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‘Middenin de
sterkste winkelstad
van Nederland’

Het Project 1012 heeft als doel: het
versterken van het unieke karakter van
het hart van de stad, een economische
opwaardering op gang brengen en
het tegengaan van criminaliteit en
verloedering. Maar wat gebeurt er
precies op en rond het Damrak?

Sinds 2001 is het beeldbepalende C&A-pand ter
hoogte van het Beursplein
eigendom van vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest. Het pand, ingesloten
tussen Damrak en Nieuwendijk, omvat circa 11.000 m2
winkelvloer en circa 7.000
m2 kantoorvloer.
‘Het is een uitstekende
winkellocatie, zo middenin
het centrum van Amsterdam’,
erkent Wim-Jaap Eising, adviseur commercieel onroerend
goed van Bouwinvest: ‘Als
belegger in onder andere
winkelvastgoed investeren
wij graag in A1-locaties. Het
Damrak is een fantastische
plek, gelegen in het centrumgebied van de sterkste
winkelstad van Nederland.’
Aansluiting bij
gemeentelijk beleid
De plannen van de herontwikkeling van het winkel- en
kantorencomplex aan het
Damrak gaan uit van gedeeltelijke sloop en herbouw van
het pand uit de jaren ’60.
TOP Vastgoed ontwikkelt
op deze locatie met name
circa 20.000 m2 winkelruimte.
Hiermee is het een van de
grootste binnenstedelijke
retailontwikkelingen van dit
decennium.
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‘De herontwikkeling past
binnen het ambitieuze
coalitieproject 1012 en levert
een grote bijdrage aan de
beleidsdoelstellingen die
door de gemeente geformuleerd zijn, zoals het realiseren
van een hoogwaardig entreegebied en het herstellen
van de functiebalans.’ Als
ontwikkelaar is gekozen voor
TOP Vastgoed, ‘een bedrijf
met de juiste expertise om
dit soort herontwikkelingen
goed aan te pakken’, aldus
Eising.
Naar verwachting moet de
herontwikkeling in 2015
gereed zijn. Wim-Jaap Eising:
‘Met de herontwikkeling kunnen we de potentie van de
plek beter benutten. Het is
een pareltje in de winkelportefeuille.’

‘Je ontkomt
niet aan de
geschiedenis’
Anuschka Tjin werkt al 11
jaar bij Park Plaza Victoria
Hotel. Het laatste jaar is ze
projectcoördinator, onder
meer voor het sleutelproject
in het kader van 1012.
‘Het hotel is vlak na het
Centraal Station gebouwd.
Alle reizigers die met de trein
naar Amsterdam kwamen,
hadden een slaapplaats
nodig. De architect heeft de
gevel destijds voor meerdere
smallere panden gezet. Ook
is er door de jaren heen aangebouwd. Binnen kun je het
onderscheid nog zien tussen
het monumentale deel – wij
zeggen de grand old lady –

en meer modernere stukken.
Je ontkomt hier niet aan de
geschiedenis.’
De herprofilering en opwaardering van het Damrak ziet
ze als een voordeel. ‘Het
is achteruit gegaan. Zat er
eerst nog wel een sigarenboer en een juwelier, nu zijn
het alleen maar toeristenservicewinkels. Daarom werken
we mee aan het project 1012.
We renoveren onze eigen
gevel en maken uitgebreide
plannen voor de verschillende ruimten op de begane
grond zoals aan het Damrak
en in de Hasselaerssteeg. Wij
zijn niet voor niks de poortwachter van de stad.’
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–– Samen met de Ondernemersvereniging Damrak en
de Kamer van Koophandel heeft de gemeente een
toekomstbeeld geformuleerd voor dit gebied. De
kern leest u in deze brochure.
–– Steeds meer zien ook marktpartijen de kansen die op
het Damrak liggen. De gemeente nodigt vastgoedeigenaren, ondernemers en investeerders uit om mee
te investeren in dit gebied.
–– De gemeente ondersteunt ondernemers in het
postcodegebied 1012 met een stimuleringsregeling.
Gevestigde ondernemers die de functie van hun
bedrijf willen veranderen en nieuwe ondernemers
die zich in het gebied willen vestigen, kunnen
een vergoeding krijgen van maximaal € 40.000.
Meer informatie over de regeling is te vinden op
www.1012.amsterdam.nl
–– De werkzaamheden van het project de Rode Loper
gaan in 2013 van start: een grote opknapbeurt van de
openbare ruimte op het bovengrondse traject van de
Noord/Zuidlijn. Het Damrak is als eerste aan de beurt.
–– Ook knapt de gemeente het Beursplein op, in afstemming met de bedrijven op het plein. Er wordt onderzoek gedaan naar een ondergrondse parkeerplaats
voor fietsen en scooters en de Beurs van Berlage
krijgt een nieuwe programmering.
–– De gemeente is in nauw overleg met Park Plaza
Hotels, de eigenaar van het Victoria Hotel over renovatie, uitbreiding en een hoogwaardige invulling voor
de panden aan Damrak 6 en 7.
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–– In het project het Natte Damrak is de gemeente in
gesprek met rederijen en touringcars om het water
beter onderdeel te laten uitmaken van het Damrak.
–– In het nieuwe bestemmingsplan dat medio 2013 zal
worden vastgesteld verruimt stadsdeel Centrum de
vestigingsmogelijkheden voor onder andere winkels
en voor woonruimte boven bedrijven. Ook bevriest
het stadsdeel de vestiging van souvenirwinkels en
minisupermarkten.
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Het Damrak is de rode
loper van de stad, de
hoogwaardige entree
van Amsterdam. Hier
ontmoet je de wereld
en zie je wat Amsterdam
te bieden heeft:
gastvrijheid, cultuur,
winkelen en lekker
eten. Ondernemers,
investeerders en
eigenaren zijn
uitgenodigd om bij te
dragen aan het realiseren
van de visie op het
Damrak als dynamische
entree van Amsterdam.

Herontwikkeling C&A-pand
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Entree van de stad

Damrak
Met Project 1012 wil de
gemeente Amsterdam de
criminaliteit en de verloedering
in het hart van de stad tegen
gaan. Samen met bewoners,
ondernemers en investeerders
versterkt de gemeente het
unieke karakter van het gebied,
en brengt een economische
opwaardering op gang.

Straatclusters Project 1012

Het Damrak, de brede straat vanaf het
Centraal Station naar de Dam, is de
entree van Amsterdam. Hier ervaren
Amsterdammers en bezoekers de dynamiek van de hoofdstad. De gemeente,
vastgoedeigenaren en ondernemers
werken samen aan de opwaardering
van deze toegangspoort van de stad.

■ 1. D
 amrak en noordelijke
Nieuwendijk
Op het noordelijke deel
van de Nieuwendijk ligt
de uitdaging in het verminderen van het aantal
souvenirwinkels, minisupermarkten en coffeeshops. De doelstellingen
voor het Damrak zijn
terug te vinden in deze
brochure.

Het Damrak is de entree tot de stad Amsterdam. Hier
lopen dagelijks duizenden mensen uit binnen- en buitenland de hoofdstad in. Direct valt hun blik op de architectuur: de historische gevels aan het ‘Natte Damrak’, de
monumentale panden als het Victoria Hotel en de Beurs
van Berlage. Ook valt de wijdsheid op en de enorme dynamiek. Het verkeer, de trams, de fietsers en passanten
uit de hele wereld zorgen voor drukte en levendigheid.
Het Damrak maakt echter ook een schreeuwerige indruk
door de gevelreclames en gebouwde terrassen.

■ 2. W
 armoesstraat en
stegen
De Warmoesstraat
wordt aantrekkelijk voor
een breder publiek,
zowel overdag als
‘s avonds.

Welkom voelen
Het Damrak is de straat waar De Bijenkorf is gevestigd,
de Beurs van Berlage, het Exchange Hotel en hotel de
Roode Leeuw, dat in 2011 nog werd bekroond als hofleverancier. De gemeente Amsterdam investeert in het
Damrak om dit unieke gebied een economische impuls
te geven en criminaliteit terug te dringen. Daarvoor
heeft de gemeente samen met de Kamer van Koophandel en de Ondernemersvereniging Damrak een
toekomstbeeld geformuleerd. Het draagvlak voor deze
straatvisie is groot en veel stappen zijn inmiddels gezet.
Uiteindelijk wordt het Damrak een aantrekkelijke
boulevard voor een breed publiek. De beurshandelaar,
de cultuurliefhebber, de budgettoerist, het winkelend
publiek en de bewoners: iedereen moet zich er welkom
voelen. Dit is waar Amsterdam voor staat: gastvrijheid,
cultuur, winkelen en lekker eten.

■ 6. Oudekerksplein
Het historische Oudekerksplein verandert in
een verblijfsplein met
bijzondere winkels en
goede horeca.

■ 3. R
 okin en Nes
Het Rokin krijgt haar allure terug als stadsboulevard van Amsterdam.
De Nes krijgt naast haar
functie als theaterstraat,
ook overdag een levendige invulling.
■ 4. D
 amstraat en
Hoogstraten
In deze straten richt
de ambitie van onder
nemers en gemeente
zich op een kwaliteitsverbetering van horeca
en detailhandelszaken.

‘Wat een
waanzinnige
locatie’
Suzanne Oxenaar is artistiek
directeur van het Lloyd Hotel
en ontwikkelde samen met
zakenpartner Otto Nan Hotel
The Exchange, dat op 2 december haar deuren opende.
‘Wij dachten gelijk, wat een
waanzinnige locatie. Je voelt
het hart van Amsterdam kloppen. Het Damrak heeft een
idiote selectie van bouwstijlen. Sommige panden zijn
chique en andere zijn echte
familiehuisjes. En dan die
enorme Beurs van Berlage.
Hier begon men ooit met
bouwen. Kortom, wij vinden
het echt een opportunity.’
Ook is Oxenaar te spreken
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over de betrokkenheid van de
ondernemers. ‘Er heerst hier
de sfeer van een markt, lekker
internationaal en commercieel. Bij de ondernemersvereniging ontmoet je mensen
van de Bijenkorf en de shoarmatent.’ Oxenaar en Nan
startten op nummer 49, 50 en
51 een hotel, een ontbijtcafé
en een winkel. ‘Door de Rode
Loper en de connectie van
Project 1012 met de fashion
industry, dachten wij aan een
catwalk. De kamers zijn als
modellen die we aankleden.
Dat doen we samen met
studenten van het Amsterdam
Fashion Institute en ROC
stagiaires.’

Passantenstroom
Het Damrak heeft 400.000 bezoekers per week. Veel
mensen komen te voet vanaf het station, of per tram
vanuit andere delen van de stad. In de toekomst komt
daar de Noord/Zuidlijn bij. Op de metrohalte Centraal
Station zullen dagelijks zo’n 80.000 mensen in- en
uitstappen en op de halte Rokin verwacht men zo’n
50.000 passanten per dag.
Om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te
maken, investeert de gemeente in een betere inrichting van de openbare ruimte. Het stationsplein wordt
autovrij: auto’s zullen in de toekomst het station aan
de achterzijde passeren. Tussen het Centraal Station
en het Damrak zal een prettig ruim voetgangersgebied
ontstaan dat kwaliteit toevoegt aan het Damrak. En de
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‘De concurrentie
met andere Europese
steden is groot’
4
Chris Brant is sinds kort
store manager van de Bijenkorf. Hij staat aan het begin
van een grote uitbreiding
van de winkel. Maar de
omgeving kan ook wel een
opknapbeurt gebruiken,
meent hij.

3

‘Het is van levensbelang dat
het Damrak opgewaardeerd
wordt. Het is de toegangspoort tot de stad, het visitekaartje van Amsterdam. Deze
straat moet indruk maken
op bezoekers en bewoners.
Op dit moment is dat nog
niet het geval. Amsterdam
is een prachtige stad, maar

➜
Artist impression van het
voorlopig ontwerp Damrak,
na aanleg van de Rode Loper;
de luxe herinrichting van de
openbare ruimte.

Het Damrak krijgt de komende jaren
veel aandacht. De gemeente richt het
stationsplein opnieuw in, knapt de
openbare ruimte op en de Noord/Zuidlijn gaat rijden. De gemeente nodigt
marktpartijen uit om ook te investeren
in het Damrak. Een groeiend aantal
marktpartijen is al actief.
ASR Vastgoed gaat drie monumentale winkelpanden
(Damrak 25-28) grondig renoveren en daarboven ongeveer vijftien woningen realiseren. NV Stadsgoed heeft
tien panden van de familie Barazani gekocht en heeft
deze verhuurd voor nieuwe, hoogwaardiger functies,
zoals het hotel The Exchange, de tweede Europese
vestiging van Etnies en horeca. Vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest bereidt een grootschalige herontwikkeling van het C&A-gebouw voor. Op de Dam heeft
H&M zich inmiddels in het opgeknapte voormalige
kantoor van ABN-Amro gevestigd.

Victoriahotel

Meer informatie
www.1012.amsterdam.nl
www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Rode Loper
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Hoe het wordt

Gebr. Niemeijer

■ 5. Oudezijds Achterburgwal en stegen
Dit deel van de Wallen
behoudt een erotisch
karakter als hart van het
Red Light District.

Natte Damrak en touringcars die daar halteren. Rederijen en touringcars zijn belangrijk voor het toerisme,
maar hier ontnemen ze de bezoekers het zicht op het
water en de historische gevels. Alle maatregelen bij
elkaar zorgen ervoor dat het Damrak een plek wordt
met een mooie uitstraling, passend bij de entreefunctie
van de straat.
Sleutelprojecten
De gemeente Amsterdam heeft in het 1012-gebied tien
sleutelprojecten aangewezen: projecten die de economische ontwikkeling van het gebied stimuleren, vaak
opgezet door particuliere eigenaren en investeerders.
Op en rond het Damrak zijn er twee: de ontwikkeling
van de panden rondom het Beursplein en de uitbreidingen van het Victoria Hotel.

verbindingen tussen het Damrak en de Nieuwendijk
worden versterkt door het opknappen van de stegen.
Auto’s kunnen het Damrak nog steeds bereiken via de
zogenaamde stadshartlus. Parkeren kan ondergronds
bij station Rokin van de Noord/Zuidlijn, in te rijden
vanaf het Muntplein. De parkeergarage naast de Bijenkorf blijft eveneens bereikbaar voor autoverkeer.
Uitstraling
Het Damrak zelf, de straat, krijgt in 2013 een opknapbeurt. Het maakt onderdeel uit van het project de Rode
Loper: de luxe herinrichting van de openbare ruimte
boven het tracé van de Noord/Zuidlijn. Hier rolt de
gemeente in de toekomst als het ware de rode loper uit
voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Er ontstaat
meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
Ook geeft de gemeente meer prioriteit aan handhaving
van de regels voor gevelreclame zodat de uitstraling
van het Damrak verbetert. De reclame-uitingen belemmeren nu soms het zicht op de monumentale gevels
en op het water. Daarnaast is de gemeente in gesprek
met rederijen die hun rondvaartboten afmeren aan het
1012 Damrak

Op en rondom het Beursplein komt een aantal ontwikkelingen en initiatieven bij elkaar. De Beurs van Berlage
krijgt een gemengde, openbare functie voor een breed
publiek. Euronext bekijkt samen met de gemeente of
de uitstraling van het gebouw toegankelijker kan worden door bijvoorbeeld horeca. Het warenhuis De Bijenkorf onderzoekt mogelijkheden om het winkeloppervlak
uit te breiden in de richting van de Warmoesstraat.
Kansen voor nieuwe retail worden geboden door de
herontwikkeling van het C&A-gebouw, tegenover het
Beursplein. Door al deze ingrepen wordt het Beursplein
een belangrijk verbindingspunt op het Damrak.
Aan het begin van het Damrak krijgt het beeldbepalende Victoria Hotel, een monument uit 1890, een
grote opknapbeurt. De terrasaanbouw aan het Damrak
verdwijnt, zodat het zicht richting Dam niet belemmerd
wordt. Verder opent Park Plaza Victoria in het Kadasterpand, op de hoek van de Prins Hendrikkade en de Martelaarsgracht een viersterren art’otel. Bovendien ontwikkelt het plannen voor een hoogwaardige invulling van
de panden aan Damrak nummer 6 en 7, grenzend aan
het hotel. Zo aan het begin van de Damrak dragen deze
panden sterk bij aan de beleving van de hele straat.

de concurrentie met andere
Europese steden is groot.’
De Bijenkorf investeert de
komende jaren veel om de
winkel vernieuwend en verrassend te houden. ‘Onze
klanten krijgen meer keuze en
kunnen hier een totale shopping experience beleven. Met
het prachtige gebouw, een
nog grotere keuze aan merken en producten, events en
service, heten we onze klanten welkom. Wij investeren
veel geld, het is cruciaal dat
de gemeente ook investeert
in het Damrak, het Beursplein
en de Dam.’
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NV Stadsgoed

‘Wij kiezen niet voor
de makkelijkste weg’

NV Stadsgoed werkt aan
behoud en herstel van historische panden in de binnenstad. Bij het opkopen, opknappen en herbestemmen
van vaak verpauperde panden zoekt NV Stadsgoed
naar een geschikte huurder
die de buurt verlevendigt.
Op het Damrak kocht NV
Stadsgoed tien panden van
de Barazani Groep.
Michel Fluri is bouwkundig
projectleider bij NV Stadsgoed. ‘Om een kwalitatief
beter hotel te starten, hebben we de panden leeg opgeleverd gekregen. Er kwamen wel dertig gegadigden
op af om daar iets nieuws te
starten. We hadden zo met
een grote hotelketen in zee
kunnen gaan, die zelf zou
investeren in de verbouwing.
Maar we hebben niet voor de
makkelijkste weg gekozen.
We waren op zoek naar een
exploitant die iets vernieuwends zou starten. Nou, die
hebben we gevonden.’
Dynamische huurprijzen
In de drie aangrenzende
panden 49, 50 en 51 is
recent hotel The Exchange
geopend. Michel Fluri is
enthousiast: ‘Het is een
geweldig idee: de sterren
kamers, de catwalk, de
1012 Damrak

winkels op de begane grond.
Dat moet echt het verschil
gaan maken.’ Op nummer 59
zat een pizzeria die we hebben uitgekocht. Daar zit nu
de tweede Europese winkel
(na Londen) van Etnies, een
lifestylewinkel voor skateboarders, motorcrossers en
kitesurfers.
Om nieuwe ondernemers
een kans te geven, hanteert
NV Stadsgoed een dynamisch huurprijzenbeleid met
ingroeihuur. Michel Fluri: ‘We
hebben er niks aan als ze na
een jaar over de kop gaan.’
Meeliften
Langzaam zie je een ander
Damrak verschijnen, meent
Fluri. ‘Wij zijn voortrekkers en
je ziet dat mensen meegaan.
De Bijenkorf gaat 2.500
m2 uitbreiden, het Victoria
Hotel staat in de steigers.
We werken nauw samen
met de gemeente aan de
straatgerichte aanpak. En we
zijn actief in ondernemersverenigingen. Je staat sterk als
je elkaar sterker maakt. En
op een gegeven moment wil
iedereen meeliften.’

Wonen op het Damrak
De gemeente stimuleert wonen boven winkels en
bedrijven. Bewoners maken een buurt veiliger en
gezelliger. Ze zorgen voor sociale controle en cohesie.
Bovendien gaat bewoning achterstallig onderhoud van
panden tegen.
Op het Damrak wonen weinig mensen. Sommige
etages boven winkels staan leeg of worden gebruikt
als opslagruimte. Het toevoegen van nieuwe woningen
boven winkels is goed voor het gebied. Steeds meer
pandeigenaren zien deze meerwaarde en bedenken
hiervoor oplossingen. Zo ontwikkelt ASR Vastgoed op
Damrak 25-28 ongeveer vijftien woningen boven drie
winkelpanden.
In postcodegebied 1012 denkt de gemeente graag
mee over aanpassingen om wonen boven winkels
mogelijk te maken. Er is een subsidieregeling Wonen
Boven Bedrijven en op het Damrak zijn twintig vergunningen beschikbaar voor short-stay appartementen:
woonruimte met verhuurcontracten onder de zes maanden, geschikt voor expats.
Ook ondernemen aan het Damrak?
De gemeente nodigt partijen uit om te investeren in het
Damrak. Ondernemers die zich in het postcodegebied
1012 willen vestigen in een ruimte waarin tot dan toe
een bedrijf in een criminogene, overlastgevende of
economisch laagwaardige branche zat, komen in aanmerking voor een stimuleringssubsidie. De gemeente
is op zoek naar investeerders die willen bijdragen aan
een hoogwaardiger en diverser aanbod op het Damrak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Project 1012: www.1012.amsterdam.nl of bel met
telefoonnummer 14020.

