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Open Havenfront 

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 van het jaar 2000, zie kaart 3. De plan-

nen om in plaats van één kleine fietsstalling twee 

grote onder de sporen te situeren dateert kennelijk 

van hetzelfde jaar 2000.  
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1e - 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 - 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. […] 

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. 

Pag. 3 
Hierbij de belangrijkste wijzigingen: 

[…] . 

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. 
[…] 

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. 

[…]. 

Pag. 5 
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. 

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 
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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. 

[…] 

 

2 - Uit bovenstaande bronnen (verwijzingen zie regel 13) is onderstaande 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 

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

13 Bronnen SPVE 

2001 

zie 1a 

SPVE 

2001 

zie 1a 

Jaarrap. 

2004  

zie 1b 

Brief  aan 

weth  

zie 1e 

Advies 

ARS  

zie 1f 

Voordr. 2014 

VO Mveld (c) 

zie 1g 

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) 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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Open havenfront 
VVAB 5-2-1014 

 

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

Het inrichtingsplan voor het gebied bij het CS dat in 2102 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?  

 

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 in één keer innovatief zou worden aanbesteed en aan één aan-

nemer zou worden gegund, dan zouden de risico’s voor de gemeente volgens B&W veel kleiner wor-

den, zou men financieel voordeliger uit zijn, zouden er veel meer fietsparkeerplaatsen komen en zou-

den 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 geplaatst, 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 het 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 er wel schrifte-
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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 één van de belangrijkste ‘onderdelen’ van het nieuwe plan het eerder en 

aanzienlijk meer realiseren van fietsparkeerplekken. Zoals zojuist opgemerkt heeft dat ertoe geleid dat 

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

analyse van de plannen blijkt echter dat er van eerder realiseren geen sprake is en dat er niet ‘aanzien-

lijk meer parkeerplekken’ komen zoals in de voordracht staat, 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.    

 

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. Er is alleen over-

eengekomen  

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.  

Historisch gezien is de gang van zaken moeilijk te volgen, zoals blijkt uit vroegere documen-

ten. Citaat uit de voordracht van het VO maaiveld, door de gemeenteraad in 2012 aanvaard: 
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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. 

Het SPVE 2001 voorzag in 9700 plaatsen onder de sporen. Als ProRail hiervoor verantwoordelijk was 

en nog steeds is, waarom gebeurt dat dan niet of is het niet allang gebeurd? Tijdens info-avond bleek 

in welke richting het antwoord op die vraag gezocht moet worden. Enkele citaten: het gesprek met 

ProRail was vastgelopen, al jaren wordt de stalling 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? ProRail 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 voor stallingsplaatsen 27 miljoen euro gereserveerd. 

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? Volgens de 

huidige voordracht worden de stallingen sneller gerealiseerd, sneller dan wat? Het hangt er 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 stalling gewoon onder het 

tramemplacement zou blijven en als de innovatieve aanbestedingstechniek op het oude plan zou wor-

den 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-
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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 ze zeggen erbij dat daar weer een 

nieuwe uitgave van ca 4,5 miljoen tegenover staat,  Ook is de uitgave voor het ontgraven al eerder 

doorgeschoven naar de volgende raadsperiode (zie hierna) terwijl de gemeente op van alles en nog wat 

moet bezuinigen, 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 calculeren; men kan er alleen 

een slag naar slaan. In dit geval is dat extra moeilijk omdat de gemeente volgens het PMB nog geen 

enkele ervaring heeft met innovatief aanbesteden en omdat men ook nog niet heeft beslist welke ma-

nier van innovatief aanbesteden wordt toegepast. Het is allemaal even vaag.  

 Het PMB zegt dat het graven onder de sporen heel riskant en duur is en dat de treinenloop 

daardoor tijdens de uitvoeringsfase zou worden gehinderd, wat eigenlijk niet acceptabel zou zijn. 

Daarom zou ProRail zo moeilijk doen. Maar het PMB erkent ook dat de ontgravingen voor de west-

tunnel 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 gel-

den, maar de veronderstelling dat ProRail daar wél wil investeren omdat ze meer aan winkels verdie-

nen ligt 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 

Zelfs het gegeven dat er een bedrag is vooruitgeschoven naar een volgende raadsperiode is door het 

PMB gebruikt als argument om de stalling naar de PH-kade te verplaatsen, vanwege de bezuiniging 

die dat zou inhouden. Maar wat is er tegen om het zo te houden? Over twee maanden zitten er ral een 

nieuwe raad en een nieuw college. Het gaat 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 rechtsreeks 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 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 nieuw 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-

satie van 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 hellingbaan.  

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.  
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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 het volgens het PMB opeens wél zijn onderzocht, maar afgewezen. Het lijkt echter zeer 

de moeite waard dit alsnog te onderzoeken. Het zou al mooi zijn alleen het westelijke emplacement te 

laten 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 zou nog niet zijn 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 no-

dig is kan zijn vier sporen langs dat stukje PH-kade te overwegen.  

Het opheffen en herplaatsen van het westelijke tramemplacement zou volgens het PMB sowie-

so al 9 miljoen opleveren (zie boven) en het zou het volgens hen zo uiterst belangrijke probleem van 

de tijdsvolgorde oplossen. Als het tramtracé inderdaad in die geest wordt gewijzigd hoeft het empla-

cement niet worden herplaatst en wordt het volgordeprobleem veel eenvoudiger, waarmee de reden 

voor het nieuwe plan voor een belangrijk gedeelte zou wegvallen.  
 

Mogelijke alternatievent  

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 uitstel van het verdiepen van de Westertoegang, waarvan in 

oudere plannen ook geen sprake was, Die verdieping zou de passage van dubbeldeks touringcars mo-

gelijk maken en er zouden wat hogere vrachtauto’s door 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 ont-

graven, namelijk al vijftien jaar.  
  
Aanbevelingen 

- 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 van het huidige plan 

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

- Duidelijkheid vragen omtrent de financiële en tijdsvoordelen van het huidige voorstel en vra-

gen hoe het toch kan dat de slimme markt wél kan wat de 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. 

- Idee tramlus serieus nemen 

- In elk geval zoeken naar een niet omkeerbare oplossing. 

- Vragen of nog meer winkels in het CS het winkelbestand in de binnenstad niet leegzuigen. 


