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1 Inleiding

Op 25 juni en 2 juli 2009 hebben de deelraad Centrum en de gemeenteraad ingestemd
met de Strategienota van het Coalitieproject 1012. Het 1012 project beslaat vele projecten
en (deel)activiteiten. Een belangrijk onderdeel is de straatgerichte aanpak en de
realisering van een tiental sleutelprojecten. De straatgerichte aanpak heeft als doel om de
in de Strategienota aangewezen straten een economische transformatie te laten
ondergaan. Een transformatie die aansluit bij de ambities van stadsdeel en gemeente om
het 1012-gebied meer divers te maken en minder laagwaardig. Daarbij is het belangrijk
om gezamenlijk op te trekken met partijen uit de stad, zoals vastgoedeigenaren,
ondernemers en bewoners.
Naast Rokin, Nes, Oudekerksplein, Warmoesstraat, Oudezijds Achterburgwal en
Damstraat - Oude Doelenstraat - Hoogstraten zijn ook de Nieuwendijk en het Damrak
onderdeel van deze straatgerichte aanpak. Vanwege de geografische en strategische
nabijheid zijn beide straten samengevat in één gezamenlijke visie. Wel wordt binnen deze
voorliggende visie een onderscheid gemaakt tussen het streefbeeld voor het Damrak en
de Nieuwendijk.
Door het verminderen van het aantal criminogene1 en laagwaardige functies, wordt de
potentie van de twee gebieden beter benut. Het is daarom belangrijk om ongewenste
ontwikkelingen, zoals de vestiging van nieuwe minisupermarkten en souvenirwinkels,
tegen te gaan. Een verbetering van het cluster Damrak en de Nieuwendijk zal ook andere
delen van het 1012-gebied positief beïnvloeden. Verschillende middelen kunnen worden
ingezet om deze ontwikkeling te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de
Stimuleringsregeling voor ondernemers en de maximalisering van o.a. het aantal
massagesalons, minisupermarkten en souvenirwinkels in het postcodegebied 1012. Deze
visie beschrijft waar de gewenste verbetering kan plaatsvinden en hoe dat moet
gebeuren.
Rond de Nieuwendijk en het Damrak levert een aantal projecten een grote bijdrage aan
de gewenst transformatie. Dat zijn de twee sleutelprojecten Cluster Beursplein en Victoria
Hotel-Kadasterpanden, het project De Rode Loper, het project herinrichting Stationseiland,
de herontwikkeling van het Centraal Station en het project Natte Damrak.
Deze visie is de gebiedsspecifieke uitwerking van de Strategienota 1012. Het is de richtlijn
voor bestaande en toekomstige (deel)projecten en individuele ontwikkelingen in het
1 Criminogene functies zijn functies die gevoelig zijn voor criminele invloeden. Zij lenen zich van nature
makkelijker voor witwassen, belastingontduiking en andere soorten van criminaliteit. Dit vloeit voort uit het feit
dat er veel contant geld omgaat, of dat branches vanuit de illegaliteit zijn ontstaan (bijv. prostitutie) of
drugsgerelateerd zijn (coffeeshops, smartshops). Deze branches worden criminogeen genoemd. De stapeling
van criminogene functies voedt een onderliggende criminele infrastructuur en houdt die in stand.
Wij willen overigens benadrukken dat dit niet betekent dat raamexploitanten of coffeeshophouders per definitie
crimineel zijn. Wij stellen wel dat criminaliteit hier vaker voorkomt.
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plangebied die gezamenlijk het geschetste streefbeeld voor het Damrak en de
Nieuwendijk tot realiteit maken. De visie is opgesteld door de werkgroep DamrakNieuwendijk, een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van
stadsdeel Centrum, de Kamer van Koophandel, de ondernemersverenigingen Damrak en
Nieuwendijk, de straatmanager Damrak/Nieuwendijk, en de ondernemers en de
pandeigenaren van het Damrak, de Nieuwendijk en zijstegen. In een later stadium worden
de bewoners bij de consultatie betrokken.
De inhoudelijke basis voor deze straatvisie is de door de KvK in 2010 opgestelde
Economische bouwsteen Damrak en Nieuwendijk en de Strategienota 1012 van de
Gemeente Amsterdam.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft het kader en de context van de straatgerichte aanpak weer. Hoofdstuk
3 schetst de historie van het plangebied. Het daarop volgende hoofdstuk beschrijft de
bestaande situatie. Daarop volgt in hoofdstuk 5 een analyse van waar door de werkgroep
de problemen van de huidige situatie en de kansen voor verbetering worden gezien. In
het daaropvolgende hoofdstuk 6 wordt de toekomstvisie voor het cluster beschreven. Tot
slot wordt in hoofdstuk 7 beschreven welke acties moeten worden ondernomen om het
beschreven sfeerbeeld te bereiken.
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Plangebied Damrak/Nieuwendijk
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2 Context

2.1 Project 1012
In 2009 hebben de Gemeenteraad en de deelraad Centrum ingestemd met de
Strategienota 1012. Hierin is een reeks uitgangspunten en ambities geformuleerd, die de
basis van de straatgerichte aanpak vormen.
2.1.1 Strategienota Coalitieproject 1012 (2009)
Een van de hoofddoelstelling van Coalitieproject 1012 is volgens de Strategienota uit
2009 het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en divers entreegebied . Het Damrak
speelt hierbij, als stationsstraat, een essentiële rol. De aanleg van de Rode Loper in 20122013 draagt eveneens bij aan deze doelstelling.
Andere belangrijke doelstellingen zijn volgens de nota het bestrijden van leegstand en het
tegengaan van de komst van functies met een laagwaardige uitstraling, waaronder
criminogene functies en horeca in de vorm van fastfood en loketverkoop. Dit geldt zowel
voor de noordelijke Nieuwendijk als voor het Damrak.
De functionaliteit van de stegen tussen Nieuwendijk en Damrak, de inrichting van de
openbare ruimte van het Damrak en de functies en gebruik aan de oostzijde van het
Damrak dragen samen bij aan versterking van de oost-west verbindingen in het 1012gebied. In de Strategienota wordt dan ook ingezet op het versterken van de oost-west
verbindingen in het 1012-gebied. Hierbij wordt het begrip de tweede ladder
geïntroduceerd als instrument om de kracht en potentie van de oostzijde van Rokin en
Damrak beter te benutten in vooral het noordelijk en zuidelijk wallengebied.
De eerste ladder bevindt zich volgens dat concept aan de westzijde van het Rokin en
Damrak (resp. Kalverstraat en Nieuwendijk). De tweede ladder wordt gevormd door de
Nes en de Warmoesstraat aan de oostzijde.
De Warmoesstraat en Nieuwendijk trekken publiek vanaf het Damrak verder richting
oostelijke en westelijke richting waardoor een betere doorbloeding van het noordelijke
wallengebied en de westelijke grachtengordel ontstaat. Het aantrekkelijker maken van
dwarsverbindingen is essentieel voor het realiseren van een hoogwaardiger en divers
entreegebied.
Naast de straatgerichte aanpak valt ook een aantal sleutelprojecten binnen het
coalitieproject. Sleutelprojecten zijn in de Strategienota aangewezen projecten welke
vanwege hun programmering, lokatie en haalbaarheid een grote rol kunnen spelen bij de
gewenste transformatie van het 1012-gebied. Twee sleutelprojecten hebben grote invloed
op de toekomstvisie en mogelijkheden van de aanpak van het cluster
Damrak/Nieuwendijk.
Ten eerste het sleutelproject Cluster Beursplein, waar op en rondom het Beursplein een
aantal ontwikkelingen en initiatieven bij elkaar komt. Hierbij zijn onder andere initiatieven
in en rond de Beurs van Berlage, de Euronext en de Bijenkorf onderdeel van het
sleutelproject en zijn plannen in ontwikkeling voor de herontwikkeling van het nabij
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gelegen C&A-gebouw. De programmatische versterking van deze panden vergroot de
betekenis en aantrekkingkracht van het omliggende gebied.
Het tweede sleutelproject dat bijdraagt aan de gewenste transformatie van dit cluster is
het Victoria Hotel en Kadasterpand. Hierbij wordt met een kwalitatief en programmatisch
gewenste invulling een belangrijke eerste (en laatste!) indruk gegeven aan de bezoeker
van Amsterdam. In overleg met de eigenaar van het Victoria Hotel (Park Plaza) worden de
mogelijkheden verkend van een op cultuur geënte hotelinvulling van het door Park Plaza
gekochte Kadasterpand in combinatie met een opwaardering van de begane grond op het
Damrak, de Prins Hendrikkade en de aanpalende Hasselaerssteeg.
Naast deze ontwikkelingen worden de doelstellingen van het gemeentelijke project
Wonen Boven Bedrijven ondersteund door het Project 1012. Voor de straatgerichte
aanpak zal het WBB-project een middel vormen om te komen tot een betere invulling van
de bovengelegen verdiepingen. Woningen boven bedrijven zorgen voor een betere
invulling en onderhoud van panden en versterkt de functiemenging, levendigheid en
sociale veiligheid in het 1012 gebied.
2.1.2 Het Damrak en Nieuwendijk in de straatgerichte aanpak (2010)
In vervolg op de Strategienota is de Startnotitie Straatgerichte aanpak vastgesteld waarin
de kaders en uitgangspunten van deze aanpak zijn bepaald. Niet alleen de geografische
kadering wordt hierin gegeven maar ook de focus en de werkwijze zijn hierin vastgelegd.
Het cluster Nieuwendijk en Damrak (Cluster 1) wordt hierin als volgt beschreven.
Cluster 1 betreft het Damrak, de noordelijke Nieuwendijk (vanaf Oudebrugsteeg tot
Singel) en de tussengelegen stegen; Oudebrugsteeg (westzijde), Karnemelksteeg,
Haringpakkerssteeg, Hasselaerssteeg. (Oorspronkelijk waren de clusters Damrak en
Nieuwendijk apart benoemd maar op verzoek van de ondernemersverenigingen worden
deze samengevoegd.) Het zwaartepunt ligt bij de ontwikkeling van deze straten op de
opwaardering van bestaande retail naar een zogenaamd A1 winkelbestand van
internationale allure, gecombineerd met een mix van horeca, cultuur en hotels.
Voor wat betreft de ontwikkeling van Beursplein en de omliggende panden (Bijenkorf,
C&A, Euronext, Beurs van Berlage) is een apart project belegd. Koppeling tussen
projectteam en het Damrak/Nieuwendijk straatteam is uiteraard van groot belang.
2.1.3 Andere visies op het Damrak en de Nieuwendijk
Over alle straten in de straatgerichte aanpak is ook door anderen inmiddels veel
geschreven en veel onderzoek gedaan. Hieronder een samenvatting voor het Damrak en
Nieuwendijk.
Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam (2011)
De Structuurvisie geeft een belangrijke status aan stadsstraten en pleinen . Dit zijn in het
algemeen de ruimere, drukkere straten en pleinen in of tussen buurten. Het zijn de
stedelijke openbare ontmoetings- en uitwisselingsruimtes bij uitstek. Het zijn visitekaartjes
van de stad. Ze hebben nagenoeg altijd een belangrijke winkel- of horecafunctie. Meestal
hebben ze een belangrijke verkeersgeleidende functie.
De verbetering en ontwikkeling van stadsstraten en -pleinen (zoals het Damrak) speelt
een belangrijke rol bij de uitrol van het centrummilieu. Via stadsstraten en pleinen kan de
behoefte aan centrumstedelijke milieus gekanaliseerd worden aangeboden: hierin moet
7
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de fijnmazige functiemix worden gerealiseerd waardoor de rustige woonmilieus van de
noodzakelijke stedelijkheid om de hoek worden voorzien.
Niet alleen in de uitrolgebieden maar ook in het erkende centrum van de stad worden
verschillende gevestigde stadsstraten en -pleinen op een hoger, metropolitaans plan
gebracht. Het Mr. Visserplein en het Rembrandtplein zijn recent heringericht. Voor het
Leidseplein is een vergevorderd herinrichtingsplan. Ook wordt herinrichting van het
Waterlooplein overwogen. De meest omvangrijke projecten zijn de Rode Loper,
Coalitieproject 1012 en het Museumplein en omgeving.
Het tracé Damrak Rokin Vijzelstraat/ Vijzelgracht Ferdinand Bolstraat moet een
entree-met-allure worden. Deze Rode Loper volgt het bovengrondse tracé van de
Noord/Zuidlijn. Het is de combinatie van station Zuid, Centraal Station, de Noord/Zuidlijn
en het Europese netwerk van hogesnelheidslijnen (hsl), die de motor vormt achter de
Rode Loper, net zoals in 1900 de ingrijpende herprofilering van het Damrak samenviel
met de komst van het Centraal Station (1888), de opening van de Beurs (1905) en de
stroomtram over het Damrak. Er zijn plannen voor een hoogwaardige herinrichting van de
openbare ruimte. Als onderdeel hiervan loopt er een onderzoek om in de
Vijzelstraat/Vijzelgracht eenrichtingsverkeer in te voeren. Er wordt ook ingezet op
uitbreiding en sterke kwaliteitsverbetering van het winkelaanbod op onder meer het Rokin,
in de Vijzelstraat en op het Damrak. Uiteindelijk kan hier een winkelmilieu ontstaan van
internationaal niveau.
Het Damrak en het Rokin liggen tevens in het plangebied van Coalitieproject 1012, gericht
op een algehele kwaliteitsverbetering van het hoogstedelijke leefmilieu in onder meer het
Wallengebied. Met deze strategie wordt een majeure opwaardering en herprofilering van
het gebied gerealiseerd. Er wordt een hoogwaardig milieu van wonen, werken en verblijf
geschapen door het verbeteren van de openbare ruimte, de straten en de pleinen, het
stimuleren van nieuwe branches en het verminderen van criminogene functies en actoren.
Een aantal sleutelprojecten , zoals de herontwikkeling van het Beursplein en het
Oudekerksplein en de herinrichting van de Rode Loper, werken daarbij als vliegwiel voor
versterking van de economie en de ruimtelijke kwaliteit. De straatgerichte aanpak gaat
zorgen voor vermindering van criminogene, economisch laagwaardige en/of
overlastgevende functies. Kortom: uitbreiding van het centrumgebied begint met
versterking van het hart.
Cushman & Wakefield - Potenties voor retail & horeca in het 1012-gebied (2010)
Volgens het rapport Potenties voor retail & horeca in het 1012-gebied moet met name het
deel van het Damrak dicht bij het station gepositioneerd worden als de toegangspoort van
de stad. Richting de Dam/Bijenkorf kan de straat steeds meer gepositioneerd worden als
winkelstraat. De retailpotentie moet wel overeenkomen met de samenstelling van de
passanten van het Damrak. Een deel van de passanten is namelijk geen winkelend
publiek. Nabij de Dam zijn er wel kansen voor meer gangbare ketens, mede vanwege de
trekkracht van de Bijenkorf. Dankzij het relatief hoge aantal passanten en het karakter van
winkelstraat/toegangspoort biedt het Damrak mogelijkheden voor een soort experience
winkels van bekende merken. Denk aan Heineken City, House of Bols, National
Geographic Shop en de Discovery Channel Store. Retailers ervaren de verspringende
rooilijn (ten gevolge van de aangebouwde terrassen) nu nog als een knelpunt. Zodra dit
knelpunt verholpen is, zal dit gebied zich verder als A-winkelgebied kunnen profileren.
8
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Het Damrak biedt als toegangspoort van de stad veel potentie voor horeca, in het
bijzonder nabij het Centraal Station. Horeca is op het Damrak wel ondergeschikt aan de
winkelfunctie. Als geschikte typen horeca zien de opstellers van het rapport: hotels
(opwaarderen bestaande voorraad), to-go voorzieningen, lunchrooms, restaurants en een
grand café gericht op een snelle service in combinatie met een goede prijs-kwaliteit
verhouding.
Het rapport gaat niet specifiek in op de kansen voor horeca en retail op de Nieuwendijk,
maar geeft wel aan dat de Nieuwendijk een van de belangrijkste hoofdwinkelstraten van
Amsterdam is. De noordkant van de Nieuwendijk kenmerkt zich voornamelijk door
zelfstandige ondernemers in de branches horeca, levensmiddelen (mini-supermarkten) en
in beperkte mate erotica.
De Nieuwendijk vormt een belangrijke aanvoerroute voor winkelend publiek vanuit
Centraal Station naar het Amsterdamse centrumgebied. Hoe dichterbij de Dam, hoe hoger
het aantal passanten (44.500 per dag). Vanaf de Nieuwezijds Armsteeg
en de Haringpakkerssteeg richting de Dam zijn steeds meer winkels in de modebranche
te vinden. Het aandeel zelfstandige ondernemers is traditioneel hoog, maar vanaf de
Beurspassage tot aan de Dam neemt het aantal ketens toe.
De Nieuwendijk grenst in het westen aan het gebied Haarlemmerdijk en
Haarlemmerstraat. Deze straten kennen een grote verscheidenheid aan winkels en
horeca en een grote hoeveelheid aan zelfstandige ondernemers. Vanwege de
aanwezigheid van veel eet- en drinkgelegenheden is er dag en nacht levendigheid. Het
aantal passanten op een gemiddelde zaterdag varieert van 6.900 tot 19.000. Het drukste
punt ligt aan het begin van de Haarlemmerstraat, nabij de Nieuwendijk.
Economische visie 1012 door Bureau Stedelijke Planning (2008)
In dit onderzoek is in algemene termen beschreven hoe de toekomst van de binnenstad
op economisch terrein eruit ziet. Volgens het rapport levert een levendige, op
hoogwaardige vrije tijd en consumptie ingestelde binnenstad een belangrijke bijdrage aan
de versterking van de internationaal-economische positie van Amsterdam. Dat is ook van
belang om tegenwicht te bieden aan de opkomst van centrumgebieden aan de rand van
de stad, zoals de ZuidAs en het Arena-gebied.

2.2 Andere relevante projecten
Het project 1012 is niet het enige ruimtelijke project dat in de omgeving van het Damrak
en Nieuwendijk speelt. Ook andere lopende projecten hebben invloed op de kwaliteit en
uitstraling van het Damrak en de Nieuwendijk. Hieronder gaan wij kort in op deze
projecten.
2.2.1 De Rode Loper
De Rode Loper zal in 2012 worden aangelegd op het Damrak. De belangrijkste
doelstelling van dit project is het kwalitatief opwaarderen van de openbare ruimte. Daarbij
ligt de focus op het verkeersvriendelijker maken van de openbare ruimte voor voetgangers
en fietsers. En hierbij de openbare ruimte zo vrij mogelijk houden van objecten. Dit laatste
dient het uiterlijk, de doorstroming en vermijdt mogelijk overlast door onjuist gebruik (denk
aan onjuist geparkeerde fietsen en scooters). De straatgerichte aanpak en het project
Rode Loper raken elkaar en een goede onderlinge afstemming is noodzakelijk.
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In de vastgestelde Nota van Uitgangspunten Rode Loper (2009) wordt het Damrak als
volgt aangehaald;
Het Damrak zal worden ingericht als voetgangersgebied voor doorgaand en winkelend
publiek. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen met hoogwaardige uitstraling.
Vanuit de visie wordt uitgegaan van de bestaande en een in de toekomst groeiende
hoeveelheid passanten.
In de Nota van Uitgangspunten wordt uitgegaan van het verdwijnen van de bebouwde
terrassen, het verplaatsen van de halterende touringcars nadat een passende alternatieve
locatie is gevonden en het verminderen van het laad- en losverkeer. Dit wordt gezien als
een kwalitatieve verbetering voor het uiterlijk en de toegankelijkheid van het Damrak.
2.2.2 Natte Damrak
Het Project Natte Damrak heeft een sterke relatie met de straatgerichte aanpak Damrak
en Nieuwendijk. Het project Natte Damrak onderzoekt welke ontwikkelmogelijkheden er
zijn rond het Natte Damrak, tussen de Prins Hendrikkade en de Oudebrugsteeg. Er wordt
een Programma opgesteld waarin de kansen en mogelijkheden uiteen worden gezet, die
in lijn liggen met de doelstellingen van het Project 1012 en de straatgerichte aanpak.
Een aantrekkelijker nat Damrak zal het Damrak als verblijfsgebied (vs. doorgangsgebied)
versterken. De toekomstige invulling en positionering van de kop van de Beurs van
Berlage heeft kansen en een direct verband met het uiterlijk en inrichting van (de kade
van) het Natte Damrak. Het is van groot belang om binnen de straatgerichte aanpak van
het Damrak nauw samen te werken met dit project.
2.2.3 Herinrichting Stationseiland / Prins Hendrikkade
Als onderdeel van de totale verbouwing van de omgeving van het Centraal Station, wordt
ook het Stationseiland opnieuw ingericht, inclusief de Prins Hendrikkade. Eén van de
voornaamste aanleidingen voor dit project is de onoverzichtelijke en voor voetgangers
vaak gevaarlijke verkeersituatie tussen CS en de stad.
Doelstelling in dit project is het stationseiland terug te geven aan de voetganger. De
belangrijkste maatregel is de zogenoemde knip in de Prins Hendrikkade. Deze knip
zorgt er voor dat het gebied tussen het CS en het Damrak geheel auto- en busvrij wordt.
Ook zorgt dit voor andere verkeersstromen van oost naar west en het stadhart in en uit.
Als vanzelfsprekend heeft dit grote invloed op de bezoekersstromen naar en van het
Damrak en de Nieuwendijk. En op de beleving van de bezoekers.
2.2.4 Renovatie en herontwikkeling Centraal Station
Samen met de aanleg van de Noord/Zuidlijn wordt het Centraal Station grootschalig
herontwikkeld en gerenoveerd. De plannen moeten leiden tot o.a. de toevoeging van
nieuwe functies. Zo wordt een totaal van 6.000m² aan retailfuncties en
horecagelegenheden gerealiseerd. Uiteindelijk zal dit invloed hebben op de manier
waarop bezoekers en forensen het Damrak gebruiken.
2.2.5 Noord/Zuid-lijn
De realisatie van de metro, met een belangrijk (overstap)station op het Rokin, zal
gevolgen hebben voor de verkeersstromen en bezoekersaantallen op het Damrak en de
Nieuwendijk. Gezien de unieke aard van deze ontwikkeling is het echter erg moeilijk, zo
niet onmogelijk, om een voorspelling te doen van de aard en grootte van de effecten.
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2.2.6 Project Wonen Boven Bedrijven
Het gemeentelijke project Wonen Boven Bedrijven (WBB) loopt al sinds 1985. De
doelstelling van dit project is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van
woningen boven winkels en bedrijven. Het kent zijn oorsprong in de grote mate van
leegstand in met name drukkere winkelstraten. Het realiseren van woningen in
winkelstraten kan leiden tot verbeteringen zoals; beter onderhoud van panden, meer
sociale controle, meer functiemenging en meer levendigheid en leefbaarheid in de straat.
In de Nieuwendijk en op het Damrak zijn in dit kader de afgelopen jaren al verschillende
woningen ontwikkeld. In het cluster is op verschillende plaatsen echter nog steeds sprake
van leegstand boven bedrijven. Het project WBB vormt daardoor een goede aanvulling op
de straatgerichte aanpak.
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3 Geschiedenis

De eerste inwoners van Amsterdam vestigden zich omstreeks 1200 aan de monding van
de Amstel bij het IJ. Omstreeks 1275 werd de rivier afgedamd om het agrarisch
achterland tegen overstromingen te beschermen. De dijken die werden opgeworpen zijn
de voorlopers van de huidige Nieuwendijk-Kalverstraat (westzijde) en Warmoesstraat-Nes
(oostzijde).
In de 13de en 14de eeuw ontstond op de dijkstraten een aaneengesloten bebouwing van
woonhuizen, onderbroken door smalle straatjes naar het lager gelegen achterland. De
eerste huizen stonden op enige afstand van elkaar op vrij brede percelen. In de 14de eeuw
verdween aan de dijk de ruimte tussen de huizen en raakten de zijstraten en de
achterstraten bebouwd. Hierbij werden stegen tussen de bebouwing opengelaten,
waardoor het binnenterrein bereikbaar bleef.
Aan de waterkant van de dijken ontstond later ook bebouwing. De kavels aan het Rokin
liepen tot aan het water, terwijl de kavels aan het Damrak ruimte openlieten tussen de
rooilijnen en het water.
Halverwege was de Dam, die de Amstelmonding scheidde in een buitenhaven voor
zeeschepen (Damrak) en een binnenhaven voor rivierschepen (Rokin). De Dam was het
punt waar goederen werden overgeslagen en vormde de enige verbinding tussen de
dorpen op de west- en de oostoever van de Amstel.
Al vroeg in de geschiedenis van Amsterdam was de Nieuwendijk een zeer gewilde
woonstraat met een aaneengesloten hoge bebouwing. De minder gewilde zij- en
achterstraten kenden een lagere bebouwing met meer ruimte tussen de huizen. Er
ontstond een sociaal verschil tussen de woonstraat en de werkstraten als de Nieuwezijds
Voorburgwal en het Damrak.
Met de aanleg van de grachtengordel en de verplaatsing van de havenactiviteiten naar de
randen van de stad, verdwenen de grote verschillen tussen de Nieuwendijk en de
achterstraten. De Nieuwendijk transformeerde in een gemiddelde winkelstraat waar ook
gewoond werd. Verder werden tussen de pakhuizen aan het Damrak en de Nieuwezijds
Voorburgwal rijke patriciërshuizen gebouwd. Hierbij is het stegenpatroon behouden
gebleven.
Vanaf de negentiende eeuw werd het water in het Damrak gefaseerd gedempt. In 1875
werd het gedeelte van het Damrak tussen de toenmalige Beurs van Zocher en de
Papenbrugsteeg gedempt. Daarna werd in 1883 het stuk tot aan de Oudebrugsteeg
gedempt en werd vanaf 1899 het plan van Berlage uitgevoerd.
Tegelijkertijd veranderde de functie van het Damrak. Door de bouw van het Centraal
Station (1888) werd de westzijde van Damrak de hoofdroute voor treinreizigers. In de
eerste helft van de twintigste eeuw werden enkele nieuwe (verzekerings- en
bank)kantoren opgericht. Verder bleef de kleinschalige parcellering grotendeels in stand.
Wel zijn individuele kleine pak- en woonhuizen vervangen of getransformeerd van
12
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woonhuizen in winkelpanden waarbij zij een nieuwe voorgevel hebben gekregen. Aan de
oostelijke zijde van het Damrak heeft nooit grootschalige of planmatige vervanging van de
bebouwing plaatsgevonden. Aan de Nieuwendijk werden nieuwe en grotere
winkelconcepten gevestigd wat leidde tot schaalvergroting en samenvoeging.
Het huidige beeld van de Nieuwendijk en het Damrak bestaat uit een bonte verzameling
van oude en nieuwe woon/winkelhuizen. Achter een brede, soms samengevoegde,
negentiende-eeuwse gevel kunnen twee zestiende-eeuwse huizen schuilgaan en in
andere gevallen heeft sloop en nieuwbouw geleid tot een heel nieuw pand. In de meeste
gevallen van nieuwbouw is de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur vertroebeld
en is de vormgeving van de plint ondermaats te noemen.
Het open deel van het Damrak is een restant van de oudste havenmond van Amsterdam
en staat als zodanig aan de basis van de ontwikkeling van Amsterdam als handelsstad.
Vanaf de 14e eeuw fungeerde het Damrak als buitenhaven voor zeeschepen. Deze functie
veranderde met de groei van de stad als wereldhaven en daarmee de groei van het aantal
en de grootte van de schepen. Met het verplaatsen van de grote havenactiviteiten naar de
oost en westzijde van de stad ontwikkelde het Damrak zich verder als haven voor
beurtvaart.
Met de bouw van het Centraal Station en de komst van de spoorwegen kwam een eind
aan de functie als buitenhaven, en verdwenen de beurtschepen in de eerste helft van de
20e eeuw van het Damrak. De spoorwegen brachten op hun beurt een nieuw soort
bezoekers naar Amsterdam: de 'toeristen'. Vanaf de jaren 30 vestigen zich dan ook de
eerste rondvaartmaatschappijen aan het Damrak.
Zodoende is ondanks vele en grote veranderingen van context, haar functie als haven
door de eeuwen heen telkens behouden.

George Hendrik Breitner, Damrak te Amsterdam, ca. 1903.
Amsterdams Historisch Museum (in langdurige bruikleen van Rijksmuseum, Amsterdam)
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4 Huidige Situatie

4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie van het Damrak en de noordelijke Nieuwendijk.
Welke functies zijn er in de straat te vinden? Hoe en door wie worden het Damrak en de
Nieuwendijk gebruikt? Samen met de in hoofdstuk 5 beschreven analyse ontstaat zo een
beeld van waar de straatgerichte aanpak Damrak/Nieuwendijk zich de komende jaren op
moet toeleggen om de in hoofdstuk 6 beschreven toekomstvisie te realiseren.

4.2 Damrak
4.2.1 Beleving
Het Damrak is door de ligging en schaal de logische, grootstedelijke entree naar de
hoofdstad van Nederland. Een straat waar dagelijks vele mensen passeren (wekelijks
425.0002). Het Damrak vormt de eerste impressie van de stad. Het Damrak is dus sterk
verbonden aan zijn rol als stationsstraat. Met name voor de noordzijde is dit van belang.
De eerste impressie wordt gevormd door sterke stedenbouwkundige kwaliteiten zoals de
historische gevellijn aan het Natte Damrak, de brede boulevardachtige openbare ruimte
en de vele monumentale panden als het Victoria Hotel, de Bijenkorf en de Beurs van
Berlage. In combinatie met de vele grootstedelijke functies is dit in potentie een waardige
entree voor een stad als Amsterdam.
Wat de bezoekers van de stad nu echter te zien krijgen is een druk, schreeuwerig en
daarmee rommelig beeld dat weinig uitnodigend is als plek om langer te verblijven dan
strikt noodzakelijk. Opvallende reclame en uitstallingen zijn voor de toeristenbranche
belangrijk om zich te kunnen onderscheiden. Dit leidt tot een overdaad aan reclames,
terrasuitbouwen en uitstallingen, die de architectonische kwaliteit van het Damrak
verhullen. Boven de plint maakt een overgroot deel van de panden een vervuilde indruk,
o.a. door de overvloedige aanwezigheid van gevelreclames en vaak slecht onderhouden
gevels. Dit ondanks de verwijdering van diverse grote gevelreclames in 2009 en andere
recente verbeteringen door verschillende betrokken ondernemers en eigenaren.
Halterende touringcars en de ticketshops van de rondvaartrederijen vertegenwoordigen
economisch belangrijke sectoren op het Damrak, maar belemmeren ook het zicht op het
natte Damrak aan de oostzijde. Dit alles, gecombineerd met een onoverzichtelijk
oversteek van het stationsplein en Prins Hendrikkade, maakt de entree vanaf het CS
weinig aantrekkelijk.
Vanaf de Dam vormt het Centraal Station een automatisch richtpunt. Het rommelige
karakter aan de westzijde en het smalle trottoir en de dichte gevel van de Beurs aan de
oostkant zorgen ervoor dat het Damrak onaantrekkelijk oogt en vooral een straat is waar
2 Bron: Economische bouwsteen Damrak en Nieuwendijk
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de gemiddelde Amsterdammer liefst zo snel mogelijk doorheen loopt: het Damrak is
vooral een verbindingsstraat en geen winkelstraat of verblijfsplek. Dat komt ook doordat
de steegverbindingen met de Nieuwendijk toch een drukke winkelstraat matig tot
slecht gebruikt worden. Hierdoor profiteren de beide straten, hoe verschillend ook, te
weinig van elkaars nabijheid.
Door de drukke verkeersstromen van fietsers, trams en auto s, en de vele objecten in de
openbare ruimte, sluiten ook de twee zijden van het Damrak fysiek en functioneel weinig
op elkaar aan.

Objecten en verkeer vormen een sterke scheiding tussen oost- en westzijde

4.2.2 Aanbod
In 2010 waren er op het Damrak ca. 80 ondernemingen gevestigd. Er is een
ondernemersvereniging, waar een meerderheid (60%) lid van is. In het algemeen is echter
de actieve betrokkenheid bij de straat en het ondernemerscollectief gering. Wel is er een
kern van actieve ondernemers die voorop loopt bij de verbetering van het Damrak.
Het aanbod aan de westzijde van de straat bestaat voornamelijk uit horeca (veel fastfood
(Horeca I)), souvenirwinkels en voorzieningen gericht op (buitenlandse) toeristen. Het
aantal winkelketens is beperkt en het aandeel dienstverlenende bedrijven, zoals ticket- en
wisselkantoren, is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Daarmee is het aanbod op
het Damrak voor een groot deel een afspiegeling van het huidige bezoekersprofiel:
gehaaste passanten, toeristen en jong publiek met een laag inkomen. De
amusementshallen, enkele speciaalzaken en de grootwinkelbedrijven richten zich juist
meer op de Nederlandse klant waarbij de grootwinkelbedrijven profiteren van elkaars
aanwezigheid.
Ondanks het levendige, grootstedelijke en drukke karakter van de westzijde is het
totaalplaatje rommelig en onaantrekkelijk. De bebouwde terrassen zorgen voor een
rommelige aanblik van de plint, waardoor de bezoeker weinig zicht heeft op welke functies
er aan het Damrak zijn gevestigd. Het lijkt erop dat de verschillende ondernemingen deze
onzichtbaarheid vervolgens compenseren door veel en schreeuwerige gevelreclames.
De hotels op het Damrak vullen grotendeels de hoger gelegen bouwlagen. Maar op de
plekken waar zich geen hotels bevinden worden de verdiepingen voornamelijk gebruikt
15
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voor opslag. Wel zijn met het gemeentelijke project Wonen Boven Bedrijven (WBB) de
laatste jaren 29 woningen gerealiseerd op het Damrak. Desondanks is er in verschillende
panden aan de westzijde boven de plint sprake van leegstand.
In de grotere panden (>1000m²) aan het Damrak is het op dit moment vaak niet mogelijk
om woningen te realiseren. Het stadsdeel gaat deze beperking op de bestemming op
verschillende plaatsen loslaten om op die manier onder voorwaarden het realiseren van
woningen te stimuleren.
Het aanbod aan de oostzijde geeft een totaal ander beeld. Hier vinden we de Beurs van
Berlage, het Beursplein, de Bijenkorf en de rondvaartrederijen. Dit zijn publiekstrekkers
met een belangrijke functie voor de economie van de binnenstad. Daarnaast bevindt zich
ter hoogte van de Oudebrugsteeg een zogeheten staanplaats voor de verkoop van
voedingsmiddelen.
4.2.3 Publiek
Ruim 400.000 bezoekers passeren wekelijks het Damrak. Een groot deel van de
passanten bestaat uit toeristen. Veel van hen gebruiken het Damrak voornamelijk als
verbindingsstraat, vanaf het CS richting de Dam en het Wallengebied, en terug.
Onderzoek door de Kamer van Koophandel naar de mening van de bezoeker op het
Damrak geeft aan dat deze in het algemeen positief oordeelt over het Damrak. Het gaat in
dat geval hoofdzakelijk over het aanbod en de sfeer. Het positieve beeld wordt hierbij met
name ondersteund door de buitenlandse bezoekers.
De huidige bezoekers zijn echter minder tevreden over prijsniveau horeca en
schoonheid/netheid van Damrak en 44% zou ook graag meer variatie willen zien in het
winkel- en horeca aanbod.
De meerderheid blijft minder dan een half uur op het Damrak en verblijft hier hoofdzakelijk
om recreatief te winkelen. De bezoekers van de winkels en de horeca zijn relatief jong en
weinig draagkrachtig.
Van alle bezoekers op het Damrak besteedt de Nederlandse consument, waarvan bijna
de helft Amsterdammer, het meest. Gezamenlijk wordt door de consumenten het meeste
geld aan kleding uitgegeven. Bij de statistieken speelt de C&A wel een doorslaggevende
rol. Vergeleken met de Nieuwendijk geven de bezoekers op het Damrak minder geld uit
en ruim de helft van het publiek bezoekt op het Damrak geen winkels of horeca.
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Een eenzijdig aanbod gericht op een eenzijdig publiek

4.2.4 Panden
Op het Damrak staan 128 panden die in handen zijn van 43 eigenaren. Deze eigenaren
zijn niet georganiseerd. Wel worden op het ogenblik pogingen gedaan tot organisatie.
Het onderhoud van de panden is redelijk. Dankzij controles, uitgevoerd vooruitlopend op
de werkzaamheden voor de nieuwe metro, zijn er weinig panden met achterstallig
onderhoud of slechte funderingen. De gevellijn van de panden met historische gevels is
slecht zichtbaar en de uitstraling matig door de overdaad aan gevelreclames, uitstallingen
en bebouwde terrassen. Recente aanpak van gevelreclames op het Damrak heeft het
beeld de laatste jaren echter al sterk verbeterd. Wat betreft het onderhoud en het uiterlijk
van de panden op het Damrak is sprake van een positieve ontwikkeling.
4.2.5 Openbare ruimte
In het algemeen straalt de openbare ruimte te weinig de kwaliteit en gastvrijheid uit die
past bij de entree van Amsterdam. Bebouwde terrassen belemmeren de doorloop en het
zicht op de westgevel van het Damrak. Het straatmeubilair is veelal niet meer van deze
tijd. Het algemene beeld is rommelig door talloze paaltjes, hekken, bankjes, uitstallingen
en gebouwde terrassen. Rommeligheid nodigt uit tot minder nauwkeurig beheer en
gebruik van de ruimte. Dit laat zich zien in de vele fietsen die rond de verschillende
objecten worden geplaatst en zwerfafval, voornamelijk rond fastfoodzaken met
gevelverkoop.
Aan de oostkant bevinden zich de Beurs van Berlage, het Beursplein, de Bijenkorf,
touringcarhaltes, een zogeheten staanplaats voor de verkoop van voedingsmiddelen en
rondvaartrederijen. Het trottoir aan deze zijde is erg smal, hetgeen niet bijdraagt aan de
toegankelijkheid. De bebouwing, hekken en reclameborden van de rederijen hebben een
rommelige uitstraling en belemmeren het zicht op het monumentale gevelfront aan de
overzijde van het natte Damrak.
De oost- en westzijde van het Damrak zijn door tussenliggende trambanen, fietspaden en
rijbanen ruimtelijk van elkaar gescheiden.
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4.2.6 Recente ontwikkelingen
Verschillende recente ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren al een positieve invloed
gehad op het uiterlijk en het gebruik van het Damrak.
In 2010 is door het stadsdeel Centrum en Park Plaza (eigenaar Victoria Hotel) een
convenant gesloten. Hierin is in ieder geval een gezamenlijke aanpak van de
Hasselaerssteeg en het verwijderen van het bebouwde terras opgenomen.
Ook voor de overige bebouwde terrassen is regelmatig en actief contact met de
verschillende eigenaren om te komen tot verwijdering.
Daarnaast zijn de afgelopen twee jaar al meerdere gevels aan het Damrak opgeruimd en
schoongemaakt. Ook is er vanuit de ondernemersvereniging gezamenlijk, met
gemeentelijke subsidie, een graffitibeleid opgesteld dat heeft geleid tot een schoner
gevelbeeld.
Aan de oostzijde op het Natte Damrak zijn de rederijen al enige jaren bezig met
initiatieven om de opbouwen en hekken te verfraaien, de steigers te vernieuwen en het
zicht op de oostgevel te verbeteren.
Recentelijk worden door de verschillende ondernemers en vastgoedeigenaren stappen
gezet om te komen tot een grotere onderlinge organisatiegraad, om op deze manier
effectiever aan verbetering en opwaardering te werken.
Door de gemeente is met succes een actief beleid gevoerd, in samenwerking met
vastgoedpartijen, met als doel niet-bonafide vastgoedeigenaren op het Damrak uit te
kopen. De grootste slag is het verwerven van de zogenoemde Barazani-panden. Deze
tien aangekochte panden worden de komende jaren opgeleverd en herontwikkeld en
vormen tezamen een vliegwiel voor de gewenste transformatie van het Damrak.
De realisatie van het Exchange-hotel (Damrak 49-50), in drie van de door Stadgoed
gekochte panden, toont één van de successen die mogelijk zijn gemaakt door het
verwerven van de zogenoemde Barazani-panden.
Naast dit alles zijn de eerste plannen in ontwikkeling voor een grootschalige renovatie en
herontwikkeling van onder andere het C&A-pand en de ASR-panden (Damrak 25-27).
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4.3 Nieuwendijk
Deze visie gaat over het noordelijke deel van de Nieuwendijk, dat bestaat uit twee delen,
ieder met een eigen karakter. We onderscheiden het gebied tussen de Oudebrugsteeg en
de Martelaarsgracht en het gebied tussen de Martelaarsgracht en het Singel, ook wel
bekend als de Korte Nieuwendijk .
4.3.1 Aanbod
Oudebrugsteeg-Martelaarsgracht
Het stuk Nieuwendijk vanaf de Martelaarsgracht tot aan de Oudebrugsteeg heeft het
karakter van en functioneert als winkelstraat. Over het algemeen is de kwaliteit van het
winkelaanbod (vooral vanaf de Hasselaerssteeg tot Martelaarsgracht en in de stegen)
eenzijdig en heeft een weinig kwalitatieve uitstraling. Op dit middengedeelte van de
Nieuwendijk zijn 90 ondernemingen gevestigd. Een aantal zaken is hier al meer dan 30
jaar gevestigd. Ondanks de aanwezigheid van een aantal kledingzaken in zowel het
hogere als het lagere segment, is het overige aanbod voornamelijk gericht op toeristen,
afkomstig uit de nabijgelegen goedkope hotels en hostels.
Al met al is het winkelassortiment van een lager niveau dan op het deel van de
Nieuwendijk richting de Dam. Met name in het gedeelte vanaf de Martelaarsgracht tot en
met de Haringpakkerssteeg bevinden zich relatief veel belwinkels, goedkope horeca en
souvenirshops.
De afhankelijkheid van het buitenlands toerisme verschilt per onderneming, maar voor
elke ondernemer vormt het een substantieel bestanddeel van de inkomsten. De al sinds
lange tijd gevestigde en exclusievere kledingzaken hebben meer een vast
Amsterdams/regionaal publiek.
Martelaarsgracht-Singel (Korte Nieuwendijk)
Het noordelijkste deel van de Nieuwendijk, het stuk tussen het Singel en de
Martelaarsgracht (bekend als de Korte Nieuwendijk ), kent een zeer eenzijdig aanbod en
is grotendeels gericht op weinig draagkrachtige toeristen. Hierdoor hebben zij een smalle
economische basis.
Op de Korte Nieuwendijk zijn ca. 50 ondernemingen gevestigd. Vanwege de schaal van
de bedrijfspanden zijn er uitsluitend kleine zelfstandigen gevestigd. In de afgelopen jaren
heeft er een accentverschuiving plaatsgevonden naar toeristisch gerelateerde branches.
Dit deel kent een grote hoeveelheid aan criminogene functies. Ondermeer één smartshop,
één growshop, drie coffeeshops, tien souvenirwinkels, twee minisupermarkten, twee
seksinrichtingen (cabines) en een automatenhal. Buiten deze voorgaande categorieën
kent de Korte Nieuwendijk slechts vier detailhandelzaken. (HempWorks, Moondrop,
Albert Heijn en een slijterij)
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Aanbod in de Korte Nieuwendijk

De straat wordt nu gedomineerd door souvenir- en horecazaken gericht op jongeren
(toeristen) en drugstoeristen, waarbij sommige ondernemers voor 80% - 90% afhankelijk
zijn van buitenlandse toeristen. Deze functies hebben een ook grote invloed op het
uiterlijk en de beleving van de straat.
Opvallende reclame en uitstallingen zijn voor de toeristenbranche belangrijk om zich te
kunnen onderscheiden, maar geven de straat tegelijkertijd een zeer rommelig en
schreeuwerig uiterlijk.
In dit gebied lijkt in de souvenirbranche niet langer sprake te kunnen zijn van gezonde
concurrentie. Een aantal minisupermarkten is de laatste jaren getransformeerd in een
souvenirwinkel of slijterij. Er zijn te veel souvenirwinkels en ook het overige aanbod aan
functies is te eenzijdig, te laagwaardig en te zeer gericht op één doelgroep. Voor de
Amsterdammer is er weinig te vinden.
In het totale cluster bevinden zich vier coffeeshops (allen aan de Nieuwendijk) die op
basis van de Strategienota 1012 in de komende jaren zullen sluiten. Het bestemmingsplan
geeft na sluiten van deze zaken de mogelijkheid tot Horeca III/IV (café, restaurant,
lunchroom).
Met uitzondering van een paar ondernemers is de betrokkenheid bij de straat en het
ondernemerscollectief gering. In totaal is ongeveer 50% van de ondernemers van de
Nieuwendijk lid van de ondernemersvereniging, al is slechts een zeer beperkt gedeelte
hiervan daadwerkelijk actief lid.
4.3.2 Publiek
De ligging van het noordelijke deel van de Nieuwendijk dicht bij de Haarlemmerstraat en
hét kernwinkelgebied van de stad (Nieuwendijk-Kalverstraat-Leidsestraat) biedt op het
eerste gezicht veel potentie om een breed winkelpubliek te trekken en als verbindende
schakel tussen deze twee winkelgebieden te functioneren. Door de aanwezigheid van de
Hasselaerssteeg naar de Prins Hendrikkade en verschillende steegverbindingen met het
Damrak bestaat veel potentie om een meer doorgaand publiek van de route Dam-CS naar
de Nieuwendijk te trekken, en andersom.
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Dit deel van de Nieuwendijk lijkt in de huidige situatie voor verschillende doelgroepen
echter onzichtbaar te zijn en er lijkt amper doorstroming vanuit de nabij gelegen
toplocaties .
Het huidige winkel- en horeca-aanbod is niet in staat uit zichzelf mensen naar de
Nieuwendijk te trekken door een eenzijdig aanbod. Het richt zich op voornamelijk één
doelgroep: toeristen. De overdaad aan deze ondernemingen lijkt de reden dat het niettoeristische publiek wegblijft en niet vanaf de Haarlemmerstraat het Singel oversteekt naar
de Korte Nieuwendijk . Door de verbindingen naar het Damrak en CS lekt ook veel ander
publiek weg en daalt de hoeveelheid passanten voorbij de Hasselaerssteeg.
Ook voorbij de Martelaarsgracht tot aan de Hasselaerssteeg is het publiek eenzijdig en
voornamelijk toerist.
De Korte Nieuwendijk wordt door weinig niet-toeristen als doorgaande wandelroute
gebruikt, waardoor de passantenstroom hier een eenzijdige samenstelling kent. Vanaf de
Singel loopt de logische route naar het CS via de Prins Hendrikkade en naar de rest van
het centrum via Kattegat en Spuistraat.
Enkele recente nieuwe ondernemingen bieden echter wat variatie en richten zich op een
breder/lokaler publiek. De overdaad aan toeristgerichte ondernemingen zorgen ervoor dat
de nieuwe kwalitatieve zaken niet zichtbaar en niet bekend zijn bij het gewenste publiek.
4.3.3 Panden
Veel panden in dit gedeelte van de Nieuwendijk hebben een klein oppervlakte. Dit geeft
enerzijds veel mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers en exclusievere winkels,
maar vormt ook een barrière voor vernieuwende, grootschalige impulsen. Door de
toenemende druk op de vastgoedmarkt in de Nieuwendijk zijn in de afgelopen jaren de
huurprijs en de mogelijkheden voor kleine vernieuwende zelfstandigen onder druk gezet.
Weinig eigenaren selecteren huurders op branche of kwaliteit van het ondernemingsplan.
Met name voor de Korte Nieuwendijk is hier behoefte aan. Hier tegenover staat dat veel
eigenaren gebonden zijn aan de beperkingen van de indeplaatsstelling .
Veel functies aan de Nieuwendijk, en dan met name die aan de Korte Nieuwendijk , zijn
sterk afhankelijk van hoge omloopsnelheden en sterke visuele aanwezigheid. Dit is terug
te zien in het gevelbeeld, met veel reclame en uitstallingen.
Met het gemeentelijke project Wonen Boven Bedrijven zijn de afgelopen jaren 36
woningen gerealiseerd op het stuk de Nieuwendijk tot aan de Oudebrugsteeg. En nieuwe
WBB-projecten zijn in ontwikkeling. Een groot deel van de ruimtes boven de plint staan
echter nog steeds leeg. Vooral in de Korte Nieuwendijk zou invulling van deze ruimte
kunnen leiden tot beter onderhoud van panden en een beter menging van publiek op
straat, en daarmee de leefbaarheid.
4.3.4 Openbare ruimte
De openbare ruimte van de Nieuwendijk is ingericht als een typische winkelstraat; als
voetgangersgebied. Om de verbinding met de Prins Hendrikkade en Damrak te
verbeteren, is het belangrijk om de stegen aantrekkelijker te maken. Deze zijn op dit
moment onverzorgd, donker en onaantrekkelijk. Door investeringen in schoon, heel en
veilig en door het toevoegen van publieksfuncties in deze verbindingsstegen kan de
doorbloeding met het Damrak en het CS verbeteren.
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De Martelaarsgracht vormt een sterke scheiding tussen de Korte Nieuwendijk en de rest
van de Nieuwendijk door de grote hoeveelheid auto- en tramverkeer. Er is sprake van een
lastig te overbruggen kloof tussen Nieuwendijk en Korte Nieuwendijk . Niet alleen is deze
scheiding onaantrekkelijk, de verkeerssituatie wordt voor voetgangers ook als erg onveilig
ervaren. Aan de andere kant bij het Singel heeft de inrichting van de openbare ruimte
invloed op de zichtbaarheid en het gebruik van de Nieuwendijk. De vaak op de brug
aanwezige hotdogkar belemmert de doorloop en het zicht op de Korte Nieuwendijk . Ook
de profilering van de weg geeft geen automatische loop tussen de Haarlemmerstraat en
de Nieuwendijk.
Doordat fietsverkeer vanaf de Haarlemmersluis richting de Nieuwezijds Voorburgwal
wordt gedwongen om te rijden via de Prins Hendrikkade of Kattegat is er ook weinig
sprake van doorgaand lokaal publiek. Hierdoor is de aantrekkingskracht voor andere dan
toeristgerichte ondernemingen erg beperkt.

En nu

?

4.3.5 Overlast en criminaliteit
De meeste ondernemers voelen zich veilig en hebben weinig last van criminaliteit. Uit
recent onderzoek van dienst O+S (1012 in Beeld, 2011) blijkt dat het Damrak en de
Nieuwendijk niet veel beter of slechter scoren op subjectieve en objectieve veiligheid dan
andere gebieden in het postcodegebied 1012. Wel valt op dat de Nieuwendijk en het
Damrak slechter scoren op uitstraling per buurt dan andere buurten in het 1012-gebied
(zie onderstaand diagram).
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Rokin en Nes - woont hier
woont in andere buurt
Damrak en Nieuwendijk - woont hier
woont in andere buurt
heel goed
Oudekerksplein e.o. - woont hier
goed

woont in andere buurt

niet goed, niet slecht

Warmoesstraat e.o - woont hier
woont in andere buurt

weet ik niet

O.Z. Achterburgwal e.o. - woont hier

slecht

woont in andere buurt
heel slecht
Damstraat etc. - woont hier
woont in andere buurt
Singelgebied - woont hier
woont in andere buurt
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Uitstraling per buurt, 2010 (procenten)

Gezien de grote hoeveelheid criminogene functies en de eenzijdige concurrentie in
combinatie met (voor nieuwe ondernemers) hoge huurprijzen moet in het gebied wel
rekening worden gehouden met aan criminaliteit gerelateerde activiteiten achter de gevel.
4.3.6 Recente ontwikkelingen
De laatste jaren hebben enkele ontwikkelingen al een begin ingeluid van een positieve
transformatie voor de noordelijke Nieuwendijk.
Natuurlijk heeft het convenant tussen het stadsdeel en Park Plaza over het Victoria Hotel,
Kadasterpanden en de directe omgeving daarvan ook positieve invloed op de Nieuwendijk,
de Hasselaerssteeg en de Haringpakkerssteeg.
Op de Korte Nieuwendijk is er met de komst van de bakkerij/lunchroom Gebr. Niemeijer
een zaak bijgekomen die zich richt op een ander publiek dan de meeste ondernemingen
in dit stuk van de Nieuwendijk. Ook de komst van de Albert Heijn kan op deze manier als
een positieve ontwikkeling voor de straat worden gezien.
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5 Analyse

Op basis van de beschrijving van de huidige situatie in hoofdstuk 4 kan er een sterktezwakte analyse worden gemaakt. Een dergelijke analyse geeft een goed overzicht van de
kansen en gevaren die in het gebied spelen ten opzichte van een gewenste transformatie.
Eerst voor het Damrak (5.1) en vervolgens de Nieuwendijk (5.2).

5.1 Damrak
5.1.1 Sterktes
Door de locatie en omgeving fungeert het Damrak als entree van de stad Amsterdam.
Deze rol is blijvend verbonden aan het Damrak, vooral aan de noordzijde. Naast de
locatie is de aanwezigheid van grote publiekstrekkers (Bijenkorf, Beurs en
rondvaartrederijen) een andere kwaliteit van het Damrak. Deze twee sterke punten leiden
er dan ook toe dat het Damrak een zeer grote hoeveelheid aan bezoekers en passanten
trekt, die ook zeer gevarieerd is.
Ook het algehele stedenbouwkundige uiterlijk van het Damrak is een grote kracht van de
straat. Ten eerste is hierbij de breedte van de straat, de grootstedelijke gevellijn aan de
westzijde en de historische aanwezigheid van het natte Damrak een stedenbouwkundige
kwaliteit. Daarnaast geeft de aanwezigheid van een variatie aan sterke architectonisch
hoogtepunten (de 17e eeuwse gevellijn aan de overzijde van het natte Damrak, de Beurs
van Berlage en het Victoria Hotel) een sterke stedenbouwkundige kwaliteit aan het
totaalbeeld.
Samenvattend:
Sterke locatie tussen CS en Dam; entree van de stad;
Publiekstrekkers Bijenkorf, Rederijen, Beurs en C&A;
Brede mix in aanbod en grote hoeveelheid bezoekers;
Stedenbouwkundige kwaliteit.
5.1.2 Zwaktes
Het Damrak, zowel de openbare ruimte als de panden/gevels, oogt zeer rommelig, vol en
onverzorgd. Dit komt onder andere door de aanwezige bebouwde terrassen,
gevelreclames en vele objecten in de openbare ruimte. Daarnaast kent het Damrak vele
(drukke) verkeersstromen, zoals voetgangers, fietsers, auto s, trams en laad- en
losverkeer waardoor de oost- en westzijde functioneel sterk van elkaar gescheiden zijn en
zichtlijnen onderbroken worden. Op dit moment is het aanbod van functies op het Damrak
te eenzijdig, gericht op één doelgroep en heeft de gemiddelde Amsterdammer weinig te
bieden. Ook is de kwaliteit van winkels en horeca gemiddeld erg laag. De grote
hoeveelheid fastfoodzaken, waarvan een aantal met open pui en gevelverkoop, zorgt
daarnaast voor veel vuil op straat. Aan de oostzijde ontstaat door de dichte gevel van de
Beurs een stille en doodse uitstraling.
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Het contrast met de gesloten gevel van de Beurs van Berlage is groot.

Er is weliswaar veel en gevarieerd publiek op het Damrak, toch is het overgrote deel
slechts passant en maakt geen gebruik van de functies. Ook is er weinig doorstroming
tussen het Damrak en de Nieuwendijk, en richting de wallen via de Oude Brug-,
Paternoster- en Papenbrugsteeg.
Op dit moment is het vastgoed op het Damrak in handen van 43 eigenaren. De laatste
jaren is daarbij de hoeveelheid niet-bonafide partijen, door verschillende actieve
interventies, afgenomen.
De actieve betrokkenheid bij de straat van een groot deel van de ondernemers en
vastgoedeigenaren is relatief laag, wat weinig mogelijkheden biedt tot effectief eenduidig
handelen vanuit een gezamenlijke visie.
Samenvattend:
Een sterke functionele scheiding tussen de oost- en westgevel, veroorzaakt door;
o contrast tussen oost en west gevel;
o vele (drukke) verkeerstromen;
Dichte en stille gevel aan de oostzijde;
Eenzijdig aanbod en lage kwaliteit aan functies (waaronder relatief veel hotels van
matige tot slechte kwaliteit), wat zorgt voor;
o een gevellijn met veel open puien, fastfoodloketten
o eenzijdige doelgroep en smalle economische basis
Veel passanten in tegenstelling tot (mogelijke) klanten;
Te weinig doorstroming van en naar de Nieuwendijk;
De aanwezigheid van niet-bonafide vastgoedeigenaren;
Hoge organisatiegraad maar lage betrokkenheid bij de omgeving van de meeste
ondernemers en eigenaren.

26

Vastgesteld door het
dagelijks bestuur op
12 juli 2011

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum
Visie Damrak en Nieuwendijk

5.1.3 Kansen
Openbare Ruimte
De sterke stedenbouwkundige kwaliteit (met name gezien vanuit het CS) biedt kansen om
van het Damrak door verbeteringen van de openbare ruimte een zeer aantrekkelijk
visitekaartje voor de stad te maken. Het gaat dan om het zoveel mogelijk vrijmaken van
het Damrak van laad- en losverkeer, halterende touringcars en vaste fysieke objecten. Het
vrijmaken van zichtlijnen naar het natte Damrak en het leggen van een betere functionele
verbinding met de westzijde zou de beleving van het Damrak kunnen verbeteren. Een
grote kans wordt daarbij geboden door het project Natte Damrak. Met een nieuwe
inrichting van het natte Damrak wordt door een combinatie van de rederijen en nieuwe
functies op de kop van de Beurs van Berlage de levendigheid vergroot. De aanwezigheid
van het water is een kwaliteit, en kan op deze wijze nog beter benut worden. Ook kunnen
nieuwe ontwikkelingen in de Oudebrugsteeg verder bijdagen aan een beter verbinding
tussen het Damrak en de Warmoesstraat en Wallen.

Geblokkeerd zicht op het Natte Damrak

Ook het sleutelproject Beurs en Beursplein speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling
van de oostzijde. Een nieuwe invulling van de Beurs van Berlage biedt kansen om deze
zijde van het Damrak levendiger en opener te maken. Uiteindelijk kan de oostzijde van het
Damrak zo een aantrekkelijke en drukke toegangsroute tot het oostelijk Wallengebied
worden.
De oost- en westzijde van het Damrak zullen daarnaast fysiek en functioneel meer op
elkaar aansluiten als in de komende jaren de Rode Loper wordt aangelegd.
Functies
Bij de entreefunctie van de noordzijde van het Damrak hoort de aanwezigheid van relatief
veel horeca. Op dit moment heeft in dit gebied een groot aantal panden een
horecabestemming. Dit biedt kansen om door een kwaliteitsverbetering van deze
bestaande horecazaken de entreefunctie van het Damrak optimaal te benutten, d.w.z. een
breder publiek aan te trekken. Door de herontwikkeling van het station ontstaat in het
stationsgebouw 6.000m² aan retail en horecafuncties, gerelateerd aan de stationsfunctie
(dwz. reizigers als doelgroep). Hierdoor wordt de vraag uit de markt naar dergelijke
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functies op het Damrak verminderd. Dit biedt een kans voor het Damrak voor de groei van
meer functies buiten deze scope, en daarmee voor meer variatie in aanbod.
Terrassen
De aanwezigheid van onbebouwde terrassen maakt de westzijde van het Damrak
aantrekkelijker. Hierbij geldt als voorwaarde dat er een doorgaande gevellijn vrij van
bebouwde terrassen bestaat. Eenheid in terrasmeubilair kan tot een rustiger en
aantrekkelijker straatbeeld leiden.
Nabijheid en koppeling met het winkelgebied
De zuidzijde van het Damrak heeft directe aansluitingen op het kernwinkelgebied van de
stad. De stegen tussen de Nieuwendijk en het Damrak (de 1e ladder) bieden de kans het
Damrak meer te betrekken bij het kernwinkelgebied. Door het opener en aantrekkelijker
maken van deze stegen kan de doorloop (doorbloeding) worden versterkt. Met de
geplande uitbreiding van de Bijenkorf en een toekomstige ontwikkeling van de meer
exclusieve en grote retailzaken op en rond de Dam liggen er kansen om hierin ook de
zuidzijde van het Damrak te betrekken met meer kwalitatieve detailhandel en minder
souvenirwinkels.

Meer winkels met smaakvolle uitstraling voor een breder publiek.

Invullingen boven de plint
Het grootstedelijk karakter en de stedebouwkundige structuur op het Damrak bieden
kansen voor unieke en meer gevarieerde invullingen boven de plint. Op het gebied van
woningen bestaat er de mogelijkheid tot het ontwikkelen van meer luxe appartementen en
lofts. Hier kan het project Wonen Boven Bedrijven mogelijk een stimulerende rol in
vervullen.
Waar mogelijk kunnen leegstaande grotere panden op het Damrak ook plaats bieden aan
vernieuwende culturele of experience concepten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
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dependances van de grotere musea uit Amsterdam. Om op deze manier het Damrak te
tonen wat Amsterdam in de breedste zin van het woord te bieden heeft.
Een grote kans wordt ten slotte nog geboden door de ontwikkelingen die de laatste jaren
al ingang zijn gezet, met name de verwerving van de zogenoemde Barazani-panden.
Deze tien aangekochte panden worden de komende jaren opgeleverd en herontwikkeld
en vormen tezamen een vliegwiel voor de gewenste transformatie van het Damrak.
Samenvattend:
Stedenbouwkundige kwaliteit kan worden gebruikt om het totaalbeeld te
verbeteren en een beter verblijfsklimaat te realiseren;
Nieuwe functies in de Beurs van Berlage, aansluiting en gebruik van de
kwaliteiten van het natte Damrak;
Betere verbinding tussen oost- en westzijde en een aantrekkelijkere openbare
ruimte met de uitrol van de Rode Loper.
De relatief grote hoeveelheid panden met een horecabestemming biedt
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een entree van de stad met kwalitatieve
uitstraling, wanneer het bestaande aanbod wordt opgewaardeerd. Kansen
hiervoor worden ook gecreëerd door de herontwikkeling van het station.
Het brede trottoir aan de westzijde biedt mogelijkheden voor aantrekkelijke
terrassen voor de aanwezige horecagelegenheden en daarmee een levendig
gebied;
Mogelijkheden voor een sterkere verbinding met het kernwinkelgebied door het
aantrekken van (ver)nieuwe(nde) winkelformules, verbetering van de stegen en
ontwikkelingen in op en rond de Dam;
De relatief grote panden bieden bij leegstand mogelijkheden voor ontwikkeling
van luxe grootstedelijke appartementen en/of invulling door vernieuwende
culturele of experience concepten.
5.1.4 Bedreigingen
Doordat het Damrak een straat is met veel haastige passanten, trekt de straat veel horeca
aan die het moeten hebben van hoge omloopsnelheden en kort verblijf. Dit belemmert de
vestiging van horeca- en winkelconcepten die meer kwaliteit bieden en gericht bezoek
aantrekken. Daarnaast leidt dit tot het risico dat goede zaken in de loop van de tijd
afglijden .
Door de hoge huren en overnamekosten voor nieuwe ondernemers is het vaak erg lastig
om zich te vestigen tussen de bestaande, gevestigde ondernemers. Gevestigde
ondernemers houden graag vast aan bestaande (beproefde) concepten waardoor er
weinig mogelijkheden tot vernieuwing ontstaan in het gebied.
Samenvattend;
De stationsstraatfunctie weerhoudt de vestiging en/of het blijven van kwalitatieve
horeca- en/of detailhandel op het Damrak;
Huur en overname kosten voor nieuwe beginnende concepten/ondernemers.
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5.2 Nieuwendijk
5.2.1 Sterktes
De kwaliteit van de Nieuwendijk is voornamelijk te vinden in de (exclusieve)
kledingwinkels van zelfstandige ondernemers in het stuk Nieuwendijk tussen
Oudebrugsteeg tot de Hasselaerssteeg. De kleinschalige structuur van de panden biedt
mogelijkheden voor kleine speciaalzaken of kleinere kwaliteitsrestaurants. Deze
kleinschaligheid in bebouwing is zeker in het laatste stuk Nieuwendijk tot aan de Singel
( Korte Nieuwendijk ) terug te vinden en biedt vooral goede mogelijkheden voor een
transformatie naar een straat met kwalitatieve horeca, maar ook detailhandel.
De zeer goede locatie van de straat met een directe verbinding naar de Haarlemmerstraat
en de achtergelegen Haarlemmerbuurt en Jordaan vergroot nog eens de mogelijkheden
voor de Korte Nieuwendijk om zich door middel van speciaalzaken in retail en
delicatessenzaken meer te richten op een breder lokaal publiek. De positie van de totale
noordelijke Nieuwendijk maakt van de straat een ideale verbinding tussen het boetiek
winkelen in de Haarlemmerbuurt en het mainstream shoppen in de A1 winkelstraten.
Samenvattend;
Kleinschaligheid en veel zelfstandige ondernemers.
Locatie van de straat ten opzichte van Haarlemmerstraat en kernwinkelgebied.
5.2.2 Zwaktes
Eenzijdig aanbod
Het aanbod in het noordelijk deel van de Nieuwendijk is te eenzijdig; een grote
hoeveelheid souvenirzaken, minisupermarkten, gokhallen en laagwaardige horeca, die
zich voornamelijk richt op toeristen. De ondernemers richten zich met dit aanbod dus op
een kleine, zeer specifieke doelgroep met weinig geld waardoor zij zeer
conjunctuurgevoelig zijn.
Dezelfde functies zijn vanwege hun aard en doelgroep sterk afhankelijk van
impulsbezoekers, waardoor visuele vervuiling in de vorm van opvallende reclame nodig is.
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Voorbeeld van winkel op de Nieuwendijk met goede uitstraling. Zo kan het ook.

Slechte verbindingen
Daarnaast zijn de verbindingsstegen met het Damrak en Stationsplein van slechte
kwaliteit. Ze hebben een onaantrekkelijk uiterlijk en een onaantrekkelijk aanbod (veel
criminogene functies, telefoonwinkels, gokhallen). Hierdoor wordt de potentie van de
verbindingen slecht benut.
Ook de verbinding met de Haarlemmerstraat en de verbinding tussen de Korte
Nieuwendijk en Nieuwendijk is niet uitnodigend en vormt een drempel voor het brede
winkelpubliek. Ook het huidige drukke en rommelige karakter van de Prins Hendrikkade
werkt niet mee aan een publieksvriendelijk karakter.
Een kans ligt dan ook in het verbeteren van de openbare ruimte tussen Haarlemmerstraat
en Korte Nieuwendijk . Door de visuele verbinding te verbeteren kan een breder
winkelend publiek richting de Nieuwendijk worden aangetrokken.
Afhankelijk van de nieuwe inrichting van de Prins Hendrikkade als voetgangersgebied,
moet nagedacht worden over hoe voetgangers vanaf de Martelaarsgracht, richting de
Nieuwendijk en via de Korte Nieuwendijk naar de Haarlemmerstraat (en andersom)
kunnen worden geleid.
Leegstand
Ondanks de gerealiseerde woningen boven winkels in de afgelopen jaren is er in de
Nieuwendijk nog altijd sprake van veel leegstand op de bovengelegen verdiepingen.
Samenvattend:
Smalle economische basis door eenzijdig publiek en daardoor eenzijdige functies,
dit geeft een remmende werking op vernieuwing van het aanbod;
Rommelige, schreeuwerige gevelreclames;
Onaantrekkelijke verbindingsstegen naar CS en Damrak;
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Slechte doorbloeding door een slechte verbinding en relatie tussen Korte
Nieuwendijk en de rest van de Nieuwendijk en Haarlemmerstraat;
Gevaarlijke kruising met de Martelaarsgracht vormt een drempel voor de doorloop
van en naar de Korte Nieuwendijk .
Leegstand boven winkels
5.2.3 Kansen
Locatie
De grootste kans voor het noordelijk deel van de Nieuwendijk ligt in de locatie van de
straat. Deze ligt ideaal ten opzichte van het kernwinkelgebied, het Damrak en het CS en
de Haarlemmerstraat. Dit biedt kansen voor een betere doorstroming van het publiek van
de winkelgebieden Nieuwendijk en Haarlemmerstraat.
In het gedeelte van de Nieuwendijk vanaf de Oudebrugsteeg tot aan de Martelaarsgracht
is al een goede ontwikkeling ingezet. De grootste kansen voor een werkelijke
transformatie van de Nieuwendijk liggen in het stuk Korte Nieuwendijk . Wanneer de
functies in deze straat het brede publiek van de Haarlemmerstraat kunnen verleiden door
te lopen, ontstaat een gezondere en bredere economische basis voor de straat als geheel.
De kleinschalige panden bieden de mogelijkheid voor kleine meer specialistische retail,
horeca en delicatessenzaken. De fysieke verbinding tussen Haarlemmerstraat en
Nieuwendijk die de Korte Nieuwendijk nu al is, kan beter worden benut wanneer een
breder publiek en meer doorgaande publieksstromen worden aangetrokken. Het
onderzoeken van de mogelijkheid tot het doortrekken en faciliteren van meer doorgaand
verkeer door de Korte Nieuwendijk tot aan de Martelaarsgracht valt in dit kader te
overwegen. Doordat het doorgaand verkeer niet gedwongen wordt om rechts- of linksaf te
slaan, kan er een meer natuurlijke en gemengde verkeersstroom ontstaan en kan de
geïsoleerde positie van de Korte Nieuwendijk worden doorbroken.
Recente ontwikkelingen en projecten in de omgeving
Rondom de Nieuwendijk en het Damrak speelt een aantal projecten dat op de lange
termijn kansen biedt voor de Nieuwendijk. Zo wordt het Stationseiland opnieuw ingericht
waardoor het entreegebied van de stad geheel vrij van auto- en busverkeer komt.
Hierdoor kunnen nieuwe passantenstromen ontstaan.
Door het autovrij maken van de Prins Hendrikkade tussen Martelaarsgracht en Damrak,
zal de Martelaarsgracht alleen toegankelijk worden voor eenrichtingsverkeer (van noord
naar zuid). Dit betekent een verbetering van de doorstroom tussen de Nieuwendijk en de
Korte Nieuwendijk .
Daarnaast zal de Hasselaerssteeg verbeteren door de herontwikkeling van de
Kadasterpanden en de geplande herinrichting van de steeg zelf. Deze projecten kunnen
de loop naar en de zichtbaarheid van de Nieuwendijk sterk bevorderen. De aanwezigheid
van horecaondernemingen in en rond de Ramskooi biedt kansen voor een kwalitatieve
verlevendiging van de Nieuwendijk nabij de Martelaarsgracht. Te denken valt aan het
uitbreiden en verbeteren van de terrassen bij deze zaken.
Vanuit het Project 1012 wordt gewerkt aan het terugdringen van ongewenste functies. Zo
is in de Strategienota 1012 besloten dat er in de komende jaren vier coffeeshops3 op en
rond de Nieuwendijk worden gesloten, en wordt dankzij de medio 2011 in te voeren

3 Afhankelijk van de ontwikkelingen van het Rijksbeleid over coffeeshops zal dit besluit geëvalueerd worden.
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keerklepregeling een halt toegeroepen aan de groei van onder andere het aantal
souvenirwinkels en minisupermarkten in het gebied.
Samenvattend:
De ligging ten opzichte van de winkelgebieden Nieuwendijk en Haarlemmerstraat
en de drukke hoofdroute Damrak;
Eenrichtingsverkeer Martelaarsgracht biedt meer ruimte voor overstekende
voetgangers tussen Nieuwendijk en Korte Nieuwendijk ;
Uitbreiding Victoriahotel-Kadasterpanden en verbetering Hasselaerssteeg;
Herinrichting Stationseiland en aanleg Rode Loper;
Aanwezigheid van horeca in en rond de Ramskooi;
Beperkingen voor ongewenste functies, door toekomstige sluiting coffeeshops,
keerklepregeling souvenirwinkels. Groot aantal panden met horecabestemming
biedt mogelijkheid tot opwaardering richting straat met goede, diverse en ook voor
Amsterdammers aantrekkelijke horeca.
5.2.4 Bedreigingen
Bedreigingen zijn er op het gebied van vastgoedwaarde, eigendom en mogelijkheden
voor nieuwe ondernemers.
Door de hoge huren en overnamekosten voor nieuwe ondernemers is het vaak erg lastig
om zich te vestigen tussen de bestaande, gevestigde ondernemers. Gevestigde
ondernemers houden graag vast aan bestaande (beproefde) concepten waardoor er
weinig mogelijkheden tot vernieuwing ontstaan in het gebied.
Daarnaast bestaat de kans dat de sluiting van coffeeshops en nieuwe functies in deze
panden leiden tot meer overlast, De komst van nieuwe overlastgevende functies moet bij
het verdwijnen van ongewenste functies worden vermeden.
Samenvattend:
Slechte mogelijkheden voor beginnende bonafide ondernemers door hoge huur
en overnamekosten;
Nieuwe overlastgevende invullingen bij het leegkomen van panden.;
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6 Toekomstvisie

6.1 Damrak
Hoe wordt het Damrak in 2020 ervaren?
Vanaf het Centraal Station loopt men als over een rode loper de hoofdstad in via een
aantrekkelijk en open stationsplein. Een plein dat voornamelijk is gereserveerd voor
voetgangers en dat een blik biedt op wat Amsterdam te bieden heeft. Uitkijkend over het
Damrak ziet men namelijk in één oogopslag drie eeuwen aan architectonische
hoogtepunten. De gevels aan het natte Damrak met daarachter de spitse toren van de
Oude Kerk geven een beeld van het Amsterdam uit de gouden eeuw, toen het Damrak
het centrum was van een wereldhaven. Aan de overkant zien we het opgeknapte Victoria
Hotel, dat samen met het stationsgebouw van Cuypers representant is van de nieuwe
moderne tijd van de 19e eeuw. Iets verderop zien we de Beurs van Berlage in zijn
kenmerkende realistische bouwstijl.
Aankomend op het Damrak wordt het grootstedelijke karakter nog eens onderstreept. De
plint van het Damrak aan de rechterzijde geeft een aantrekkelijk beeld zonder aanbouwen
en overdadige gevelreclames. De karakteristieke gevels zijn hierdoor goed zichtbaar. Het
brede en verbeterde aanbod van functies komt door de opgeruimde plint en gevels zonder
overdadige reclames goed tot zijn recht.
Aan het begin van het Damrak stoppen forensen voor koffie en een vlug ontbijt, en
(buitenlandse) toeristen maken van de horecagelegenheden en open terrassen gebruik
om even bij te komen van hun reis. Een goede variatie aan horecazaken in het hogere en
lagere segment (zowel voor de snelle hap als voor een langer verblijf) aan het begin van
het Damrak spreekt daarmee een breed publiek aan.
Het meest opvallende is dat het aanbod van detailhandel is verbreed en vergroot. Dit door
de komst van nieuwe experience winkels, de herontwikkeling van het C&A gebouw en de
uitbreiding van het aantal winkels en de Bijenkorf en de komst van winkels waarvoor ook
Amsterdammers speciaal naar het Damrak komen. Het Damrak vormt zo een opmaat
naar het winkelgebied rond de Dam en Nieuwendijk. De stegen tussen het Damrak en het
A1-winkelgebied van de Nieuwendijk zorgen door de uiterlijke verbetering daarbij nog
eens voor een betere eenheid van dit winkelgebied.
Een grotere functiemenging en een breder publiek is ook te danken aan een meer
gevarieerde invulling van de verdiepingen boven de plint. Door de komst van luxueuze
grootstedelijke appartementen zijn er ook buiten de drukke uren steeds meer
Amsterdammers te vinden op het Damrak. Naast deze woningen en de opgewaardeerde
hotels is er ruimte gekomen voor ontspanning en cultuur. Eén van de grote musea uit de
stad heeft zich met een dependance aan het Damrak gevestigd en de komst van een
vernieuwend nachtclub/restaurantconcept heeft er voor gezorgd dat het Damrak ook in de
avonduren een levendig karakter behoudt.
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Dit culturele aanbod aan de westzijde van het Damrak sluit goed aan op de nieuwe
invulling van de oostzijde. Een hoogwaardige (culturele) invulling in de Beurs van Berlage
doet het monument eer aan. Het vormt met de nieuwe culturele invulling aan de overzijde
een grote publiekstrekker.
Aan de buitenzijde is de Beurs van Berlage ook functioneel opener geworden. Het
monument is door de komst van een nieuwe levendige functie aan de noordzijde meer
verbonden met het Natte Damrak. De combinatie van deze levendige gevel met de
blijvende aantrekkingskracht van de rederijen heeft de loop aan de oostzijde van het
Damrak sterk verbeterd. De kwaliteit van het waterfront is hierdoor meer in het zicht
komen te liggen en wordt nu nog beter benut. Ook is er ter hoogte van de Oudebrugsteeg
een betere verbinding ontstaan met de achterliggende Warmoesstraat en Wallen. Dit alles
draagt bij aan de totale verblijfskwaliteit van het Damrak.
Aan de zuidkant van de Beurs is het Beursplein opnieuw ingericht en vormt met drukke
terrassen, veel groen en daar achter een verbeterde Warmoesstraat en Wallengebied een
aantrekkelijke en veelgebruikte schakel met de oude stad.
De openbare ruimte is verzorgd, het merendeel van de obstakels is verdwenen. Een meer
verzorgde en lege inrichting zorgt voor een beter gebruik van de openbare ruimte. Dit
laatste wordt nog eens extra ondersteund door de afspraken die zijn gemaakt tussen de
ondernemers en de gemeente over het beheer van de openbare ruimte. Ondernemers en
gemeente spreken elkaar en klanten aan op onjuist gebruik en zorgen gezamenlijk voor
een schonere openbare ruimte.
De voetgangers zijn de belangrijkste gebruiker van de openbare ruimte geworden, het
auto- en fietsverkeer heeft een secundaire rol gekregen. De hoeveelheid auto s en
touringcars is door de nieuwe verkeersindeling van het Stationseiland en verplaatsing van
touringcarhaltes naar nabij gelegen locaties sterk afgenomen. Dit alles zorgt voor opener
zichtlijnen en rustiger beeld op straat. Het Natte Damrak, met de levendigheid aan het
water bij de Beurs van Berlage, is hierdoor ook weer goed zichtbaar.
Al met al vullen beide zijden van het Damrak elkaar goed aan en zijn ze door de
vernieuwde inrichting van de openbare ruimte goed met elkaar verbonden. De betere
balans aan kwaliteit en functionaliteit van het Damrak maakt het, naast een
passantenstraat, ook tot een verblijfsgebied waar verschillende groepen langere tijd
doelgericht kunnen en willen verblijven.
Het Damrak is een waardige stadsentree geworden, en laat met de aanwezigheid van een
breed horeca-assortiment, winkels, ontspanning en cultuur zien wat Amsterdam te bieden
heeft.

6.2 Nieuwendijk
Hoe wordt de Nieuwendijk in 2020 ervaren?
De noordelijke Nieuwendijk legt de verbinding tussen het A1-winkelgebied en het
specialistische aanbod van de Haarlemmerbuurt en Jordaan.
Het is een aantrekkelijk gebied geworden met een breed aanbod aan retail en horeca.
Het noordelijk deel van de Nieuwendijk (in de bocht) heeft de positieve ontwikkeling tot
aansluiting bij het A1-winkelgebied verder doorgezet. En steeds meer winkelpubliek loopt
vanaf de Dam door tot voorbij de bocht.
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Het noordelijk deel van de Nieuwendijk wordt bezocht door een bredere groep bezoekers
dan alleen toeristen. Doordat er een breder publiek gericht naar dit stuk van de
Nieuwendijk komt, zijn meer vernieuwende winkelconcepten zich hier gaan vestigen. Ook
is er hierdoor voor de winkeliers meer reden om ook in de avonduren open te blijven.
De levendigheid in de avonduren heeft vervolgens een positief effect op het horecaaanbod. In de 'Korte Nieuwendijk heeft het eenzijdige horeca-aanbod plaatsgemaakt voor
meer gevarieerde zaken en vernieuwende concepten. De grootste transformatie is dan
ook zichtbaar in de Korte Nieuwendijk . We vinden er goede restaurants, lunchrooms en
bars, die op de plekken van de voormalige coffeeshops zijn gekomen. De straat is ook
voor Amsterdammers een plek geworden om uit eten te gaan of een lunch te kopen. Ook
de aanwezigheid van goede hotels in de omgeving biedt hiervoor een uitstekend
draagvlak.
Tussen de horecagelegenheden bevinden zich ook steeds meer winkels. Voornamelijk de
komst van speciaalzaken creëert een goede overgang vanuit en naar de
Haarlemmerbuurt. Natuurlijk richten sommige winkels zich nog steeds op de aanwezige
toeristen, maar deze zijn smaakvol ingericht en trekken aandacht met hun aanbod,
vernieuwende concepten en inrichting. Door de transformatie wordt een breder publiek uit
de stad en regio aangetrokken. Hierbij speelt de nieuwe publiekstrekkende open invulling
van het Breugelhuys een belangrijke rol.
Doordat een breder publiek wordt aangetrokken en de straat er aantrekkelijker uitziet is
ook de noodzaak voor schreeuwerige en grote reclame niet meer aanwezig. Opvallend is
dan ook dat de gevels weer zichtbaar zijn en zijn opgeknapt.
De Korte Nieuwendijk ziet er goed uit. Overdadige reclame is vervangen door
smaakvollere aanduidingen, etalages zien er transparant en verzorgd uit en panden zijn
goed onderhouden. Dit alles is te danken aan enerzijds de gezamenlijk aanpak van
ondernemers, eigenaren en gemeente en anderzijds een logisch gevolg van het nieuwe
en meer kwalitatieve aanbod.
In de openbare ruimte is de transformatie al net zo opvallend, door ingrepen in de
profilering en invulling van de Haarlemmersluis is er een logische en zichtbare routing
ontstaan tussen de Haarlemmerstraat en de Korte Nieuwendijk. Doordat de Korte
Nieuwendijk als verbinding naar de Nieuwezijds Voorburgwal meer doorgaand verkeer
trekt, is er een breder publiek aanwezig in de straat. Dit heeft ook een deel van de basis
kunnen vormen voor de komst van minder toeristgerichte retail en horeca.
Ook heeft de nieuwe inrichting en het verkeersvrij maken van het Stationseiland en het
opknappen van de verbindingsstegen gezorgd voor een betere doorbloeding van
wandelend publiek van en naar het Centraal Station en Damrak, waardoor beide
gebieden meer van elkaars nieuwe kwaliteiten en publiek profiteren.
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Al met al spreken de nieuwe grotere winkels op het Damrak en de kwaliteitswinkels op de
Nieuwendijk beide een gevarieerder publiek aan. Deze combinatie trekt het grotere
winkelpubliek door richting de Martelaarsgracht. Waardoor er een veel gebruikte en
gevarieerde verbinding is ontstaan tussen Haarlemmerbuurt, Nieuwendijk, Damrak en het
kernwinkelgebied. De economische positie van de ondernemers is door een verbreding
van aanbod en publiek sterk verbeterd. Het publiek is draagkrachtiger en bezoekt gericht
de winkels en horecazaken in de straat.
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7 Aanpak

7.1 Inleiding
Het realiseren van het geschetste streefbeeld lukt alleen door een gezamenlijke inzet van
vastgoedeigenaren, ondernemers, gemeente en stadsdeel en het inzetten van alle
mogelijke instrumenten. Het coalitieproject 1012 biedt nu de kans om met maatschappelijk
en politiek draagvlak een daadwerkelijke positieve verandering van het gebied te starten.
De verwachting is dat wanneer de Rode Loper is uitgerold en de herontwikkeling van het
Centraal Station en het Stationsplein een feit is, het gebruik en het uiterlijk van het
Damrak al sterk verbeterd zullen zijn. Het uitzicht op verandering biedt (meer)
mogelijkheden tot sturing. In de tussentijd is het van belang om maatregelen te nemen die
op korte termijn de vestiging van criminogene functies tegenhouden en verdere
verschraling stoppen.
De ontwikkelingen in de Nieuwendijk zijn minder afhankelijk van de bestaande ruimtelijke
(grootstedelijke) projecten, maar zullen zeker beïnvloed worden en waar gewenst
ondersteund worden, door de (beleids)middelen die worden ingezet als onderdeel van het
Project 1012.
Binnen de kaders van het Project 1012 en de straatgerichte aanpak wordt een meer
offensieve aanpak nagestreefd dan tot nu toe is gehanteerd. Overheid en markt zullen
daarbij samen aan de slag moeten. Dit hoofdstuk schetst de beschikbare instrumenten en
geeft een eerste aanzet tot strategieën waarlangs gehandeld kan worden. Er is een
onderscheid gemaakt tussen de korte en lange termijn. Op korte termijn moet vooral
gewerkt worden aan de kansen bij leegstand in en boven de plint, het uiterlijk van gevels
en het vergroten van draagvlak bij alle betrokkenen. Alle genoemde acties zullen concreet
worden uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma, dat de komende jaren de leidraad zal
zijn voor de straatgerichte aanpak van het Damrak en de Nieuwendijk.

7.2 Instrumenten
Gemeente, ondernemers en andere partijen werken samen aan het realiseren van het
streefbeeld voor het Damrak en de Nieuwendijk zoals dat in deze visie is beschreven.
Daarvoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar: een nieuw bestemmingsplan met
daarin verwerkt de Nota Beleidsaanpassingen 1012, het actief benaderen van nieuwe
(winkel)formules en het opbouwen van contacten en maken van afspraken met
ondernemers en pandeigenaren en het prioriteren van ondersteunende acties in
uitvoeringsprogramma s.
7.2.1 Bestemmingsplan
Een belangrijk instrument is het nieuwe bestemmingsplan voor postcodegebied 1012.
Hierin worden wenselijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt en ongewenste functies
beperkt. Dit zowel planologisch als beleidsmatig. Ook de functies van belangrijke
strategische panden kunnen worden beperkt danwel verruimd. Het nieuwe
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bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om gebiedsspecifiek beleid op te stellen. Het
bestemmingsplan is naar verwachting van kracht in 2013.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan wordt het ruimtelijk beleid waar
nodig en waar mogelijk aangepast, zodat de gewenste transformatie ook beleidsmatig
mogelijk wordt gemaakt. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de Nota
Beleidsaanpassingen Bestemmingsplangebied 1012. In de nota worden aanpassingen
voorgesteld over de wijze waarop wordt omgegaan met; horeca, wonen in panden met
een kantoorfunctie die groter zijn dan 1.000m2, consumentverzorgende dienstverlening
en criminogene functies.
Deze nota wordt volgens de huidige planning na de zomer van 2011 vastgesteld door de
stadsdeelraad. Het nieuwe bestemmingsplan wordt volgens planning in 2013 vastgesteld.
7.2.2 Sturen op functies
Een tweede instrument is het sturen op de economische functies die zich aan het Damrak
en de Nieuwendijk bevinden. Dit is een tijdsintensieve aangelegenheid die alleen mogelijk
is wanneer er goed wordt samengewerkt tussen eigenaren, winkeliers, investeerders en
de gemeente/stadsdeel. Hierbij maken we onderscheid tussen de korte en lange termijn.
Korte termijn
Tegengaan van vestiging van economisch laagwaardige en/of criminogene functies door
bestuurlijke aanpak in het kader van project 1012 en investeren in commitment van
pandeigenaren.
Door de bestuurlijke aanpak zal er medio 2011 een stop komen op de vestiging van
nieuwe massagesalons, minisupermarkten en souvenirwinkels in postcodegebied 1012.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de eerder genoemde Beleidsaanpassingen voor het
bestemmingsplangebied 1012.
Door het inzetten van de wet Bibob is het mogelijk om horeca-exploitanten te screenen op
hun financiële achtergronden. De vestiging van andere criminogene en laagwaardige
economische activiteiten is verder alleen tegen te gaan door in contact te komen met de
pandeigenaren en hen te wijzen op de mogelijkheden om bij beëindiging van lopende
huurcontracten contact te zoeken met het stadsdeel en straatmanagement. Op die manier
kan gezamenlijk gezocht worden naar een nieuwe huurder die past in het streefbeeld.
Het risico van deze aanpak is dat niet alle pandeigenaren geneigd zullen zijn om mee te
werken. Wanneer zich een huurder aandient die simpelweg meer huur kan betalen dan
een meer gewenste functie, en de eigenaar kiest hiervoor, dan is dit juridisch niet tegen te
houden. Veel hangt dus af van de bereidheid van pandeigenaren om mee te werken aan
een betere straat. Dit zal ook positieve invloed hebben op de waarde van het vastgoed.
Kiezen voor een kwalitatief gewenste huurder betekent dus niet alleen winst voor het
Damrak en/of de Nieuwendijk, maar in veel gevallen ook voor de pandeigenaar.
Investeren in commitment van eigenaren is dan ook een belangrijke opgave binnen de
straatgerichte aanpak 1012.
Tenslotte kan onderzocht worden welke rol de toepassing van de wet Bibob kan spelen bij
het tegengaan van criminogene functies. Bijvoorbeeld door het verplichten van
exploitatievergunningen en daaraan gekoppelde Bibobtoets.
Stimuleren van nieuwe vastgoedinvesteerders en/of het aangaan van strategische joint
ventures
De nadruk ligt niet alleen op de huidige vastgoedeigenaren. Omdat de verwachting is dat
het 1012 gebied uiteindelijk een zeer aantrekkelijk investeringsgebied zal zijn, zullen veel
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vastgoedpartijen interesse tonen voor het gebied. Hierin kan de overheid een sturende rol
spelen, bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden te sluiten met bonafide investeerders
en beheerders van vastgoed. Op die manier kan gericht worden gestuurd op de invulling
van panden met functies die passen bij het streefbeeld.
Kansen benutten bij leegstand
Langdurige leegstand in de plint is in beide straten geen direct probleem. Op korte termijn
speelt vooral dat het leegkomen van winkel- en kantoorpanden een kans is voor
verbetering van aanbod en uitstraling. Juist omdat het hier om zeer gewilde locaties gaat,
vereist dit een gezamenlijke aanpak en proactieve houding van alle betrokken partijen.
Dit betekent in eerste instantie een goed contact met de eigenaren van vastgoed.
Eigenaren van strategisch gelegen panden hebben eerste prioriteit. Te denken valt aan
een plenaire bijeenkomst met pandeigenaren.
Samen met de eigenaren wordt bekeken of er geschikte huurders gevonden kunnen
worden, en of geïnteresseerde partijen een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste
verbetering van de straat.
Het bovenstaande vereist ook dat er zicht komt op welke panden op korte termijn
vrijkomen van huurders en of er al zicht is op nieuwe huurders. Wanneer dat nodig is, kan
er contact gezocht worden met de verhuurder om in overleg te zoeken naar functies die
niet bijdragen aan verdere verschraling of beter nog: zorgen voor verbetering van het
winkelaanbod. Een andere lijn voor de korte termijn is gericht op handhaving van
criminogene functies (Emergo).
Versterken van de banden met en tussen de bestaande ondernemers en overige
voorzieningen en functies.
Deze visie is daar een belangrijk middel voor. Op deze manier ontstaat een gezamenlijk
streefbeeld voor het Damrak en de Nieuwendijk. Succesvol werken aan verbetering van
de straten lukt alleen als zoveel mogelijk partijen de handen ineen slaan.
Lange termijn
Om er voor te zorgen dat na de uitrol van de Rode Loper, het gereedkomen van het
Stationseiland en het CS het Damrak zich in de gewenste richting ontwikkelt, is het nodig
om bonafide partijen nu al te interesseren voor het Damrak of de Nieuwendijk als
mogelijke vestigingslocatie. Ook is het van belang om nieuwe partijen (nieuwe
ondernemers, ontwikkelaars, investeerders etc.) kennis te laten nemen van de visie voor
het Damrak en de Nieuwendijk en hen deelgenoot te laten maken van het gedeelde
toekomstbeeld.
7.2.3 Prioriteren
Verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie maken gebruik van
programma s waarin budgetten, capaciteiten en acties (meer)jaarlijks worden geprioriteerd.
In overleg kan hierbij vanuit de straatgerichte aanpak sturing worden gegeven aan de
prioriteiten voor het Damrak en de Nieuwendijk.
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7.3 Concrete acties
Damrak
Verbeteren en vrijmaken zichtlijnen naar het Natte Damrak en over het Damrak
o In overleg met de rederijen om te komen tot een betere indeling van de kade
o Aanlichten monumentale oostgevel (onderzoeken haalbaarheid) (project
Natte Damrak).
Opruimen en kwalitatief verbeteren openbare ruimte (Rode Loper)
o Visie Damrak Nieuwendijk delen met en verbinden aan het project Rode
Loper;
o Laten verwijderen van de bebouwde terrassen;
o Onderzoeken of er draagvlak is voor het maken van onderlinge afspraken
tussen ondernemers waarin gestreefd wordt naar eenheid in terrasvoering,
bijvoorbeeld via de ondernemersvereniging, KvK en KHN;
o Gezamenlijk (ondernemers en gemeente) mogelijkheden onderzoeken om te
komen tot afspraken over beheer van de openbare ruimte (schoon en heel),
naast het standaardbeheer door de overheid. Te denken valt aan een
Convenant zoals in 2009 is opgesteld voor het Rembrandtplein.
Opruimen gevelbeeld en plint
o In overleg met ondernemers tot een opschoning en verbetering van de
gevelreclame komen.
o Vastgoedeigenaren aanzetten om waar mogelijk in huurcontracten
voorwaarden op te nemen over uitstallingen en reclames.
Meer variatie kwaliteitsniveau horeca met behoud van verhouding winkel- en
horecafuncties
o Ondersteunen kwalitatieve innovatieve initiatieven;
o Scherp handhaven op overlastgevende horeca;
o Actief aantrekken van nieuwe innovatieve concepten;
o Waar mogelijk screening op antecedenten en achtergrond bij nieuwe
ondernemers, door eigenaren.
Functies boven de plint
o Streven naar het realiseren van meer woningen, in samenwerking met het
project WBB. (Het Damrak biedt kansen voor grotere, luxere appartementen)
o Inventariseren van mogelijkheden om leegstand tegen te gaan. En daarbij de
kijken naar vernieuwende en/of culturele invullingen.
Hogere kwaliteit detailhandel
o Aantrekken en loodsen van vernieuwende en 'experience' winkelconcepten;
o Actief aantrekken van nieuwe innovatieve concepten;
o Waar mogelijk screening op antecedenten en achtergrond bij nieuwe
ondernemers, door eigenaren en gemeente.
Verlevendigen en toegankelijker maken oostzijde,
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o

Nieuwe functie Beurs en Beursplein (sleutelproject)

Verbeteren organisatiegraad van de belanghebbenden en samenwerking tussen de
belangengroep onderling.
Nieuwendijk
Verbreden van de economische basis door een gevarieerder aanbod
o Ondersteunen bestaande kwalitatieve initiatieven;
o Aantrekken en loodsen van vernieuwende winkels;
o Vastgoedeigenaren aanzetten tot het verbinden van voorwaarden aan
invulling (geen criminogene functies, voorwaarden kwaliteit uiterlijk en
reclame) door huurder;
o Beperken mogelijkheden ongewenste functies (keerklepregeling en
handhaving).
Opruimen en kwalitatief verbeteren verbindingen met Damrak en CS
o Visie Damrak/Nieuwendijk delen met en verbinden aan het project Rode
Loper;
o Aanpakken van gevelreclame en functies in de stegen;
o Opknappen Hasselaerssteeg, herprofilering van de openbare ruimte
Hasselaerssteeg (Uitvoeringsprogramma 1012 (2010-2014));
o Publiekstrekkende functies aantrekken op de hoeken met de Prins
Hendrikkade.
Opruimen gevelbeeld en plint aan de westzijde
o In overleg met ondernemers tot een opschoning en verbetering van de
gevelreclame komen;
o Vastgoed eigenaren aanzetten om waar mogelijk in huurcontracten
voorwaarden op te nemen over uitstallingen en reclames.
Functies boven de plint
o Streven naar het realiseren van meer woningen, in samenwerking met het
project WBB.
o Inventariseren van mogelijkheden om leegstand tegen te gaan.
Verbeteren verbinding met Haarlemmerstraat en Kernwinkelgebied.
o Onderzoeken mogelijkheden opruimen en herprofileren Haarlemmersluis;
o Aanpassen profiel en markering Martelaarsgracht;
o Onderzoeken van mogelijkheden om doorstroming van niet-toeristisch publiek
en doorgaand verkeer door de Korte Nieuwendijk te stimuleren.

7.4 Strategische panden
Bij het realiseren van het in het vorige hoofdstuk beschreven streefbeeld voor de
Nieuwendijk en het Damrak kunnen bepaalde panden als vliegwiel fungeren.
Bijvoorbeeld wanneer zij gezichtsbepalend zijn door hun omvang (t.b.v.
publieksaantrekkende werking) of ligging (bv. hoekpanden). Hierdoor hebben zij
invloed op het gebruik en de ervaring van de straat en directe omgeving. Door deze
positie kunnen zij als vliegwiel fungeren bij het behalen van de gewenste
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transformatie. Deze panden worden hieronder als strategische panden opgesomd.
Binnen de straatgerichte aanpak zal het benutten van de kansen die deze panden
hebben prioriteit hebben.
7.4.1 Damrak
- Victoria Hotel
- C&A Gebouw
- Beurs van Berlage
- Bureau voor Handelsinlichtingen (De cost gaet voor de baet uyt), Oudebrugsteeg.
- Damrak 66
7.4.2 Nieuwendijk
- Hoekpanden Martelaarsgracht en Singel
- Victoria Hotel en hoekpanden Hasselaerssteeg/Haringpakkerssteeg
- Breugelhuys (Nieuwendijk 16)

7.5 Rolverdeling bij uitvoering
Project 1012 is een coalitieproject. Het bereiken van het in de straatvisies beschreven
streefbeeld kan niet door de overheid alleen worden gerealiseerd. Samenwerking met
marktpartijen en corporaties is noodzakelijk. De overheid neemt een regisserende rol op
zich en draagt zorg voor het vormen en uitbouwen van de samenwerking tussen overheid
en markt. De coördinatie tussen alle partijen vindt plaats in een werkgroep. De werkgroep
Damrak/Nieuwendijk wordt mogelijk een begeleidingsgroep van de straatgerichte aanpak
die regelmatig bij elkaar komt.
De projectleiders van het stadsdeel zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van
de aanpak en toetsen hun plannen aan de visie en bespreken deze met de
begeleidingsgroep.
De Ondernemersvereniging(en), Vereniging(en) van Eigenaren en de straatmanager
zetten zich in bij het realiseren en in stand houden van het geschetste streefbeeld.
Daarnaast is deze visie de leidraad voor de straatgerichte aanpak. De nadruk ligt op het
invullen van de ambitie van het Damrak als hoogwaardige entree van Amsterdam en van
de Nieuwendijk als volwaardige verbindende winkelroute tussen de Haarlemmerbuurt en
het kernwinkelgebied. In de straatgerichte aanpak werken private en publieke partijen
samen aan het realiseren van het in de visie beschreven streefbeeld.
Verder wordt er voor het hele postcodegebied 1012 een nieuw bestemmingsplan gemaakt.
Daarmee kunnen ongewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden
tegengehouden danwel gewenste ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. Dit
bestemmingsplan zal in 2013 van kracht worden.

7.6 Vervolg
Deze visie is de richtlijn voor de straatgerichte aanpak in het plangebied die moet leiden
tot het geschetste streefbeeld. Hiervoor wordt een specifiek Uitvoeringsplan opgesteld
met een uitgewerkte planning voor de komende vier jaar. De in paragraaf 7.3 opgesomde
acties worden hierin verwerkt. Wanneer nodig wordt het Uitvoeringsplan in overleg met de
werkgroep aangepast.
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Tijdens de bespreking van de voorliggende visie met buurtbewoners en ondernemers, op
25 mei 2011, is door meerdere deelnemers de tip gegeven om de visie voor het Damrak
concreter te maken, bijvoorbeeld door het gebied op te splitsen in verschillende
sfeergebieden . Vooralsnog is er voor gekozen om dit niet in deze visie te doen, maar te
bekijken of dit in de vertaling van de visie naar een Uitvoeringsplan gedaan kan worden.
Het nadeel van het benoemen van locatiespecifieke sferen is dat het lijkt alsof deze
maakbaar en stuurbaar zijn. We kiezen er liever voor om ruimere kaders op te stellen
die samen een wervend perspectief vormen en waarbinnen de markt bepaalt welke
functie op welke plek komt.
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