hele gebied en in 2013 is het bestemmingsplan in 

procedure gebracht. DIVV is blijkbaar pas zeer onlangs tot de conclusie gekomen dat het anders 

moest. Uit de voordracht blijkt dat de keuze van B&W voor ‘innovatief aanbesteden’ de aanleiding is 

geweest. Het zuidelijke deel van het bestemmingsplan gaat nu opnieuw in procedure. Het nieuwe plan 

komt op 6 februari in de raadscommissie en op 12 februari in de gemeenteraad. Het nieuwe bestem-

mingsplan komt pas later aan de orde, al lag de plantekening daar wel op een tafel. 

 

Waarom planwijziging? 

‘In essentie: een snellere, korter en andere aanbestedingswijze’ met tijdwinst als belangrijkste doel. 

Realisering van het oude plan duurde te lang omdat met de uitvoering van het ene onderdeel steeds pas 

kon worden begonnen als een ander onderdeel al opgeleverd was. Zo’n lange bouwtijd kon men Am-

sterdam niet aandoen na alle bovengrondse hinder van de Noord-Zuidlijn. Als voorbeeld van tijdwinst 

werd de fietsenstalling genoemd die onder het tram-emplacement bij de huidige taxistandplaats zou 

komen: dat noodzaakte tot de aanleg van een tijdelijk emplacement op een andere plek. In het tijd-

schema kreeg je dan dus eerst dat nieuwe emplacement, dan de aanleg van de ondergrondse stalling en 

dan het weer terugbrengen van het tramemplacement, wat in het nieuwe plan niet nodig is omdat op de 

plek van de nieuwe stalling onder het PH-plantsoen geen tramrails zijn.   

E.e.a. wordt nu dus innovatief aanbesteed, bijv. als ‘construct en design’ i.p.v. de traditionele 

manier van aanbesteden met gedetailleerde besteksvoorwaarden. Bij construct and design enz. wordt 

in globale omschrijvingen aangegeven wát er moet komen maar niet met behulp van welke bouwmate-

rialen en werkwijzen. De ‘aannemer’ is dan een soort projectontwikkelaar geworden. DIVV wil meer 

aan de aannemer overlaten onder het motto dat men ‘de markt meer ruimte wil geven’ om te kunnen 

profiteren van de expertise van de aannemers. Dit doet de RGD de laatste jaren ook zo, maar er zijn 

ook slechte ervaringen mee opgedaan. De opdrachtgever krijgt minder grip op de kwaliteit en moet 

voor wijzigingen vaak meer betalen, o.a. omdat de verrekenbasis in de vorm van een gedetailleerd 

bestek ontbreekt. Dat wreekt zich vooral bij langlopende projecten. Dit project loopt tot ca. 2021 en 

het is ondenkbaar dat zich in die lange periode geen nieuwe ontwikkelingen zouden voordoen. Als de 

gemeente dan een wijziging wil zit men met handen en voeten aan de aannemer vast, plantechnisch én 

in financieel opzicht. DIVV gaat er ook aan voorbij dat men het oude plan net zo goed op de nieuwe 

manier kan aanbesteden, m.a.w. er is geen planwijziging nodig om innovatief aan te besteden. Over de 

tijdwinst ontstond verwarring. DIVV zei dat er dankzij innovatief aanbesteden al in 2018 kan worden 

opgeleverd i.p.v. in 2022, maar PMB hield het op 2021. De heren gaven ronduit toe dat ze het er niet 

over eens konden worden: ‘DIVV is hierover nog in gesprek met het PMB’. Beiden stelden dat de 

tijdwinst bij innovatief aanbesteden kon worden geboekt door sneller bouwen te belonen met een pre-

mie, dus met geld. Daar is geen innovatieve aanbestedingsvorm voor nodig, zo staat er in traditionele 

bestekken bijvoorbeeld altijd een boetebeding voor te laat opleveren. Omgekeerd kan ook bij traditio-

neel aanbesteden aan de aannemer een premie in het vooruitzicht worden gesteld voor elke dag eerder 

opleveren (is bijvoorbeeld bij de NZ-lijn gedaan in het bestek voor het  boren van de tunnel) en kan de 

aannemer vrijheid worden gegeven voor de volgorde waarin deelprojecten worden uitgevoerd. Het 

tijdwinstvoordeel biedt geen overtuigend argument voor planwijziging.  

Een andere reden voor de planwijziging is dat de moeizaam verlopende discussie met ProRail 

nu eindelijk was vlotgetrokken. Ongeloofwaardig argument, zie ook hierna. 

Bij alle voordelen van het nieuwe plan werd het woord bezuiniging aanvankelijk helemaal niet 

genoemd. Later bleek het 5 á 10 miljoen op te leveren. Het feit dat het tramemplacement bij de taxi-

standplaats niet meer hoeft worden afgebroken, verplaatst en teruggebracht omdat daar nu geen fiet-

senkelder meer komt spaart alleen al 9 miljoen uit, waar overigens weer bijkomende kosten tegenover 

staan.  He bijkomend bedrag werd niet gespecificeerd maar bleek later ca. 4,5 miljoen te zijn. Al met 
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al een onduidelijk verhaal omdat er geen eindbedrag kon worden genoemd. Het nieuwe tijdschema 

voorziet erin dat de plannen in 2014 en 2015 aanbestedingsgereed worden gemaakt en ook aanbesteed 

zullen worden, zodat de uitvoering in 2016 kan starten. In het begin levert men dus twee jaar in. Dat is 

later door het PMB bevestigd. 

  

Bestemming PH-platsoen 

De wethouder had gezegd dat het plan om het PH-plantsoen niet te ontgraven een ‘offer’ was, ‘maar 

dan moest er ook iets goeds voor in de plaats komen’. Hij wil daarom een ‘hoogwaardige verblijfs-

ruimte’ ofwel een ‘kei-goed plein’ Maar omdat de één vindt dat er bomen moeten komen terwijl een 

ander weer liever gras heeft of een bestrating is daarvoor nog geen inrichtingsplan gemaakt. Dat is 

geen argument om geen plan te hebben gemaakt, want dat er meer mogelijkheden zijn is juist de uit-

daging voor elk planteam en voor elke ontwerper. Zolang totaal niet bekend is wat het moet worden 

kan er ook geen betrouwbare raming worden gemaakt. Het lijkt voorbarig een besluit te nemen over 

een plan dat er nog niet is en waar in stedenbouwkundige zin nog niet over is nagedacht. Op een vraag 

uit het publiek werd geantwoord dat niet is onderzocht of er wel behoefte is aan verblijfsplein op die 

plaats.  
 

Fietsenstallingen 

De behoefte is geraamd op 17.500 stallingplaatsen en volgens de nieuwe plannen komen er plaatsen 

voor 7300 fietsen (zie schetsje). Voor de resterende 10.200 plaatsen worden nog locaties gezocht. 

Maar dankzij het feit dat men nu eindelijk uit de impasse met ProRail is heeft men goede hoop dat er 

nog plaatsen bij kunnen komen onder de sporen. Dat wordt gezien als een belangrijk resultaat van de 

plan om de fietsen onder het PH-plantsoen te stallen.  

 
De gemeenteraad is voorheen altijd uitgegaan van 10.000 fietsen onder de sporen. Op een vraag van 

de VVAB naar een verklaring voor de grote vermindering van dat aantal werd geantwoord: ‘ja, dat 

vragen wij ons ook al af’. Men zei dat het misschien wel te moeilijk, te riskant en te duur was voor 

ProRail om onder de sporen te gaan graven, hoewel ‘de graafkosten op andere plekken onder de spo-

ren bij nader inzien mee bleken te vallen’. Op de vervolgvraag of ProRail misschien meer brood zag in 

bestemmingen als winkels omdat daar meer aan te verdienen valt kwam wegens tijdgebrek geen ant-

woord. De vraag blijft onopgehelderd waarom het oude plan onder de sporen niet is uitgevoerd, te-

meer daar het fietsenprobleem in het nieuwe plan  nog lang niet is opgelost. Zeker is dat de gemeente 

ProRail niet zover heeft kunnen krijgen het oude plan onder de sporen integraal uit te voeren, hoewel 

daar ruimte genoeg is.   
 

Beantwoording van diverse andere vragen uit het publiek 

- Op een suggestie de fietsenstalling zo diep aan te leggen dat er een meter water op zou komen, werd 

geantwoord dat dat onbetaalbaar zou zijn en dat de fietsers bovendien zouden worden afgeschrikt door 

de veel te grote diepte die dan zou ontstaan.   

- Een vragensteller zei dat zich midden onder het CS een ‘kathedraal van een ruimte’ bevindt van 130 

meter lang en tien meter hoog en vroeg zich af of daar geen fietsenstalling kon komen. Antwoord: 

‘daar hebben we nog nooit aan gedacht, dat zullen we onderzoeken’. De vragensteller had wel een 

punt. Die holle ruimte is destijds onder de middenpartij van het CS gecreëerd als vaargeul voor de  

drijvende tunnelelementen die daar vanaf de IJ-kant zijn ingevaren en vervolgens zijn afgezonken. Het 

moet in principe mogelijk zijn daar een vloer in te leggen en een mega-fietsenstalling te maken. De 

volgtijdelijkheid kan in dit geval niet als tegenargument worden aangevoerd. De kosten en de toegan-

kelijkheid zouden onderzocht moeten worden. Toegang vanaf het voorplein kan een oplossing bieden. 
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- Iemand stelde voor de tramrails te verleggen zodat bijv. de trams die nu richting CS over de Nieuwe-

zijds rijden meteen voor het PH-plantsoen de bocht om gaan en over het Damrak en langs het Paleis 

terug naar de Nieuwezijds. Het betreffende tramemplacement bij het CS zou dan komen te vervallen, 

waardoor de volgorde van de deelprojecten geen probleem meer zou zijn, zodat de fietsenstalling kan 

blijven waar hij gepland was, namelijk onder het huidige emplacement bij de taxi’s. De vragensteller 

merkte ook op dat er minder tramlijnen nodig zijn als de NZ-lijn eenmaal rijdt. Er kwam een vaag 

antwoord, blijkbaar was dit niet of niet deugdelijk onderzocht. Men weet ook nog niet welke tramlij-

nen in 2017 zullen vervallen als de NZ-lijn eenmaal rijdt. Een interessant idee van de vragensteller 

(die later een GVB-ambtenaar bleek te zijn) omdat dit het probleem in één klap kan oplossen.  

- De taxistandplaatsen gaan naar de achterkant, daar komen links en rechts keerlussen. De autotunnel 

aan de achterkant komt dit jaar gereed en zal dan of kort daarna worden geopend, dan kunnen de taxi’s 

daar ook heen. O.K. 

- In antwoord op een vraag naar de parkeerplaatsen voor touringcars: men neemt aan dat ongeveer 

eenderde van de bussen uit Noord-Holland en Noord hun eindhalte in Noord zullen krijgen bij het NS-

station aldaar, zodat dat wat ruimte zal opleveren voor touringcars. Maar hoeveel bussen hun eindhalte 

in werkelijkheid in Noord zullen krijgen moet worden afgewacht. Gaat de gemeente daar dan niet 

over?  Verder zijn er in het oude en nieuwe plan de nodige plaatsen voor touringcars gereserveerd. En 

de Westertoegang wordt uitgediept voor dubbeldeksbussen en hoge vrachtauto’s. We zouden moeten 

nagaan of dat echt nodig is, óf dat het misschien wegbezuinigd zou kunnen  worden.   
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3 - Gesprek met het PMB 30-1-2014 
De antwoorden van het PMB in cursief.  

 

Innovatief aanbesteden 

Tijdens info-avond zijn de betere planning en het innovatief aanbesteden als belangrijkste redenen 

voor de planwijziging genoemd. Het planningsvoordeel ontstaat doordat de fietsenberging bij de PH-

kade onafhankelijk van het tramemplacement kan worden gebouwd en van het innovatieve aanbeste-

den verwacht men minder risico’s en een veel kortere bouwtijd dan bij de klassieke manier van aanbe-

steden. Over de netto tijdwinst was men het niet eens, het kon l of 4 jaar worden, volgens de voor-

dracht wordt het 1,5 á 2 jaar. De start verschuift van 2014 naar 2016.  

 

Vragen: 

1. VVAB: is er een onderzoek waaruit blijkt hoeveel jaar netto tijdwinst het innovatieve aanbe-

steden voor het huidige plan zal opleveren? PMB: nee, maar het probleem met het huidige 

plan is dat zoveel onderdelen na elkaar moeten en daar zijn we dan vanaf; de planwijziging en 

de nieuwe manier van aanbesteden moeten in combinatie worden gezien.  

2. VVAB: Welke tijdwinst is (a) juist en (b) zeker? PMB: kan nog niet precies worden bepaald 

maar PMB durft niet verder gaan dan één jaar eerder opleveren. Overigens is nog niet geko-

zen voor construct & design maar alleen voor innovatief aanbesteden, waarbij met één aan-

nemer wordt gewerkt voor alle projectonderdelen en waarbij de aannemer veel meer vrijheid 

krijgt dan bij klassiek aanbesteden. VVAB: heeft de gemeente al ervaring opgedaan met inno-

vatief aanbesteden? PMB: Nee, wat dat betreft loopt Amsterdam achter.  

3. VVAB: Op welke termijn zou een begin zijn gemaakt met uitvoering van de ongewijzigde 

plannen? PMB: we beginnen twee jaar later dan eerst gepland.  

4. VVAB: Realiseert men zich dat de opdrachtgever bij construct & design-achtig aanbesteden 

tijdens de uitvoeringsfase altijd  inlevert qua kwaliteit en dat het prijstechnisch ook vaak uit de 

hand loopt, resp. is dat onderzocht? PMB: is niet onderzocht en PMB meent dat de kwaliteit 

voldoende gewaarborgd is. VVAB: tijdens de infoavond werd opgemerkt dat er minder amb-

tenaren nodig zijn met deze manier van aanbesteden, dat betekent toch domweg minder in-

vloed? PMB: nee (etc).  

 

Fietsparkeerplaatsen 

Volgens de voordracht is één van de hoofddoeleinden van het voorstel tot planwijziging het eerder en 

‘aanzienlijk meer’ realiseren van fietsparkeerplaatsen. In het verleden is echter altijd sprake geweest 

van 10.000 fietsplekken, hoe zit dat? Voor de 7000 plaatsen buiten het CS is als locatie omschreven: 

‘PH Plantsoen-stalling, nader aan te vullen’. Als er 4300 onder het plantsoentje komen moet er voor 

2700 een andere locatie worden gezocht. Dit gevoegd bij de 7.500 plaatsen van de zogeheten 2
e
 fase 

levert een tekort op van 10.200 plaatsen, welk aantal tijdens de info avond ook is genoemd.  Bekend is 

dat een fietsenstalling bij een station beter functioneert naarmate deze dichter bij het station ligt en dat 

het moeten afdalen of beklimmen van een helling erg nadelig werkt; dit laatste bleek volgens de info-

avond naast het kostenaspect een belangrijke reden te zijn om niet te kiezen voor een meter water op 

het dak van de ondergrondse stalling.   
 

Vragen: 

5. VVAB: Kan de stelling worden onderschreven dat fietsenstallingen beter functioneren naar-

mate ze dichter bij het station liggen en naarmate ze (verticaal gezien) dichter bij het maaiveld 

liggen? PMB: ja natuurlijk. VVAB: dan verdienen stallingsplaatsen onder het spoor qua be-

reikbaarheid de voorkeur boven stallingsplaatsen onder het PH-plantsoen. PMB: ja. 

6. VVAB: Waarom worden onder de sporen niet de oorspronkelijk overeengekomen plaatsen ge-

realiseerd? PMB: onder de sporen bouwen is duur en riskant, bovendien kunnen de treinen 

dan op bepaalde tijden niet rijden. VVAB: die problemen waren altijd al bekend, bovendien 

was de ontgraving onder de middentunnel t.b.v. de NZ-lijn veel riskater en omvangrijker. De 

ontgraving van de nieuwe tunnel westelijk van de westtunnel was ook geen probleem.     

7. VVAB: Wat is de rol van ProRail in de vermindering van het aantal stallingsplaatsen onder de 

sporen?  
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PMB: de onderhandelingen met ProRail zijn vastgelopen, we konden het niet eens worden. 

Maar nu we dit nieuwe plan hebben opgezet is er weer een opening, het heeft de lucht opge-

klaard. Probleem is ook dat de gemeente niet alleen met ProRail maar ook met de NS moet 

onderhandelen en afhankelijk is van hun medewerking. De gemeente is het er ook niet mee 

eens dat men ook de oosttunnel wil verbreden. VVAB: hoe kan het dat verbreding van de oost-

tunnel bij ProRail niet op de problemen stuit die zich volgens hen bij ontgravingen voor fiets-

plaatsen wél zouden voordoen? Wil ProRail misschien liever zoveel mogelijk winkelruimte 

onder de sporen? Dat levert geld op en fietsparkeerplaatsen kosten alleen maar geld. PMB: ei-

genlijk zijn het projectontwikkelaars. 

8. VVAB: Waarop berust de mededeling dat er middels deze planwijziging (a) meer stallings-

plaatsen zullen komen en (b) dat ze eerder gerealiseerd zullen worden? PMB: het is inderdaad 

waar dat er aanvankelijk minder stallingplaatsen zullen komen maar later komen er meer. 

VVAB: uit de voordracht blijkt duidelijk dat er van het laatste deel van de eerste fase plus de 

hele tweede fase nog helemaal niets zeker is terwijl de voordracht suggereert dat dat wél zeker 

is. PMB: dit laatste is suggestief, zo staat het er niet. VVAB: het staat er wél, zie pag. 1 van 

de voordracht. 

9. VVAB: Waarom zijn de 2700 plaatsen waarvoor nog geen locatie bekend is bij fase 1 gere-

kend en niet bij fase 2? PMB: het gaat erom wie wat doet.  [NB feitelijk blijft PMB hiermee 

het antwoord op deze vraag schuldig]  

10. VVAB: Is er geld voor deze plaatsten gereserveerd en wat is de tijdplanning? 

PMB: … [antwoord was niet duidelijk]. 

11. VVAB: Kunt u het ermee eens zijn dat er zelfs in theorie geen locaties te bedenken vallen 

voor de nog ontbrekende 10200 plaatsen die zo dicht bij het CS liggen dat ze voldoen aan de 

afstandscriteria? PMB: er moeten in elk geval nog 7500 plaatsen onder de sporen komen, zie 

de voordracht. [NB PMB kwam niet met andere locatiesuggesties en dat ze er moesten komen 

was al bekend, maar dat is wat anders dan dat er aanwijzingen zijn dat ze er ook echt zullen 

komen, laat staan wanneer]. 

12. VVAB: Is onderzocht of een fietsenstalling mogelijk is onder het middensegment van het CS 

in de ruimte waar de tunnelelementen van de NZ-lijn zijn door- resp. binnengevaren? Tijdens 

de infoavond werd opgemerkt dat het niet is onderzocht. PMB: Ook dat is onderzocht. Het 

stuit afgezien van de kosten al af op de toegangsmogelijkheden, die zijn er namelijk niet. [NB 

Een onderzoeksrapport zit niet bij de stukken en het is de vraag of er echt serieus naar is geke-

ken; een second opinion zou in zo’n geval heilzaam kunnen zijn]  

13. VVAB: Is onderzocht: (a) of en hoeveel stallingsplaatsen mogelijk zijn in de nog niet ver-

huurde ruimten onder het busstation, hoeveel m2 daar al is verhuurd en of de daar geprojec-

teerde winkelruimte samen met de in het CS gerealiseerde en op andere plekken te realiseren 

winkelruimte het winkelbestand in de binnenstad niet leegzuigt en (b) of er mogelijkheden zijn 

in de parkeergarage P1? PMB ad a: de gemeente heeft die ruimten al jaren gelden verhuurd 

aan NS-stations, die er winkels gaan maken. VVAB: Als NS het nog niet heeft verhuurd zou 

er dus tijdelijk een fietsenstalling gerealiseerd kunnen worden voor bijna geen geld en voor 

een zeer groot aantal fietsen. PMB: de gemeente heeft er jammer genoeg niets meer over te 

zeggen. VVAB: zijn al die winkels op het station geen bedreiging voor de winkels in de bin-

nenstad? PMB: daar gaan wij niet over en of het onderzocht is weten we dus ook niet. 

PMB ad (b): goed idee, maar P1 heeft in antwoord op een verzoek van de gemeente geant-

woord dat niveau -2 een mogelijkheid was maar dat zou 30 á 40 miljoen euro vergen. VVAB: 

is onteigening dan geen optie? PMB: goed idee. De gemeente ziet P1 trouwens al in de recht-

zaal. [NB Rechtszaak gaat over een ander onderwerp].    
 

Hoogwaardig verblijfsgebied op het Prins Hendrikplantsoen  
Het creëren van een dergelijk gebied ‘met de ambitie om een bijzondere en mooie ontmoetingsplek 

nabij het Centraal Station te creëren’ is een hoofddoelstelling. Tijdens de info-avond bleek dat de wet-

houder het niet ontgraven als offer zag, welk offer voor hem alleen acceptabel was als er iets gewel-

digs tegenover zou staan; het te maken plein werd als een ‘kei van een plein’ aangeprezen. Ook bleek 

echter dat er nog geen begin van een inrichtingsplan is.  
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De nieuwe bestemmingsplanstekening werd op de info avond wel getoond maar zit niet bij de stukken, 

maar later bleek dat de hellingbaan voor de in- en uitrit niet op de tekening is aangegeven. Ook bleek 

dat de oude plantekening in tweeën is geknipt zodat het noordelijke deel niet opnieuw ter visie komt. 

Tijdens het niet-plenaire deel is uitgelegd dat dat niet nodig was omdat de daar toen geplande onder-

grondse stalling onder de huidige taxiplaatsen slechts een wijzigingsbevoegdheid was opgenomen.  

Ook is toen meegedeeld dat op dat moment nog niet was onderzocht of er behoefte is aan een ontmoe-

tingsplein op die plaats, die zo dicht bij het zeer grote stationsplein ligt dat het nauwelijks voorstelbaar 

is dat die behoefte er zou zijn.  
 

Vragen: 

14. VVAB: Is inmiddels onderzocht of er behoefte is aan een ontmoetingsplein op die plaats? 

PMB: nee. Als het niet is onderzocht, waarop is de veronderstelling dan gebaseerd dat die be-

hoefte er zou zijn? PMB: … [geen duidelijk antwoord]. 

15. VVAB: Is de plaats van de benodigde hellingbaan al bekend? PMB: nee. 

16. VVAB: Zijn de verkeerstechnische gevolgen van de geprojecteerde stalling op die plaats on-

derzocht? PMB: nee. 

17. VVAB: Hoe kan men spreken van een hoogwaardig plein als er nog geen begin van een idee 

is hoe dat plein eruit zal komen te zien? PMB: dat is de ambitie en het komt van de wethouder 

Van Poelgeest, die het niet ontgraven als een groot offer ziet waar iets tegenover moet staan.  
 

Tramrails 

Tijdens de infoavond is een suggestie gedaan voor een alternatief tramemplacement waardoor ver-

plaatsing van de locatie van de fietsenstalling naar de PH-kade niet meer nodig zou zijn.   
 

Vraag:  
18. VVAB: Is dit onderzocht, ook qua tijdschema en financiën? PMB: alles is onderzocht, ook dit.  

[NB Tijdens de inf-avond is een andere indruk gewekt] 
 

Bezuiniging 

Tijdens de info-avond is gezegd dat de planwijziging de gemeente 5 á 10 miljoen zou kunnen bespa-

ren, Met het wegnemen en terugbrengen van de tramrails boven de oude locatie was alleen al 9 mil-

joen gemoeid. In de voordracht worden wel veel deelbedragen genoemd maar geen totaal bezuini-

gingsbedrag. Er moeten zelfs nog bezuinigingen worden gevonden om tot een dekkend geheel te ko-

men. In 2002 is er een hele lijst met potentiële bezuinigingsmogelijkheden in een groter gebied onder-

zocht, waaronder bijv. het schrappen van de plannen om het viaduct bij de Haarlemmerstraat ten Noor-

den van de Prinsengracht te amoveren. 
 

Vragen: 

19. VVAB: Hoeveel bedraagt de raming van de totale bezuiniging, hoe is dat berekend en hoeveel 

daarvan kan als zeker worden beschouwd? PMB: is nog onderwerp van studie.  

20. VVAB: Zijn er alternatieve bezuinigingsmogelijkheden buiten het CS-gebied onderzocht, 

resp. zijn die afgewogen tegen de financiële voordelen van het huidige voorstel? PMB: nee. 

VVAB: In vorige fasen heeft de raadscommissie een hele lijst met alternatieve bezuinigings-

mogelijkheden gehad, waaronder het niet doorgaan van het slopen van het viaduct bij de Haar-

lemmer Houttuinen. PMB: heeft zo gauw geen antwoord paraat op de vraag of er nog plannen 

zijn om dat viaduct te slopen.  
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4 - Locaties en aantallen stallingsplaatsen in diverse plannen 
 

1a- SPVE februari 2001: 

 
 

 

 
 

1b - Jaarrapportage Coördinatie Stationseiland juli 2003-juli 2004, 10-8-2004: 

 
 

1c - Verslag raadscommissie V&V jaar 2001  
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1d - Planontwikkeling 1997-2001: 

 
1 -Plankaart stedenbouwkundig ontwerp dec. 1997  

 
4- Bestaande situatie juli 2000 

 
2 -Fietsstallingen (blauw) stedenbouwk. ontwerp 1997 

 
5 - Plankaart SPvE Stationseiland februari 2001 

 
 3 -  Plankaart SPvE maart 2000 

 
Planontwikkeling 1997-2001. 
Uit vergelijking van de kaartjes 1 en 4 blijkt dat in 

1997 al was besloten het westelijke bassin te ver-

groten, De beslissing om het bassin nog verder uit 

te graven, namelijk tot zijn oorspronkelijke breed-

te, dateert kennelijk van het jaar 2000, zie kaart 3. 

De plannen om in plaats van één kleine fietsstal-

ling twee grote onder de sporen te situeren dateert 

kennelijk van hetzelfde jaar 2000.  

 

 

 

 
 

 



 15 

1
e
 - Brief aan wethouder 19-4-2005 

 

 
 

1f - ARS-advies september 2008 
AAN College van B&W van Amsterdam [en] De Gemeenteraad van Amsterdam, cc. NS; ProRail; Ministerie 

V&W; Stadsregio; GVB. September 2008, SERIE 2008, nr. 13, BETR.VERNIEUWING CS EN STATI-

ONSEILAND 

 

Geachte heer / mevrouw, 

Het Stationseiland ondergaat momenteel een ingrijpende vernieuwing met als doel de capaciteit van het open-

baar vervoersknooppunt te vergroten en de attractiviteit van het gebied te verhogen. De ARS onderschrijft de 

ambitie voor deze bijzondere plek maar constateert dat er serieuze knelpunten zijn: de openbare toegankelijk-

heid van het stationsgebouw, de aansluiting op de stad, de invulling van de IJhal en de realisering van de stal-

lingsplaatsen voor fietsers. De ARS doet een dringend beroep op de gemeente om bij deze knelpunten de regie 

stevig in handen te nemen. 

NS, ProRail, de gemeente Amsterdam en (op de achtergrond) het ministerie van Verkeer en Waterstaat werken 

gezamenlijk aan de vernieuwing van het Stationseiland. Belangrijke veranderingen zijn drie vernieuwde tunnels 

onder het  station met meer ruimte voor winkels en voorzieningen, verplaatsing van de bussen naar een bussta-

tion aan de IJzijde met daaronder een nieuwe stationshal (de IJhal), een fiets- en voetgangerspassage aan de 

westkant en meer stallingsplekken voor fietsers (Zie Masterplan Stationseiland Amsterdam, 2005, en NS Visie 

op Stations ‘Van overstapmachine naar dynamisch stadsportaal’, 2006). 

[…] 

STALLING VOOR FIETSEN 

De kwaliteit van de stallingen ten behoeve van 10.000 fietsen is een bijzonder punt van aandacht. 2.000 fietsen 

krijgen plaats aan de oostzijde van het CS en circa 1.000 aan de noordwestzijde. Voor de overige 7.000 plaatsen 

wordt gedacht aan een mega-stalling onder het Westelijk Open Havenfront. Deze oplossing is drie maal goed-

koper dan het oorspronkelijke plan voor een stalling onder de sporen, maar heeft als groot nadeel dat ze te diep 

ligt (elf meter onder water) en op een onlogische plek. Ondanks de kostbaarheid van de stalling onder het stati-

on dringt de ARS aan op een serieuze heroverweging van deze locatie: het stallen van 7.000 fietsen is een logis-

tieke opgave van ongekende orde en de oplossing van deze opgave zal van grote invloed zijn op de functionali-

teit en de kwaliteit van het CS. Mogelijk moet het totaal beschikbare bedrag van 26 miljoen euro voor alle stal-

lingen heroverwogen worden. Daarnaast dringt de ARS aan op onderzoek naar de mogelijkheid van meerdere, 

kleinschalige oplossingen binnen een straal van 500 meter van het station. Voorkomen moet worden dat de 

vernieuwde openbare ruimte rond het CS en van de Rode Loper vol komt te staan met fietsen. 

REGIE 

De partijen die aan het Stationseiland werken doen dit in intensief overleg, maar er is geen gezamenlijke eind-

verantwoordelijkheid overeengekomen voor de nagestreefde kwaliteit. In plaats daarvan is er sprake van een 

voortdurend onderhandelingsproces waarbij de belangen soms ver uit elkaar liggen. Gezien het grote belang van 

het Stationseiland voor de stad Amsterdam zou de ge3 meente volgens de ARS de regie moeten voeren, zeker 

voor de knelpunten die genoemd worden in onderstaande aanbevelingen. 

AANBEVELINGEN 

1. Voor een goede aansluiting op de stad is de openbare toegankelijkheid van het stationsgebouw een absolute 

voorwaarde. Alleen dan kan de ambitie het CS te ontwikkelen tot dynamisch stadsportaal worden waargemaakt. 

2. Er moet een wervend programma voor de invulling van de IJhal worden opgesteld met een explicitering van 

de gewenste uitstraling en kwaliteit van zowel de hal als van de aansluiting op het IJ. 

3. Stallingsruimten voor 7.000 fietsen onder het stationscomplex, met een goede aansluiting op de fietspassage 

en een korte loopafstand naar het station, heeft de voorkeur boven een megastalling onder het Westelijk Open 

Havenfront. Kijk ook naar de mogelijkheid van veel kleine, alternatieve stallingslocaties binnen een straal van 

500 meter. 

 

Met vriendelijke groet, Mw. drs. E. Eshuis (voorzitter), Dhr. drs. H.C. Grünhagen (secretaris) 
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1g - Uit voorgaande bronnen is de hierna volgende tabel samengesteld: 

Regelnr. Locatie enz 1997 2001 2004 2005 2008 2012 2014 
1 Onder de sporen oost - 5300 5300 0 2000 1300 1300 
2 Onder de sporen west (‘NW’) - 4200 1200 0 1000 1700 1700 
         
3 = 1+2 Onder de sporen totaal O+W - 9700 6500 0 3000 3000 3000 
4 Onder tramsporen bij taxi’s (‘ZW’) - 0 0 5500 0 7000 0 
5 Onder westelijk bassin - 0 0 0 7000 0 0 
6 Bij PH-kade - 0 0 0 0 0 4300 
7 Bij het IJ - 0 0 1000 0 0 0 
8 Onder pakketpostegbouw - 0 0 3000 0 0 0 
9= 3 t/m 8 Totaal waartoe besloten 4100 9700 6500 9500 10000 10000 7300 
10 Ontbrekend   - 300 

á 1300 

3500 

á 4500 

500 

á 1500  

0 

á 1000  

7500 

á 10000 

10200 

11 = 9+10 Geraamde behoefte -. 10000 

á 11000 

10000 

á 11000 

10000 

á 11000 

10000 

á 11000  

15000 

á 20000 

17500 

 Opmerkingen - - - (a) (a) (b) (b) 

 Bronnen SPVE 

2001 

SPVE 

2001 

Jaarrap. 

2004 (c) 

Brief  aan 

weth .(d) 

Advies 

ARS (e) 

VO (f) 

M’veld en 

Voordr. 
2014 

Voordr.  

2014 

Aantallen stallingsplaatsen 2001 - 2014 
(a) Aangenomen is dat behoefteraming in 2005 en 2008  hetzelfde was als in  2004  
(b) Volgens de voordracht telde het ‘oude plan’ 10000 plaatsen waarvan 7000  in de locatie NW; resteerden derhalve 3.000 onder de sporen.  

     De aantallen 1300, 1700 en 43000 voor de drie locaties zijn tijdens de infoavond meegedeeld als aantallen van het nieuwe plan.  

     Aangenomen is dat de verdeling van de 3000 plaatsen over de locaties O en W ongewijzigd zijn overgenomen uit het oude plan. 
(c) Jaarrapport Coördinatie Stationseiland juli 2003-juli 2004, 10-8-2004: 

(d) Brief coördinator stationseiland aan wethouder, 19-4-2005 

(e) ARS advies sept. 2008 
(f) VO Maaiveld 2012 (gemeenteraad 14-3- 2012): onder de tramsporen 7000 met mogelijkheid tot uitbreiding met nog eens 4000 en  

     behoefteraming 15000 tot 20000. 
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5 -  Diepteproblemen   
Het aantal lagen van de fietsenkelder wijzigt niet door de planwijziging, m.a.w. ook het plan voor de 

PH-kade voorziet in een l-laagse kelder. Bij gebrek aan verdere gegevens is een poging gewaagd om 

achter de dieptematen te komen, zie onderstaande maatschetsjes. Daarin geeft variant 1 de situatie 

weer met een gronddekking van een meter op het kelderdek, terwijl in variant 2 is weergegeven hoe 

het eruit ziet met een laag water van een meter op dat dek. Volgens PMB is dit laatste onhaalbaar 

vanwege de extra kosten en de slechtere bereikbaarheid die het gevolg zijn van grotere diepte; dit laat-

ste omdat fietsers zouden afhaken als ze te diep naar beneden moeten. In schets 3 is een variant aange-

geven waarbij het maaiveld ter plaatse ongeveer 1,5 meter is verlaagd. De fietsers zouden dan via een 

maaiveldhelling naar dat niveau kunnen afdalen voordat zij de eigenlijke hellingbaan bereiken. In dat 

geval hoeven ze vanaf het maaiveld maar een meter dieper afdalen dan in variant 1, namelijk naar - 6 

i.p.v. naar - 5 meter. Dat is zo’n marginaal verschil dat deze oplossing qua bereikbaarheid redelijker-

wijze niet van de hand kan worden gewezen, al vermindert het de extra kosten als gevolg van diepere 

aanleg natuurlijk niet. De werkelijke maten zullen wel wat anders uitpakken dan hier aangegeven, 

maar dat maakt dat voor dit verschil in bereikbaarheid niet uit. 

 Volgens het ARS-advies (zie bijlage 2) is er eerder ook al eens een plan geweest waarbij de 

kelder onder het water van het bassin zou worden aangelegd, waarbij zelfs was gerekend met een aan-

legdiepte van 11 meter. Kennelijk achten gemeentelijke deskundigen zelfs die diepte acceptabel.  

 

 
 

1 = kelderdek één meter beneden maaiveld, keldervloer 5 meter beneden maaiveld 

2 = kelderdek één meter beneden waterspiegel, keldervloer 7,5 meter beneden maaiveld 

3 = kelderdek één meter beneden waterspiegel, keldervloer 6 meter beneden verlaagd maaiveld 

 

Aangenomen hoogtematen van de kelder: dakconstructie totaal dik 1 meter, netto hoogte van de 

kelderruimte 3 meter. Als de kelderhoogte groter wordt dan netto drie meter komt de keldervloer 

evenveel meters dieper onder maaiveld te liggen.  

Drie varianten hoogteligging fietsenkelder bij PH-Kade 
 

Men heeft nog geen enkel idee hoe het maaiveld boven de fietsenkelder eruit komt te zien. Ook over 

de hellingbanen of trappen is nog niet nagedacht. De afmetingen daarvan zijn niet gering, bij diepte-

maten van 5 á 6 meter wordt een normale trap of roltrap al ruim 10 meter lang. Een hellingbaan of 
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liever nog een tapi roland is in zo’n geval echter aan te bevelen en die vergen een lengte van ongeveer 

30 meter. Op de verblijfsruimte zal naar alle waarschijnlijkheid dus een toegang van die lengte komen 

plus uiteraard een (vlucht)trap. Zie ook de foto van de hellingbaan naar de fietskelder in Leiden: 
 

 
 

Bij PH-kade of onder de sporen 

De locatie onder de sporen verdient uit oogpunt van bereikbaarheid verreweg de voorkeur boven die 

van de PH-kade: ten eerste omdat de fietsers dan vanuit de stalling rechtstreeks het station in kunnen 

wandelen en niet eerst nog eens een wandeling hoeven maken en ten tweede omdat het diepteprobleem 

dan geheel wegvalt. Uit eerder studies is immers gebleken dat men maar een halve meter naar beneden 

hoeft als gewerkt wordt met de momenteel ook elders gebruikelijke methode met twee rijen fietsen 

boven elkaar in één ruimte.  

Daarbij komt dat een diepe kelder waar geen gebouw op staat sowieso duur is vanwege de 

opwaartse kracht die door het water wordt uitgeoefend, waardoor voor zo’n kelder altwijd een zware 

betonconstructie met dure trekpalen nodig is, ook als de kelder maar een meter onder het maaiveld zou 

komen. Ontgraven onder de sporen is natuurlijk ook duur, maar men kan niet bij voorbaat stellen dat 

dat de duurste van beide oplossingen zou zijn. Het werkelijke probleem is dat bouwen onder de sporen 

op weerstanden stuit bij ProRail, dat zijn geld vermoedelijk liever besteedt aan ontgraven onder de 

sporen om daar profijtelijke winkels te kunnen bouwen. Volgens de voordracht VO maaiveld van 

2012 is ProRail echter verantwoordelijk voor 10.000 fietsparkeerplaatsen op het stationseiland. Dat 

staat buiten de gemeentebegroting, zodat deze kostenvergelijkingen er eigenlijk niet toe doen.  
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Bijlage 1 - Voordracht voor raadsvergadering 12-2-2014 
 

Pag 1 
Onderwerp: Vaststellen nieuw plan Stationseiland en vervolgstappen 

 

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

De gemeenteraad van Amsterdam, Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, 

Besluit: 

 

1. In te stemmen met het nieuwe plan voor het Stationseiland met als belangrijkste 

onderdelen: 

 Een planningsvoordeel van circa 1,5 tot 2 jaar ten opzichte van de 

vigerende planning (2014 – 2022) 

 Een kortere bouwtijd en daarmee vermindering van de bouwoverlast, die 

bovendien beter te reguleren is doordat de afhankelijkheden zijn 

verminderd 

 Een verkleining van de risico’s en raakvlakken 

 Het eerder en aanzienlijk meer realiseren van fietsparkeerplekken 

 Het creëren van een hoogwaardig verblijfsgebied op het Prins Hendrikplantsoen, 

met de ambitie om een bijzonder en en mooie ontmoetingsplek 

nabij het Centraal Station te creëren 

2. In te stemmen met het mogelijk maken van een ondergrondse fietsenstalling 

onder het Prins Hendrikplantsoen met als gevolg dat het Open Havenfront niet 

meer wordt uitgegraven en op voorwaarde dat tevens een stalling onder de 

treinsporen (7.500 fietsparkeerplekken) wordt gebouwd 

3. In te stemmen met een voorbereidingskrediet vast te stellen van € 3,5 miljoen 

(exclusief BTW) ten behoeve van de voorbereidingsactiviteiten in 2014, te dekken 

uit de ISV bijdragen 2010 - 2014 die ten behoeve van het Plan Openbare Ruimte 

Zuidelijke IJoever reeds zijn vrijgemaakt 

4. Kennis te nemen van het feit dat de Langzaamverkeerspassage (LVP) vanuit 

veiligheidsoogpunt pas in gebruik wordt genomen als de Michiel de Ruytertunnel 

(autotunnel achter Centraal Station) gereed is voor gebruik. Dit is gepland eind 

2014. 

Wettelijke grondslag 

Gemeentewet artikel 108 en 147 

Gemeentewet artikel 169 

 

Pag 2 
Bestuurlijke achtergrond 
In 2005 is het Masterplan Stationseiland vastgesteld door de Gemeenteraad, NS en 

ProRail. Het Masterplan dient als “structuurplan” waaraan alle bouwplannen op het 

Stationseiland worden getoetst, waardoor de samenhang is gewaarborgd. 

In december 2011 is door de Gemeenteraad een voorbereidingskrediet verstrekt voor 

het uitwerken van Voorlopig en Definitief Ontwerp (VO/DO) van de verdieping 

Westertoegang. Het project is tot DO-niveau uitgewerkt. De geplande start uitvoering 

in augustus 2013 is uitgesteld omdat nader aanvullend technisch onderzoek nodig is 

en gezocht wordt naar een uitvoeringswijze waarvan de realisatiekosten lager zijn. 

Daarnaast heeft het project een pas op de plaats gemaakt vanwege de herijking, 

mede naar aanleiding van ’10 wegen naar innovatiever aanbestedingsbeleid en 

professioneler opdrachtgeverschap’(B&W besluit 10 februari 2013). 

Op 14 maart 2012 is het VO maaiveld Stationseiland en Prins Hendrikkade in de 

Gemeenteraad vastgesteld. Dit VO geeft ook invulling aan aangrenzende 

beleidsdossiers zoals de Nota Touringcarbeleid (vastgesteld door B&W, 5 juni 2012). 
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In het VO maaiveld is de ontgraving van het Open Havenfront opgenomen als 

planonderdeel zonder dekking. In het besluit is vastgelegd dat in de volgende 

collegeperiode gezocht zal worden naar dekking (circa € 5,7 miljoen). 

Op 2 juli 2013 heeft het College van B&W ingestemd met het uitvoeren van de 

herijking Stationseiland en de opzet van een uitvoeringsorganisatie voor de 

gemeentelijke opgave voor de infrastructuur en de inrichting op Stationseiland met 

een nieuwe plan, financiële strategie en een vernieuwende marktstrategie voor een 

betere inzet van de markt. 

Op 1 november heeft het Bestuurlijk Overleg Spoor het nieuwe plan voor het 

Stationseiland geaccordeerd. Het Bestuurlijk Overleg MIRT heeft dit op 13 november 

bekrachtigd. 

 

Onderbouwing besluit 
Ad 1 – Het nieuwe plan voor het Stationseiland 

Naar aanleiding van de ’10 wegen naar innovatiever aanbestedingsbeleid en 

professioneler opdrachtgeverschap’ en het gegeven dat de uitvoering en 

contractering op het Stationseiland aanstaande is, is de herijking van Stationseiland 

gestart. Centraal stond de vraag: kan het sneller en goedkoper waarbij de kwaliteit 

van de oorspronkelijke plannen behouden blijft en de overlast beperkt wordt. De 

oorspronkelijke plannen van de projecten op en om het Stationseiland kennen een 

lange doorlooptijd van 2014 tot 2022 en een grote volgordelijkheid van projecten: de 

verdieping van de Westertoegang, de autovrije inrichting van de Prins Hendrikkade 

tussen Damrak en Martelaarsgracht, de aanleg van het tijdelijk tramemplacement, de 

verplaatsing van de trams naar het tijdelijk tramemplacement, de reconstructie van 

het oostelijk tramemplacement, de bouw van de ondergrondse fietsenstalling op het 

westelijk voorplein (ZW-stalling) en de reconstructie van het westelijk 

tramemplacement. Door deze volgordelijkheid bestaan er veel onderlinge 

afhankelijkheden in het werk: als één onderdeel vertraagt, vertraagt daaropvolgend 

de rest ook. 

De uitvoering van alle plannen op en om het Stationseiland kan goedkoper en sneller 

als de huidige plannen en faseringen worden aangepast. De belangrijkste wijziging 

Pag 3 
ten opzichte van de vigerende plannen is het laten vervallen van de geplande ZWfietsenstalling, 

waarvan het grootste gedeelte onder het westelijk tramemplacement 

ligt. Hierdoor worden onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende 

bouwopgaven beëindigd en de raakvlakken verkleind. 

Daarnaast is een belangrijke wijziging het loslaten van het principe dat voordat de 

inrichting van de Prins Hendrikkade tussen Damrak en Martelaarsgracht autovrij 

wordt gemaakt, de Westertoegang moet zijn verdiept. Deze twee deelprojecten 

worden wel uitgevoerd. Maar in plaats van de koppeling wordt de aannemer 

uitgedaagd en verplicht dit werk dusdanig te organiseren dat de bereikbaarheid voor 

de relevante verkeersdoelgroepen gewaarborgd blijft. 

Uit de herijking zijn geen wijzigingen voortgekomen voor de 13 halteplekken voor 

touringscars op het Stationseiland. Wel wordt onderzocht in hoeverre locaties ten 

noorden van het Centraal Station op termijn een alternatief zijn voor de halteplekken 

op de Prins Hendrikkade, in de lijn met de motie van F. Molenaar (nummer 1007 – 

2013). In de toelichting van het bestemmingsplan Stationseiland is dit reeds 

aangepast. De verdieping van de Westertoegang maakt dus onderdeel uit van de 

opdracht. Alleen indien uit het haltelocatie onderzoek zou blijken dat voor touringcars 

op termijn geen eindbestemming op de Prins Hendrikkade / Stationsplein nodig is, 

dan is een heroverweging van de verdieping van de Westertoegang aan de orde. 

Daarbij moet dan ook de bereikbaarheid van ander hoog (vracht)verkeer in worden 

meegewogen. Een goede bereikbaarheid voor touringcars tijdens de bouwfase is 

onderdeel van de uitvraag aan de markt. 

 

Ad 2 - Het mogelijk maken van een ondergrondse fietsenstalling onder het Prins 

Hendrikplantsoen met als gevolg dat het Open Havenfront niet meer wordt 
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uitgegraven en op voorwaarde dat tevens een staling onder de treinsporen (7.500 

fietsparkeerplekken) wordt gebouwd 

In de herijking is gebleken dat de totale fietsparkeeropgave fors groter is dan eerder 

is vastgesteld. In 2020 moeten 17.500 fietsparkeerplekken gerealiseerd zijn. Het 

bestaande plan kende 10.000 fietsparkeerplekken (eerste fase) waarvan het grootste 

gedeelte van 7000 fietsparkeerplekken in de ZW-stalling. Uit de herijking bleek dat de 

geplande ZW-stalling te kostbaar was met teveel risico’s en raakvlakken omgeven. 

Daarom is gezocht naar een alternatief. Dit is gevonden in een door de gemeente te 

bouwen nieuwe ondergrondse stalling onder het huidige Prins Hendrikplantsoen. Dit 

in combinatie met en op voorwaarde van een grote ondergrondse stalling met 7500 

fietsparkeerplekken onder de Westelijke treinsporen, te bouwen door ProRail. Groot 

voordeel hiervan is dat het volgens huidige inzicht hierdoor mogelijk is de vernieuwing 

van de tramemplacementen plaatselijk op te lossen. Er hoeft dus geen tijdelijk nieuw 

tramemplacement gebouwd te worden zoals in de oorspronkelijke plannen de 

bedoeling was. De PH-stalling betreft een 1-laags stalling voor circa 4.300 

fietsparkeerplekken op de locatie tegenover het Victoriahotel dat nu als halteplekken 

voor bussen wordt gebruikt. Dit betekent dat circa 2.700 fietsparkeerplekken elders 

nog worden toegevoegd. Dat is een gemeentelijke opgave. 

In deze nieuwe plannen gaat de doorlooptijd naar beneden met 1,5 tot 2 jaar, is de 

overlast van kortere duur en beter te reguleren doordat de afhankelijkheden zijn 

verminderd, worden er sneller fietsparkeerplekken gerealiseerd dan in de huidige 
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planning, en ontstaat bovenop de Prins Hendrik-stalling een hoogwaardig 

verblijfsgebied. 

Op 1 november is in het Bestuurlijk Overleg Spoor vastgesteld dat de lopende 

planstudieopdracht voor de ZW-stalling aan ProRail wordt beëindigd en op een 

andere wijze invulling wordt gegeven aan de fietsparkeeropgave: Het Ministerie van 

IenM geeft ProRail een nieuwe opdracht om twee inpandige stallingen (met in totaal 

3000 fietsparkeerplekken) in het stationsgebouw te realiseren. Dit is conform de 

oorspronkelijke planning. Ook is overeengekomen dat Stadsregio – in samenwerking 

met de gemeente - bij het ministerie van IenM een investeringsvoorstel doet voor de 

overige stallingplaatsen op locaties buiten het stationsgebouw. Het gaat om indicatief 

7.000 fietsparkeerplekken. Deze lijn is bekrachtigd in het Bestuurlijk Overleg MIRT op 

13 november 2013. 

De gemeente heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat de resterende opgave van 

7.500 fietsparkeerplekken in de tweede fase onder de treinsporen (westelijk en/of 

oostelijk) gerealiseerd wordt. Deze voorwaarde is nog niet bekrachtigd door het Rijk. 

Deze voorwaarde is nog niet bekrachtigd door het Rijk. In het kader van Actieplan 

Fietsparkeren zal echter wel een planstudie uitgevoerd worden voor een stalling 

onder de treinsporen waarbij als eerste een stalling onder de westelijke treinsporen 

wordt onderzocht, aansluitend op de langzaamverkeerspassage. Daarna zal door 

betrokken partijen een opdracht geformuleerd moeten worden. 

 
Overzicht fietsenstallingen nieuw plan 

1e fase 10.000 

Fietsparkeerplekken 

(fpp) 

locatie  opdrachtgever  opdrachtnemer 

3000 fpp NW en ZO IenM ProRail 

7000 fpp PH Plantsoen-stalling, nader aan te 

vullen 

IenM Gemeente (via 

SRA) 

2e fase 7.500 

(Actieplan fietsparkeren) 
 opdrachtgever opdrachtnemer 

 
7500 fpp West en/of Oostelijke treinsporen IenM (ProRail)  

SRA 

Gemeente 

ProRail 

 

Totaal 17.500 fpp    
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Open Havenfront 

Een consequentie van het nieuwe plan is dat het uitgraven van het Open Havenfront 

ter plaatse van het Prins Hendrikplantsoen niet meer mogelijk is. De ruimte die 

bovenop de stalling ontstaat wordt dan als een nieuw plein of plantsoen ingericht: een 

bijzondere ontmoetingsplek met een hoge verblijfskwaliteit vlakbij Amsterdam 

Centraal. Een rustiger en fraaier plein dan voorheen, met de ambitie om een 

bijzondere en mooie ontmoetingsplek nabij het Centraal Station te creëren.Bij de 

vaststelling van het VO maaiveld Stationseiland en Prins Hendrikkade heeft de raad 

in maart 2012 besloten dat over het uitgraven van het Open Havenfront in de 

volgende collegeperiode een besluit zal worden genomen en budget zal worden 

aangevraagd. Dit is niet meer aan de orde wanneer hier een fietsenstalling wordt 

gerealiseerd. Voor de omgevingspartijen - waaronder de reders in het Open 

Havenfront - betekent dit geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie: de 

ruimtelijke situatie ter plekke van het water blijft gelijk aan de huidige. 

Samengevat betreft de opbrengst van de herijking: 

 Een planningsvoordeel van circa 1,5 tot 2 jaar ten opzichte van de 

vigerende planning (2014 – 2022) 

 Een kortere bouwtijd en daarmee vermindering van de bouwoverlast, die 

bovendien beter te reguleren is doordat de afhankelijkheden zijn 

verminderd 

 Een verkleining van de risico’s en raakvlakken 

 Het eerder en aanzienlijk meer realiseren van fietsparkeerplekken 

 Het creëren van een hoogwaardig verblijfsgebied op het Prins Hendrikplantsoen 

De direct betrokken partijen (ministerie IenM, SRA, NS, ProRail) bij deze plannen zien 

de geschetste voordelen van deze wijzigingen en zijn bereid hier verder invulling aan 

te geven. 

Innovatief aanbesteden 

DIVV is in het kader van de ’’10 wegen naar innovatiever aanbestedingsbeleid en 
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professioneler opdrachtgeverschap” meerdere projecten aan het doorlichten op 

innovatiever en professioneler aanbesteden. Stationseiland is een van die projecten. 

Tegelijkertijd was een belangrijk deel van de herijking ook het vraagstuk hoe het 

opdrachtgeverschap geprofessionaliseerd kan worden en er innovatiever aanbesteed 

kan worden. Er blijkt voor dit project voldoende aanleiding om verbeteringen aan te 

brengen in de bestaande uitgangspunten. Er is nog niet gecontracteerd en er 

bestonden in het oude plan te veel afhankelijkheden en raakvlakken. Daarnaast was 

de geplande rol voor de markt relatief beperkt. Er lagen teveel risico’s bij de 

gemeente, terwijl de gemeente deze nauwelijks kan beïnvloeden. Daarom is in de 

herijking besloten een marktstrategie te ontwikkelen waarbij optimaal gebruik 

gemaakt gaat worden van de kracht van de markt. Dit gebeurt door zoveel mogelijk 

werk in één integraal contract aan te besteden. Hierdoor wordt de 

uitvoeringscoördinatie vereenvoudigd. In deze nieuwe benadering worden de risico’s 

bij de marktpartijen zelf gelegd die dan ook zelf verantwoordelijk worden voor 

mitigerende maatregelen. Daarnaast is de verwachting dat de markt beter in staat is 

slimme oplossingen te bedenken in fasering en doorlooptijd. Ook wordt overwogen 

om relevante beheer en onderhoudstaken tijdens de bouw ook bij de markt onder te 

brengen gezien het bijzondere karakter van het gebied. Door de projecten samen te 

voegen en parallel te schakelen worden tijdswinst geboekt en risico’s verlaagd. Een 

integraal contract, waarin alle projectdelen op Stationseiland zijn opgenomen, wordt 

naar verwachting in 2015 op de markt gezet. Infrastructuurprojecten van 

Rijkswaterstaat – ook die in een stedelijke omgeving – worden al veel langer op deze 

wijze gecontracteerd. Op deze manier aanbesteden blijkt daar een succesvolle 

strategie. 

 

Bestemmingsplan Prins Hendrikkade 

De ter visie legging termijn van het bestemmingsplan Prins Hendrikkade was reeds 
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afgerond. Echter, het bestemmingsplan Prins Hendrikkade ging nog uit van het 

vastgestelde Voorlopig Maaiveldontwerp van 14 maart 2012 en kende een 

wijzigingsgebied voor het uitgraven van het Open Havenfront (water). De vanuit de 

herijking voorgestelde ondergrondse fietsenstalling onder het Prins Hendrikplantsoen 

en het daarmee niet uitgraven van het Open Havenfront wijkt af van dit 

bestemmingsplan. Daarom wordt indien en nadat u heeft ingestemd met het niet 

uitgraven van het Open Havenfront een deelwijziging in het bestemmingsplan Prins 

Hendrikkade doorgevoerd en de bestemmingsplanprocedure met ter visie legging 

opnieuw doorlopen. In de door te voeren wijziging wordt met een 

wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid geboden om de Prins Hendrikstalling te 

vergunnen en te bouwen. Zo zullen alle belanghebbenden opnieuw maar tijdig en 

correct geïnformeerd worden over de voornemens en bestaat de mogelijkheid op 

inspraak. Parkeergarage P1 heeft door Royal Haskoning/DHV een 

verkeersonderzoek laten uitvoeren in het kader van de ter visie legging van het 

bestemmingsplan Prins Hendrikkade. De resultaten van dit onderzoek worden 

meegenomen bij het opnieuw ter visie leggen. 

 

Nieuwe opdracht 

De opdracht van de nieuwe uitvoeringsorganisatie omvat de herinrichting van het 

Stationsplein, de Prins Hendrikkade en de Westertoegang. Met het goedkeuren van 

deze aanpassingen is er een basis voor een nieuw, integrale projectopdracht voor de 

opgaven op Stationseiland. Op basis hiervan worden de kosten en de dekkingen op 

elkaar afgestemd en wordt een integraal projectbesluit voorbereid. Dat wordt in derde 
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kwartaal 2014 aan de raad voorgelegd. De daarop volgende periode worden de 

marktbenaderingsdocumenten afgerond en wordt een uitvoeringsbesluit voorzien in 

eerste kwartaal 2015. 

 

Ad 3 - Een voorbereidingskrediet vast te stellen van € 3,5 miljoen (exclusief BTW) ten 

behoeve van de voorbereidingsactiviteiten in 2014, te dekken uit de ISV bijdragen 

2010 - 2014 die ten behoeve van het Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJoever reeds 

zijn vrijgemaakt 

Het project komt in de uitvoeringsfase en om die reden zal een uitvoeringsorganisatie 

worden opgericht. Daartoe zal het project in 2014 – via een besluit van het college 

van B&W - overgedragen worden van het projectbureau Zuidelijke IJ oever aan de 

directeur DIVV. 

Voorafgaand aan de overdracht wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd. Dit 

wordt gebruikt voor het opzetten van de uitvoeringsorganisatie, het gereed maken 

van de overdracht en het voortzetten van het project in de tussentijd. 

 

Ad 4 - Langzaamverkeerspassage (LVP): pas in gebruik als Michiel de Ruijtertunnel 

gereed is; potentieel 500-1000 tijdelijke fietsparkeerplekken 

In het complexe projectgebied van het Stationseiland wordt ook gewerkt aan de LVP, 

die in gebruik kan worden genomen wanneer het autoverkeer door de Michiel de 

Ruijtertunnel rijdt en de kruising Martelaarsgracht / Prins Hendrikkade is aangepast. 

Dit zal begin 2015 het geval zijn. De openstelling van de Michiel de Ruijtertunnel 

wordt einde 2014 verwacht, na afronding van de testfase en openstellingsprocedures. 

In de raadscommissie van 21 november is toegezegd u te informeren over de stand 

van zaken en de ingebruikname van de LVP. 

Prorail heeft aangegeven dat de LVP uiterlijk begin januari 2014 technisch gereed is. 

De afgelopen maanden is daarom intensief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

tot ingebruikname van de LVP met een tijdelijke verkeersveilige kruising achter het 

Centraal Station, zoals ik u heb geschreven op 18 april. Uit het onderzoek blijkt dat er 

geen verkeersveilige en betaalbare (tijdelijke) kruising achter het Centraal Station te 

realiseren is zolang de Michiel de Ruijtertunnel niet in gebruik is. Zowel de 

stadsdeelverkeerscommissie (SDVC) als de centrale verkeerscommissie (CVC) heeft 

negatief geadviseerd op alle onderzochte verkeerskundige varianten van deze 
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kruising en raadt aan de kruising Martelaarsgracht / Prins Hendrikkade aan te 

passen. De investeringskosten voor een tijdelijk aansluiting aan de IJ-zijde bedragen 

ca. € 0,3 miljoen voor de duur van circa 1 jaar. 

De inzet nu is om de LVP tijdelijk in te richten als fietsparkeerlocatie. Er is sprake van 

enorme fietsparkeerdruk aan de westkant van het station. In het kader van het MJP 

Fiets is een verkenning gestart naar de mogelijkheden tot het tijdelijk inrichten van de 

LVP met fietsparkeerplekken. De LVP kan in potentie tot eind 2014 plaats bieden aan 

500-1000 fietsparkeerplekken. 
 

 

Financiële paragraaf 
De belangrijkste wijzigingen uit de herijking ten opzichte van het oorspronkelijke plan 

voor het Stationseiland en Prins Hendrikkade met financiële impact voor de Open Havenfront,  
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Gemeente Amsterdam, zijn: 

- het vervallen van het tijdelijke tramemplacement; netto effect circa € 1,2 

miljoen positief. 

- het vervallen van het ontgraven van het Open Havenfront (OHF). Hierdoor 

is aanvullende dekking (€ 7,0 miljoen) in de volgende collegeperiode niet 

meer nodig (zoals was opgenomen in Raadsbesluit VO Maaiveld maart 2012). 

Daar staat tegenover dat er wel aanvullende middelen nodig zijn om het 

plein op het Prins Hendrik Plantsoen (boven op de fietsstalling) in te richten 

(nader uit te werken, circa € 3,5 miljoen). 

- het realiseren van een fietsenstalling onder het Prins Hendrikplantsoen. Netto 

effect is circa € 0,5 miljoen negatief voor afwerking voormalige locatie ZWstalling. 

Overige is saldo-neutraal; 

Parallel aan de herijking is ook een tussenrapportage opgemaakt op basis van de 

oorspronkelijke gemeentelijke opgaven en dekking van Stationseiland (nog met ZWfietsenstalling 

en met een tijdelijke tramemplacement). Daaruit blijkt dat er een tekort 

is door een mix van kostenstijgingen en het wijzigen van dekkingen (subsidiabele 

bedragen). Het tekort dat in het oorspronkelijke plan is ontstaan, zal gedeeltelijk – in 

positieve zin - wijzigen door de hiervoor genoemde planaanpassing in het nieuwe 

plan door de herijking. Onafhankelijk daarvan is verkend of met bezuinigingen 

de overall kosten van het vigerende project gedekt kunnen worden. Dat is mogelijk. 

Daarbij moet dan gedacht worden aan: 

- het niet uitvoeren van projectonderdelen die niet noodzakelijk zijn vanuit het 

oogpunt van beeldkwaliteit, functie en levensduur. Bijvoorbeeld een deel van 

de vernieuwing kademuur niet of gedeeltelijk uit te voeren; en/of 

- op onderdelen van het project aanpassingen doen zonder afbreuk te doen 

aan het overall beeldkwaliteit. 

Het definitief doorvoeren van de mogelijke bezuinigingen wordt onderdeel van het 

totale nieuwe project. De in beeld gebrachte bezuinigingen worden tussentijds in 

ieder geval niet onmogelijk gemaakt. Er wordt een projectbesluit voorbereid voor het 

nieuwe integrale plan dat in het derde kwartaal 2014 ter besluitvorming wordt 

aangeboden aan de raad. Deze termijn is overigens in lijn met eerdere besluitvorming 

over het Stationseiland: het vinden van dekking voor het uitgraven was ook verdaagd 

tot in de volgende collegeperiode. Het plan op hoofdlijnen betreft het oorspronkelijke 

plan van Stationseiland en Prins Hendrikkade (exclusief genoemde wijzigingen), 

de aanleg van de fietsenstalling onder het PH Plantsoen en de verdieping van de 

Westertoegang. Ook in dat laatste (deel)project is in het recente verleden - zoals 

bekend - een tekort opgebouwd. 

Op basis van het huidige financiële totaaloverzicht zijn er naar verwachting bij het 

projectbesluit wel bezuinigingen nodig om tot een passende dekking van het totale 

plan te komen. Voorts is er een dekkingsvraag voor de inrichting van het Prins 

Hendrikplantsoen (ter vervanging van dekkingsaanvraag van € 7 miljoen voor het 

ontgraven van het Open Havenfront). Indien voor het dekkend krijgen van het totale 

project daadwerkelijk bezuinigingen nodig zijn ten opzichte van het eerder besloten 
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plan en ontwerpen, worden deze expliciet als projectwijzigingen in het projectbesluit 

voorgelegd, inclusief het financiële consequenties daarvan. 

Het dekkingsvoorstel voor de nieuwe opgave van het project Stationseiland wordt u  
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bij het genoemde projectbesluit ter besluitvorming aangeboden. Dit is inclusief 

inrichtingskosten van het nieuwe plein of plantsoen ter plekke van de nieuwe 

fietsenstalling. 

 

Geheimhouding Nvt. 

 

Stukken  

Meegestuurd Nvt. 

Ter inzage gelegd  
 Kostenraming PH-stalling (IBA) en 2nd opinion kostenraming PH-stalling 

(Movares) 

 2nd opinion kostenraming ZW-stalling (Movares) 

 Memo alternatieve tramlijnvoering Stationseiland (IBA) 

 Discussienotitie varianten fietsenstallingen (Stationseiland) 
 

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

Hans Gerson – Projectdirecteur Zuidelijke IJoever – Stationseiland 

h.gerson@noordwaarts.nl 

Wim Korf – kwartiermaker uitvoeringsorganisatie Stationseiland en projectdirecteur 

IVV w.korf@ivv.amsterdam.nl 
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam 

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
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Bijlage 2,  ARS advies 2008 
Onderdeel fietsenstalling uit het ARS advies van september 2008 

 

AAN College van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam 

De Gemeenteraad van Amsterdam 

cc. NS; ProRail; Ministerie V&W; Stadsregio; GVB. 

DATUM september 2008 

SERIE 2008, nr. 13 

BETREFT VERNIEUWING CS EN STATIONSEILAND 

 

STALLING VOOR FIETSEN 

De kwaliteit van de stallingen ten behoeve van 10.000 fietsen is een bijzonder punt van aandacht. 

2.000 fietsen krijgen plaats aan de oostzijde van het CS en circa 1.000 aan de noordwestzijde. Voor de 

overige 7.000 plaatsen wordt gedacht aan een mega-stalling onder het Westelijk Open Havenfront. 

Deze oplossing is drie maal goedkoper dan het oorspronkelijke plan voor een stalling onder de sporen, 

maar heeft als groot nadeel dat ze te diep ligt (elf meter onder water) en op een onlogische plek. On-

danks de kostbaarheid van de stalling onder het station dringt de ARS aan op een serieuze heroverwe-

ging van deze locatie: het stallen van 7.000 fietsen is een logistieke opgave van ongekende orde en de 

oplossing van deze opgave zal van grote invloed zijn op de functionaliteit en de kwaliteit van het CS. 

Mogelijk moet het totaal beschikbare bedrag van 26 miljoen euro voor alle stallingen heroverwogen 

worden. 

Daarnaast dringt de ARS aan op onderzoek naar de mogelijkheid van meerdere, kleinschalige oplos-

singen binnen een straal van 500 meter van het station. Voorkomen moet worden dat de vernieuwde 

openbare ruimte rond het CS en van de Rode Loper vol komt te staan met fietsen. 

REGIE 

De partijen die aan het Stationseiland werken doen dit in intensief overleg, maar er is geen gezamen-

lijke eindverantwoordelijkheid overeengekomen voor de nagestreefde kwaliteit. In plaats daarvan is er 

sprake van een voortdurend onderhandelingsproces waarbij de belangen soms ver uit elkaar liggen. 

Gezien het grote belang van het Stationseiland voor de stad Amsterdam zou de gemeente volgens de 

ARS de regie moeten voeren, zeker voor de knelpunten die genoemd worden in onderstaande aanbeve-

lingen. 

AANBEVELINGEN 

1. Voor een goede aansluiting op de stad is de openbare toegankelijkheid van het stationsgebouw een 

absolute voorwaarde. Alleen dan kan de ambitie het CS te ontwikkelen tot dynamisch stadsportaal 

worden waargemaakt. 

2. Er moet een wervend programma voor de invulling van de IJhal worden opgesteld met een explici-

tering van de gewenste uitstraling en kwaliteit vanzowel de hal als van de aansluiting op het IJ. 

3. Stallingsruimten voor 7.000 fietsen onder het stationscomplex, met een 

goede aansluiting op de fietspassage en een korte loopafstand naar het station, 

heeft de voorkeur boven een megastalling onder het Westelijk Open 

Havenfront. Kijk ook naar de mogelijkheid van veel kleine, alternatieve stallingslocaties 

binnen een straal van 500 meter. 

Met vriendelijke groet, Mw. drs. E. Eshuis Dhr. drs. H.C. Grünhagen (voorzitter) (secretaris) 
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Bijlage 3, Voordracht VO Maaiveld 2012 (gedeeltelijk) 
 

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 maart 2012 
Onderwerp: Vaststellen van het voorlopig ontwerp maaiveld Stationseiland en de 

Prins Hendrikkade. 

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

De gemeenteraad van Amsterdam, Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, besluit 

1. tot het vaststellen van het voorlopig ontwerp maaiveld Stationseiland en de Prins 

Hendrikkade. Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van het Masterplan, 

waaronder een aantal kostenstijgingen; de loon- en prijsstijgingen, de 

proceskosten, het dichtzetten van de metro-ingangen en de fasering van de 

rondvaartrederijen. Vanwege een meevaller op de post Bereikbaarheid, 

Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) kan een deel van de 

€ 12 miljoen (BLVC) voor deze kostenstijgingen worden ingezet; 

2. kennis te nemen van de kosten voor de uitvoering van het voorlopig ontwerp, 

zijnde € 85,4 miljoen, prijspeil 2012 en inclusief indexering tot 2020. De kosten 

zijn exclusief het uitgraven van het Open Havenfront en de materialisering in 

natuursteen. De kosten passen binnen de dekking, die voor het belangrijkste deel 

bestaat uit het Plan Openbare Ruimte (POR, zoals besloten op 3 maart 2009); 

3. kennis te nemen van de nota van beantwoording naar aanleiding van de 

inspraakreacties; 

4. in te stemmen met toepassen van natuursteen als materialisering van het 

Stationsplein, voor het bedrag van € 3,5 miljoen. Het college heeft op 

7 december 2010 het verdeelvoorstel Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte 

vastgesteld, welke onderdeel uitmaakt van het Programakkoord 

(totaal € 10 miljoen). In dit verdeelvoorstel is natuursteen Stationsplein 

opgenomen voor een bedrag van € 3,5 miljoen. Van de € 10 miljoen is in de 

begrotingen 2011 en 2012 respectievelijk € 4 miljoen en € 2,5 miljoen 

aangevraagd en goedgekeurd door het college, met een concrete 

bestedingsrichting anders dan natuursteen Stationsplein. 
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De € 3,5 miljoen voor natuursteen Stationsplein is nog niet aangevraagd (en dus 

nog niet gedekt) en moet als prioriteit aangevraagd worden bij de kadernota 

2013. 

 
Wettelijke grondslag 

Artikel 169 gemeentewet 

Bestuurlijke achtergrond 

Het Masterplan Stationseiland is in 2005 vastgesteld. Het voorlopig ontwerp is een 

uitwerking van het Masterplan op de onderdelen van de herinrichting van het 

maaiveld van het Stationseiland en de Prins Hendrikkade. 

[…] 

Wijzigingen ten opzichte van het Masterplan 

Het voorlopig ontwerp wijkt op een aantal punten af van het Masterplan uit 2005. De 

wijzigingen 1 tot en met 5 kunnen budgetneutraal worden opgelost. De 

kostenstijgingen 7 tot en met 9 waren onvoorzien. Deze kosten zijn wel noodzakelijk 

en dusdanig ook in de kostenraming opgenomen. 
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Hierbij de belangrijkste wijzigingen: 

1. Het verplaatsen van de taxilus naar de westelijke kiss&ride lus aan de ijzijde 

van het station. Daarmee wordt de taxistandplaats uitgebreid naar 45 plaatsen 

en beter bereikbaar voor toeristen. De taxilus op het Stationsplein is te klein 

en conflicteert met de langzaamverkeerspassage en het te vernieuwen 

westelijk tramemplacement. 

2. De verbetering van de toegankelijkheid en het gebruiksvriendelijker maken 

van beide tramemplacementen. Daarnaast het toevoegen van 

verbindingssporen om de tramemplacementen flexibel te kunnen gebruiken 
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en tijdens calamiteiten bereikbaar te houden. 

3. De ontwikkeling van een grote fietsenstalling met een capaciteit van minimaal 

7.000 plaatsen onder het westelijk tramemplacement met de mogelijkheid van 

een uitbreiding met 4.000 extra fietsparkeerplekken. Prorail is 

verantwoordelijk voor de realisatie van tenminste 10.000 fietsparkeerplekken 

op het Stationseiland. 

4. De uitbreiding van het aantal touringcarhalteerplekken van 3 naar 13. 

Daarmee blijft het aantal touringcarhalteplekken op het Damrak, dat wijzigt als 

gevolg van project Rode Loper, en binnen het projectgebied Stationseiland 

gezamenlijk gelijk aan de huidige situatie. 

5. Het meerijden van tram met gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt 

Damrak/Prins Hendrikkade tot op de Prins Hendrikkade ter hoogte van de 

Zeedijk. 

6. Het vervallen van de vijf haakse steigers aan de IJzijde in verband met de 

veiligheid op de vaarroute in het IJ. Daarvoor in de plaats komt een steiger 

langs de huidige kade. De uitvoering van de steiger valt buiten de scope en is 

een verantwoordelijkheid van DIVV. 

7. In 2009 is rekening gehouden met de loon- en prijsstijgingen met de periode 

2009 tot en met 2015. In de raming van 2012 heeft deze post betrekking op een 

langere periode, namelijk van 2012 tot en met 2020. 

8. De proceskosten zijn met name gestegen als gevolg van de indexering en de 

langere doorlooptijd van het project. 

9. Het dichtzetten van de metro-ingangen Schreierstoren en Stationsplein en de 

fasering van de rondvaartrederijen waren als kostenpost niet opgenomen in 

de scope van het Masterplan. 

Uitvoeringsfasering en planning 

De start van de uitvoering van de werkzaamheden op het Stationseiland en de Prins 
Hendrikkade staat gepland in 2014 en zal doorlopen tot en met 2020. De uitvoering 

start met de bouw van een tijdelijk tramemplacement op het Prins Hendrikplantsoen, 

zodat de huidige tramemplacementen in hun volledigheid kunnen worden aangepakt. 

In het oosten wordt vervolgens gestart met de Kamperbrug, het oostelijk 

tramemplacement en de herinrichting van de Prins Hendrikkade oostzijde. Daarna 

komt de bouw van de fietsenstalling onder het westelijk tramemplacement en het 

verbreden van de Middentoegangsbrug. Gevolgd door het westelijk 

tramemplacement. Uiteindelijk kan het Open Havenfront worden uitgegraven en kan 

de rest van de Prins Hendrikkade worden ingericht. 
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De uitvoeringsplanning van het project is sterk afhankelijk van de andere projecten 

die in en om het station plaatsvinden, waaronder de Noord/Zuidlijn, de autotunnel en 

het busstation aan de IJzijde, de verdieping van de Westertoegang en de Rode 

Loper. In bijlage 2 vindt u een weergave van de uitvoeringsfasering. De planning 

wordt in goed overleg met de andere partijen op het Stationseiland afgestemd. 

Ad.2) Kostenraming 

[…] 
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2. Extra kosten tramsporenplan en uitbreiding van de fietsenstalling 

In het voorlopig ontwerp zijn mede op verzoek van de Stadsregio onderdelen 

aan het tramsporenplan toegevoegd die niet opgenomen waren in het 

Masterplan. De reden dat deze niet in het Masterplan waren meegenomen is 

dat ze ten tijde van de vaststelling van het Masterplan nog niet bekend waren 

of zijn wegbezuinigd. Het gaat hierbij om het verbeteren van de 

toegankelijkheid van de tramemplacementen (het verhogen en verbreden van 

de haltes en het realiseren van goede voetgangersdoorsteken) en het 

toevoegen van verbindingssporen. Om de uitvoering mogelijk te maken is een 

tijdelijk tramemplacement op het Prins Hendrikplantsoen voor een aantal jaren 

nodig. 
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De bouw van een fietsenstalling onder het westelijk tramemplacement is na 

uitgebreid onderzoek het meest wenselijk gebleken. Inmiddels is duidelijk dat 

fietsenstallingen voor 10.000 fietsen onvoldoende is om aan de toekomstige 

vraag te voldoen. Naar verwachting zijn er in 2020 zo’n 15.000 tot 20.000 

fietsparkeerplekken nodig in dit gebied. De gemeente, NS en Prorail leveren 

een uiterste inspanning om deze plekken te vinden en te realiseren. De 

fietsenstalling van 7.000 plekken onder het westelijk tramemplacement biedt 

in ieder geval de mogelijkheid voor een uitbreiding met circa 4.000 plekken. 

De financiering van de extra plekken komt van Prorail, de Stadsregio 

Amsterdam en de gemeente. 

Voor al deze onderdelen is een promotieverzoek bij de Stadsregio Amsterdam 

gedaan. Daarnaast wordt het Mobiliteitsfonds en het Meerjaren 

Vervangingsprogramma van de tramsporen (MVP) aangesproken om op 

onderdelen ook een bijdrage te leveren. Het promotieverzoek bedraagt 

€ 16,9 miljoen en is in het DB van de Stadsregio van 12 januari 2012 

goedgekeurd. Zoals in een brief aan de Raadscommissie VVL van 

26 september 2011 is gemeld, was er aanvankelijk een verschil tussen de 

aanvraag en de toekenning van de subsidie van € 7,9 miljoen. Inmiddels heeft 

de Stadsregio haar toezegging met € 3,9 miljoen verhoogd en wordt het 

restant tekort uit een versobering op de rode loper van € 3,5 miljoen 

(Collegebesluit van 13 december 2011) en een bijdrage van € 0,5 miljoen van 

Prorail gedekt. 

[…] 

Pag. 6 
[…] 

4. Open Havenfront 

Het College heeft in de Baak van 2010 besloten om € 7 miljoen te bezuinigen 

op de ISV middelen voor de Zuidelijke IJoever. Het gevolg is dat de dekking 

van € 5,7 miljoen voor het uitgraven van het Open Havenfront vervalt. Het 

College heeft op 7 december 2010 besloten om € 1,3 miljoen uit de prioriteit 

van de openbare ruimte te benutten om het overige deel van de bezuiniging 

op het ISV te dekken. Over het uitgraven van het Open Havenfront zal in de 

volgende collegeperiode een besluit worden genomen en budget worden 

aangevraagd. Indien het volgende College besluit om het Open Havenfront 

uiteindelijk niet uit te graven, zal dit tot extra proceskosten leiden om het 

ontwerp aan te passen. 

De vergroting van het Open Havenfront heeft tot doel om het eilandkarakter te 

benadrukken en de rondvaartboten meer ruimte te geven. De aanpassingen 

doen recht aan de historische situatie van het gebied. De openbare ruimte 

inclusief het zicht op het water verbetert. Daarnaast krijgen de rondvaartboten 

meer ruimte om te manoeuvreren. De uitvoering van dit deel van het plan 

staat gepland voor 2018. In de verdere uitwerking van het plan wordt het 

uitgraven van het Open Havenfront vooralsnog wel meegenomen. 

[…] 

Stukken 

Meegestuurd  

1. De ontwerptekening van het voorlopig ontwerp, d.d. 1 januari 2012 

2. De uitvoeringsfasering, d.d. 30 mei 2011 

3. De nota van beantwoording, d.d. 31 januari 2012 

Ter inzage gelegd  

1. Het ontwerpboek, d.d. 1 januari 2012 

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

Pieter Habets, Projectbureau Zuidelijke IJoever, 

phabets@pmb.amsterdam.nl, 06-11927335 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam 

H. de Jong, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
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Bijlage 4 – Raadsadres VVAB  

 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad van Amsterdam, Postbus 202 
1000AE Amsterdam. Tevens per fax: 020 2564433  
 

RAADSADRES 

Betreft: Besluit van het College van B & W t.a.v. het Stationseiland 
Ons kenmerk: Open Havenfront 
Amsterdam, 21 januari 2014  
 
Geacht College,  
Tijdens de vakantieperiode werd onze Vereniging verrast door een persbericht van het College, 
waaruit bleek dat het gemeentebestuur voornemens is de werkzaamheden op en rondom het 
Stationseiland te ’herijken’. Daarmee werd het grondig wijzigingen van jarenlange plannen bedoeld 
waaraan ook reeds jaren uitvoering wordt gegeven. Zo gaat de fietsenstalling 1 onder de westelijke 
tramsporen op het Stationsplein niet door, evenmin als het verruimen van het wateroppervlak in het 
midden-Open Havenfront (zie afb. 1 en 2), belangrijke onderdelen van het Masterplan Stationseiland 
Amsterdam uit 2005. Op de locatie waar water zou komen, het voormalige plantsoen vóór Hotel 
Victoria, komt nu de nieuwe stalling, waar een nieuw plein of plantsoen wordt ingericht. De voordelen 
daarvan worden in het persbericht genoemd - het zal méér fietsparkeerplaatsen opleveren en 
goedkoper zijn en sneller te realiseren -, maar de nadelen van deze ingrijpende koerswijziging worden 
niet genoemd. 
Opmerkelijk is dat het gemeentebestuur niet lijkt te beseffen dat de offers die destijds voor het verkeer 
ten koste van het stadsschoon zijn gemaakt, nu worden gecontinueerd, nu niet voor de auto, maar 
voor de fiets. De ruimte voor Hotel Victoria is een kade en geen plein. Gedempt water van een 
waterstad levert geen fraaie openbare ruimte op. De verhoudingen kloppen niet. Tussen Stationsplein 
en Dam is er geen behoefte aan een extra plein, wel aan het verbeteren van de overgangsgebied 
tussen de historische binnenstad en het Stationseiland op een wijze die recht doet aan het karakter 
van onze stad, immers een waterstad. Dat was de gedachte achter het oorspronkelijk plan het Open 
Havenfront weer wat van zijn oorspronkelijke glans en glorie terug te brengen, vergelijkbaar met de 
wijze waarop de stad zich in het natte Damrak zich presenteert, het eerste fraaie gezicht dat de 
bezoeker van de stad ziet. Het wateroppervlak aan de oostzijde heeft na verwijdering van de tweede 
brug de juiste proporties terug gekregen. Met de aanwijzing van de historische binnenstad als 
beschermd stadsgezicht in de zin van de Monumentenwet in 1999 en sinds 2010 Unesco 
Werelderfgoed - een internationale erkenning voor de cultuurhistorische waarde van onze binnenstad 
- mogen wij verwachten dat het gemeentebestuur het belang van het behoud en waar mogelijk herstel 
van het stadsgezicht en de ruimtelijkheid als belangrijke doelstelling in haar beslissingen meeweegt. 
Daarvan blijkt helemaal niets in het genoemde persbericht. 
In 1969 besloot een vorig gemeentebestuur de extra brug te bouwen die een aantal jaren geleden is 
gesloopt, als onderdeel van het plan van het huidige gemeentebestuur om het verkeer te verplaatsen 
naar de achterzijde van het Centraal Station. Met de ’knip’ in de Stadshartlus en de verbreding van het 
Open Havenfront zou een einde komen aan het primaat van het verkeer in de ruimtelijke ordening, in 
het belang van een goede ruimtelijke ordening, het stadsgezicht en de veiligheid van voetgangers. 
Op 20 november 2005 sprak raadslid Auke Bijlsma (1946-2012) zijn waardering uit over de keuzes die 
het gemeentebestuur toen maakte, als één van de grote voorvechters van het uitgraven van het Open 
Havenfront. Is het gemeentebestuur nu terug bij af?  
Het besluit is een slag in het gezicht van vele Amsterdam-liefhebbers, maar ook van maar liefst vier 
gemeenteraden die besluiten hebben genomen, evenals van de vele ambtenaren die jarenlang 
hebben gewerkt aan de uitvoering van deze besluiten: 
• Reeds in 1977 werd een plan gemaakt om het Open Havenfront te verbreden door de brug uit 1969 
te slopen, o.a. als compensatie voor het aanplempen van het Stationsplein ten behoeve van de 
herbouw van het Noord-Zuid-Hollands Koffiehuis (zie afb. 3 en 4). 
• Allereerst werd besloten om de Stadshartlus door te knippen en het verkeer naar achter het CS te 
verplaatsen, zodat de openbare ruimte voor het Stationsplein veiliger wordt voor voetgangers en 
fietsers. Hierdoor kwam het gebied van het vml. plantsoen voor het Hotel Victoria vrij. 
• In het Masterplan Stationseiland Amsterdam (2005) werd vervolgens besloten het Open Havenfront 
uit te graven om het eilandkarakter van het stationsgebied te versterken, waardoor beter kan worden 
ervaren dat het CS in het IJ ligt. Er kan dan ook een betere rangschikking van de aanmeerplaatsen 
voor de rondvaartboten worden gerealiseerd (met ’vingersteigers’). 
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• Met de aanplemping van het IJ met 30 meter aan de andere zijde van het CS ten behoeve van het 
busstation ontstond een nieuwe noodzaak tot het vergroten van de waterruimte aan de stadszijde 
van het CS, als compensatie voor de verloren waterruimte. Het was niet de eerste keer dat er een 
belofte tot compensatie voor aanplemping werd gedaan. Ook bij het besluit de P1-parkeergarage te 
bouwen, beloofde de stad de verloren waterruimte verderop te compenseren door afgraving. 
Vier achtereenvolgende gemeentebesturen en -raden hebben het nu geschrapte plan stap voor stap 
voorbereid en uitgevoerd. Door nu ondoordacht hier een streep doorheen te zetten, doet u uw vorige 
collega’s tekort. 
Over de compensatie van verloren gegane waterruimte in het verleden merken wij nog het volgende 
op. Van compensatie is vooralsnog volstrekt onvoldoende sprake geweest. Het mag bekend worden 
verondersteld dat de stad hier een belangrijke, niet te verzaken, verplichting heeft. Het in stand 
houden van de Waterbalans is niet alleen nodig voor een mooie stad, maar ook vanwege de functie 
van waterberging. Heeft het College Waternet om toestemming gevraagd af te zien van compensatie 
en wat zijn de kosten, die Waternet in rekening brengt, als gevolg daarvan? Is daarmee bij de huidige 
planvorming rekening gehouden? 
Ook vragen wij ons af wanneer de inspraak over de plannen zal plaatsvinden. 
Water is blauwe openbare ruimte, net zo belangrijk voor de beleving van onze waterstad als een mooi 
ingerichte Rode Loper. De Vereniging benadrukt dat de kans om uitvoering te geven aan de jarenlang 
voorbereide en uitgewerkte plannen, die voor een deel al zijn gerealiseerd, zich slechts éénmaal 
voordoet. Daarvan afzien op de wijze die het College zich thans voorneemt, maakt het onmogelijk dit 
plan ooit nog eens uit te voeren. De voormalige Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) 
heeft het College in 2008 geadviseerd vast te houden aan de oorspronkelijke locatie onder de 
tramsporen vóór het Centraal Station en tegelijkertijd meerdere, kleinschalige oplossingen te 
bedenken in een straal van 500 meter van het station, om te voorkomen dat de vernieuwde openbare 
ruimte rond het CS en van de Rode Loper vol komt te staan met fietsen, zónder het Open Havenfront 
verder aan te tasten. De bouw van de ondergrondse fietsenkelder onder 2 de tramsporen op het 
Stationsplein - eventueel zelfs verder vergroot - is bovendien de beste oplossing waar we vele jaren 
plezier van zullen hebben en gerealiseerd kan zijn wanneer de Noord/Zuidlijn gaat rijden. Het zou erg 
jammer zijn wanneer het College nu, vanwege overlast en kosten, daarvan terugschrikt.  
Indien u toch wilt afzien van het bouwen van een fietskelder onder de tramsporen geven wij u de 
volgende alternatieven in overweging. 
1. Het is in principe heel goed mogelijk de verbreding van het water te laten doorgaan en toch op de 
locatie vóór het Hotel Victoria een fietsenkelder te bouwen, bijvoorbeeld onder het overgebleven 
deel van de ruimte en/of al dan niet gedeeltelijk onder de aanlegplaatsen voor rondvaartboten 
waar kan worden volstaan met een geringere waterdiepte. Het combineren van water met een 
fietsparkeermogelijkheid is bij uitstek op deze plaats wat je van een waterstad zou verwachten. Dat 
zou pas werkelijk ‘iconisch’ zijn. Maar wellicht is de ruimte na verbreding nog groot genoeg, zeker 
als de volgende alternatieven in de beschouwing worden betrokken. 
2. De P1-garage, waar wij hierboven al over spraken, zou tevens of misschien zelfs geheel door 
fietsers gebruikt kunnen worden. Door de ‘knip’ in de Stadshartlus wordt immers de 
toegankelijkheid van deze garage voor auto’s verminderd. Bovendien vraagt onze stad op dit 
moment om zoveel mogelijk omzetting van autoparkeerplaatsen in fietsparkeerplaatsen. 
3. In de nieuwe plannen voor het fietsparkeren is er onder andere een stalling van 7.500 fietsen 
onder de sporen van het Centraal Station aan de westzijde geprojecteerd. Ons inziens zou het 
mogelijk zijn deze stalling uit te breiden naar 12.000 fietsen. De entree kan zoals gepland via de 
nieuwe fietstunnel. 
4. Het ligt ons inziens voor de hand een grote fietsenstalling aan te leggen onder het busstation aan 
de andere zijde van het Centraal Station, waar immers dertig meter IJ is gedempt. Op de begane 
grond overweegt u winkels te bouwen, maar zou het in deze tijd van krimpend winkelbestand in de 
binnenstad niet meer voor de hand liggen om daar een oplossing te bieden voor het 
fietsparkeerprobleem, zo gunstig gelegen op het verkeersknooppunt van trein, bus en pont bij 
uitstek dat via het station en de nieuwe fietstunnel is verbonden met de stad? Ons inziens kan hier 
binnen enkele maanden een al dan niet tijdelijke fietsenstalling voor minstens 1.000 fietsen worden 
gerealiseerd. 
Wellicht zou u zelfs kunnen besluiten tot een combinatie van deze mogelijkheden, in 
overeenstemming met het ARS-advies van 2008. Bent u bereid deze alternatieven op haalbaarheid te 
laten onderzoeken in een business case?  
De verbetering van de stedenbouwkundige situatie op en rond het Stationsplein is een kans die zich 
slechts eenmaal voordoet. Een goede oplossing voor het entreegebied van de binnenstad, waar ook 
de Rode Loper toe behoort, dient te gebeuren met respect en begrip voor het bijzondere karakter van 
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onze binnenstad, een beschermd stadsgezicht. Het is nu of nooit.  

 
Hoogachtend, 
Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,  
 
Minne Dijkstra, voorzitter,  
Dingeman Coumou, secretaris 
 
 

 


