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Concept Terrassenplan Albert Cuypstraat 
(tussen de Ferdinand Bolstraat en de Van Woustraat) 

Inzage: maandag 9 juli 2018 t/m zondag 19 augustus 2018 

Projectleider: V. de Bruijn, v.de.bruijn@amsterdam.nl  

Zie ook: www.amsterdam.nl/terrassenzuid  

1  Korte toelichting 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid streeft ernaar om in overleg met bewoners en 

ondernemers gebiedsgericht beleid te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met het 

woon- en leefklimaat in het betreffende gebied. Het voorliggende Terrassenplan Albert 

Cuypstraat is een afweging tussen de wederzijdse belangen van ondernemers en bewoners aan de 

Albert Cuypstraat.  

Enkele van de speerpunten in het Bestemmingsplan De Pijp 2018 zijn het herstellen van de balans 

tussen wonen en werken, het vergoten van de verkeersveiligheid en het terugdringen van 

horecaoverlast. Eén van de instrumenten om deze doelen te bewerkstelligen  is maatwerk op de 

terrasvorming in straten waar het woon-leefklimaat en de verkeersveiligheid onder druk staan.  

Het voorliggende ‘Terrassenplan Albert Cuypstraat’ is een uitwerking van bovengenoemd 

maatwerk op terrasvorming in de Albert Cuypstraat, tussen de Ferdinand Bolstraat en de Van 

Woustraat.  

2  Terrassenbeleid 2017 

In het Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid 2017 (vastgesteld op 21 november 2017) is de mogelijkheid 

opgenomen af te wijken van generieke regels voor terrasvorming in stadsdeel Zuid, door voor 

bepaalde straten of buurten een terrassenplan vast te stellen. In een terrassenplan worden de 

locatie, het formaat en de kwantiteit van terrassen in het gebied vastgelegd, zodat horecaoverlast 

en verkeersonveilige situaties zoveel mogelijk worden beperkt.  

Bij het opstellen van de terrassenplannen wordt uitgegaan van het behouden van de bestaande 

vergunde terrassen en terrastijden, en het tegengaan van de uitbreiding van terrassen in omvang 

en aantal. Pas als de situatie erom vraagt zal worden overgegaan op het beperken dan wel 

intrekken van  terrasvergunningen, waarbij voor lopende vergunningen een opheffingsuitstelling 

van minimaal één terrasseizoen in acht wordt genomen.  

Bij de selectie en prioritering van gebieden waarvoor een terrassenplan wordt opgesteld wordt 

gekeken naar binnenkort uit te voeren herinrichtingsplannen, en wordt gekeken of het 

leefklimaat, de verkeersveiligheid, de openbare orde en het gewenste of doelmatige gebruik van 

de openbare ruimte onder druk staan.  
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De Albert Cuypstraat is één van de geprioriteerde gebieden waarvoor een terrassenplan wordt 

opgesteld. Daarnaast zijn in De Pijp o.a. terrassenplannen opgesteld voor de Van Woustraat, de 

Frans Halsbuurt, en het zuidelijke deel van de Ferdinand Bolstraat.  

 

 

3  Leefbaarheid in de Albert Cuypstraat   
 

Naar aanleiding van geluiden uit de wijk en de groeiende drukte in het gebied rondom de Albert 

Cuypmarkt, heeft stadsdeel Zuid het voornemen een terrassenplan vast te stellen voor de Albert 

Cuypstraat in het gebied tussen de Ferdinand Bolstraat en de Van Woustraat. Het terrassenplan 

beoogt de horeca- en geluidsoverlast in de straat te beperken en de hoge druk op het woon-

leefklimaat te verlichten.  

 

Op de vroege ochtend en in de avond zorgt de op- en afbouw van de Albert Cuypmarkt voor veel 

geluidsoverlast bij omwonenden. Om erop toe te zien dat de geluidsoverlast niet wordt 

gecontinueerd of uitgebreid door terrassen die na markttijden (na 21.00 uur) in de Albert 

Cuypstraat worden opgebouwd en geëxploiteerd, heeft het stadsdeel het voornemen om de 

Albert Cuypstraat aan te wijzen als een terrassenvrije zone. 

 

Dat wil zeggen dat er voor de Albert Cuypstraat geen vergunningen meer worden verstrekt voor 

het voeren van een terras, ook niet buiten markttijden (na 21.00 uur). Bestaande vergunningen 

worden ingetrokken, met inachtneming van een overgangsperiode van minimaal één 

terrasseizoen. In de praktijk betekent dit dat alle bestaande terrassen de huidige vergunde termijn 

kunnen uitzitten (zie onder). 

 

 

4  Voorstellen Terrassenplan Albert Cuypstraat 
 

Het terrassenplan van de  Albert Cuypstraat betreft het gebied tussen de Ferdinand Bolstraat en 

de Van Woustraat. De terrassen die op de hoek van de Albert Cuypstraat en een zijstraat in de 

zijstraat zijn gelegen, zijn niet in dit plan opgenomen.   

Adressen aan de Albert Cuypstraat tussen de Ferdinand Bolstraat en de Ruysdealkade zijn 

opgenomen in het terrassenplan van de Frans Halsbuurt. 

 

4.1 Voorstellen terrassenplan 

Voor de terrassen in het gebied van de Albert Cuypstraat tussen de Ferdinand Bolstraat en de Van 

Woustraat worden de volgende voorstellen gedaan: 

 

A. in het gebied mogen geen nieuwe terrassen worden geëxploiteerd;  

B. in het gebied worden lopende vergunningaanvragen afgewezen;  

C. in het gebied worden bestaande vergunde terrassen verwijderd, met inachtneming van 

een overgangsperiode van één terrasseizoen; 

D. er worden geen verdere aanpassingen gedaan aan de huidige vergunde openingstijden 

voor terrassen in het gebied.  
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4.2 Gevolgen adressen terrassenplan  

Onderstaand volgt een lijst met vergunde terrassen die na invoering van het Terrassenplan Albert 

Cuypstraat niet meer worden vergund en/of waarvan een aanvraag voor verlenging van de 

vergunning zal worden afgewezen.  

 

 

> T01 | Albert Cuypstraat 130 | De Groene Vlinder  

De vergunning voor dit terras zal niet worden verlengd. 

1. een terraseiland in de Albert Cuypstraat van 2,80m diep en 5,00m breed (het terraseiland 

mocht worden opgebouwd na het afbouwen van de markt, om 21.00 uur);  

2. een terras langs de gevel aan de zijde van de Albert Cuypstraat van 0,60m diep en 8,00m 

breed.  

 

 

> T02 | Eerste Van der Helststraat 37 | Café Flamingo  

De vergunning voor dit terras zal niet worden  verlengd.  

1. een terraseiland (om de boom) in de Albert Cuypstraat van 3,60m diep en 3,60m breed 

(met een boomuitsnede aan de straatzijde van 2,00m diep en 2,00m breed (het 

terraseiland mocht worden opgebouwd na het afbouwen van de markt, om 21.00 uur);;  

2. een gevelbank langs de gevel aan de zijde van de Albert van 0,50m diep en 2,70m breed;  

3. een gevelbank langs de gevel aan de zijde van de Albert van 0,50m diep en 4,00m breed;  

 

 

> T03 | Eerste Sweelinckstraat 12| De Schaapskooi  

De vergunning voor dit terras zal niet worden verlengd.  

1. een terraseiland in de Albert Cuypstraat van 4,60m diep en 6,73m breed.  

 

 

5  Inspraak- en vervolgproces vaststelling  
 

Het besluit op vaststelling van een terrassenplan is een bevoegdheid van de burgermeester dat is 

gemandateerd aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid. Het voorliggende 

Concept Terrassenplan Albert Cuypstraat wordt na akkoord van de voorzitter ter inzage gelegd 

voor een periode van 6 weken, van maandag 9 juli 2018 t/m zondag 19 augustus 2018.  

 

Na de inspraakperiode wordt een Nota van Beantwoording opgesteld waarin inspraakreacties 

worden beantwoord, en worden eventuele aanpassingen aan het terrassenplan doorgevoerd. De 

voorzitter legt de Nota van Beantwoording en het Definitieve Terrassenplan Albert Cuypstraat 

voor aan de leden van het  Dagelijks Bestuur ter bespreking. Na akkoord van het Dagelijks Bestuur 

zal de voorzitter van het Dagelijks Bestuur de plannen ondertekenen. Een afschrift van het 

vaststellingsbesluit wordt ter kennisgeving overlegd aan de burgemeester.   

 

Bij het besluit tot vaststelling van de terrasplannen wordt overwogen dat: 

 

1:  de Albert Cuypstraat zich leent voor een terrassenplan zoals bedoeld in het 

Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid 2017;  

2:  dat het terrassenplan leidt tot de gewenste balans tussen wonen en werken in het 

aangewezen gebied tussen de Ferdinand Bolstraat en de Van Woustraat;   
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3:  dat de duur en vorm van reeds verleende vergunningen zoveel mogelijk 

gerespecteerd wordt; 

4:  dat er geen nieuwe vergunningen worden verstrekt.  

 

Het Terrassenplan Albert Cuypstraat treedt in werking de dag van het besluit.  

 

 

6  Bijlagen  
 

> 1: Kaart plangebied Terrassenplan Albert Cuypstraat  

 

 

Bij ondertekening volgt het besluit tot vaststelling van het Terrassenplan Albert Cuypstraat zodat 

terrassen slechts zijn toegestaan zoals vastgelegd in het plan. Bij verschil tussen bovenstaande 

tekst en de kaarten is de tekst leidend.  

 

De burgemeester  van Amsterdam,  

namens deze,  

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, 

 

 

 

 

 

 

Sebastiaan Capel  

 

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden toegezonden aan de burgemeester 
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Bijlage 1: Kaart plangebied Terrassenplan Albert Cuypstraat  
 

                                  Grens terrassenplan. 


