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Concept Terrassenplan Van Woustraat  
 

Inzage: 16 januari tot en met 26 februari 2018  

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

 

 

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.  

 

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. De 

komende jaren vinden in het gebied De Pijp een aantal herinrichtingsprojecten plaats, waarbij 

gebiedsgerichte terrassenplannen worden opgesteld.  

 

Het voorliggende ‘Terrassenplan Van Woustraat’ is een uitwerking van bovengenoemd maatwerk 

op terrasvorming in de Van Woustraat tussen respectievelijk de Stadhouderskade en de 

Ceintuurbaan (Noord), en de Ceintuurbaan en de Tolstraat (Midden).  

 

 
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 

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 ontworpen 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.  

 

De Van Woustraat is één van de geprioriteerde gebieden waarvoor een terrassenplan wordt 

opgesteld. Daarnaast worden in De Pijp o.a. terrassenplannen opgesteld voor de Frans Halsbuurt, 

de Ceintuurbaan en het zuidelijke deel van de Ferdinand Bolstraat.  
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3.  Herinrichting Van Woustraat  
 

De Van Woustraat is een stadsstraat met een hoge verkeersintensiteit die dient als 

ontsluitingsweg voor De Pijp en de Rivierenbuurt, en daarnaast ook functioneert als een winkel- en 

horecastraat. Door de drukte, beperkte breedte en multifunctionaliteit wordt de weg door 

(verkeers-)gebruikers, ondernemers en omwonenden als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Bij 

de herinrichting  van de Van Woustraat wordt daarom in het bijzonder rekening gehouden met het 

veraangenamen van de verblijfskwaliteit en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor 

hoofdzakelijk fietsers en voetgangers, waarbij wordt geluisterd naar het gemeentelijk verkeers- en 

ruimtelijke ordeningsbeleid. 

 

De Van Woustraat maakt onderdeel uit van het Plusnet Voetganger1 van Amsterdam, waarbij de 

voetganger als verkeersdeelnemer prioriteit krijgt. De breedte van de bestaande voetpaden 

varieert, maar is op de meeste plaatsen circa 3,2 meter breed. Op deze voetpaden bevinden zich 

echter veel obstakels (o.a. geparkeerde fietsen, prullenbakken, uitstallingen, bovenleidingmasten)  

die de vrije doorloopruimte beperken. In het herinrichtingsontwerp worden de stoepen verbreed 

en worden deze objecten dusdanig geplaatst dat de vrije doorloopruimte niet wordt belemmerd. 

 

Omdat het niet wenselijk is dat de ontstane extra ruimte wordt ingenomen door terrassen wordt 

voor de Van Woustraat een terrassenplan opgesteld.  

 

 

4.  Terrassenplan Van Woustraat  
 

De Van Woustraat is opgedeeld in drie delen: Noord (Stadhouderskade – Ceintuurbaan), Midden 

(Ceintuurbaan – Tolstraat) en Zuid (Tolstraat – Jozef Israëlkade). Voor het middendeel van de Van 

Woustraat tussen de Ceintuurbaan en de Tolstraat is het Definitief Ontwerp voor herinrichting 

vastgesteld. Op 9 november 2017 heeft de Gemeenteraad besloten om het noordelijk deel van de 

Van Woustraat tussen de Stadhouderskade en de Ceintuurbaan autoluw te maken. Voor dit 

gedeelte van de straat wordt een nieuw ontwerp gemaakt, dat opnieuw het participatietraject zal 

doorlopen. Ook voor het zuidelijke deel van de Van Woustraat (tussen de Tolstraat en de Jozef 

Israëlkade) wordt een herinrichtingstraject opgestart. Dit gedeelte van de straat is breder en 

rustiger dan het noordelijk en midden gedeelte, voor het zuidelijk deel worden daarom geen 

terrassenplan opgesteld. Het voorliggende Terrassenplan Van Woustraat is daarom opgedeeld in 

twee delen: Noord en Midden.  

 

De Terrassenplannen voor het noordelijk- en middendeel van de Van Woustraat zijn onderhevig 

aan hetzelfde maatwerk (zie Voorstellen) en volgen eenzelfde bestuurlijk traject. De plannen 

worden samen ter inzage gelegd, maar op separate kaarten ingetekend: de terrassen in het 

noordelijk deel van de straat worden ingetekend op een kaart van de huidige situatie, de terrassen 

in het middendeel worden ingetekend op het Definitief Ontwerp van de straat.  

 

Hoewel voor het noordelijk gedeelte nog geen ontwerp voor herinrichting is vastgesteld, wordt 

wel al een terrassenplan opgesteld. Dit omdat er voor het complete noordelijk- en middendeel 

Van Woustraat één beleid geldt, omdat de druk op dit deel van de straat dusdanig hoog is dat nu al 

behoefte is aan het bevriezen van de ruimte voor terrassen. Het Definitief Ontwerp van de Van 

Woustraat Noord prevaleert uiteindelijk over het terrassenplan, maar zal naar verwachting niet 

zorgen voor veranderingen in het plan (d.w.z. de doorloopruimte zal door herinrichting uitbreiden, 

                                                                    
1
 Zie gemeentelijke Mobiliteits Aanpak Amsterdam (MAA).  
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en het is ook in dit deel van de Van Woustraat niet wenselijk dat deze ruimte wordt ingenomen 

door terrassen).  

 

4.1 Voorstellen terrassenplan Van Woustraat  

 

In de Van Woustraat tussen de Stadhouderskade en de Tolstraat (Noord en Midden) mogen geen 

nieuwe terrassen worden geëxploiteerd en mogen bestaande terrassen niet uitbreiden. De huidige 

terrassen die gevestigd zijn aan de Van Woustraat worden geconserveerd. 

 

Terrassen met een diepte van 0,50 meter worden gevelbanken genoemd. Voor gevelbanken wordt 

een grotere doorloopruimte gerekend dan voor een regulier terras in verband met de zithouding, 

waarbij beenruimte moet worden meegenomen in het berekenen van de doorloopruimte. Voor 

een gevelbank wordt voor de obstakelvrije doorloopruimte minimaal 2,30 meter gerekend.  

 

Horecalocaties op de hoek van de Van Woustraat en een zijstraat hebben de mogelijkheid een 

terras te voeren in de betreffende zijstraat, mits zij in overeenstemming met het Definitief 

Ontwerp voor de straat niet zorgen voor een inperking van de minimale  2,00 meter 

doorloopruimte. Uitbreiding van bestaande terrassen in de zijstraten en vorming van nieuwe 

terrassen in de zijstraten is niet toegestaan voor ondernemingen die gevestigd zijn aan de Van 

Woustraat.  

 

Er worden geen aanpassingen gedaan aan de huidige openingstijden.  

 

4.2 Gevolgen terrassenplan Noord: Stadhouderskade – Ceintuurbaan 

 

Het Terrassenplan Van Woustraat heeft geen directe gevolgen voor de vorm en locatie van de 

huidige terrassen in het noordelijk deel. Onderstaand volgt een lijst met terrassen die worden 

geconserveerd. Dat wil zeggen dat de genoemde terrassen niet in aanmerking komen voor 

uitbreiding of verplaatsing, en dat er geen nieuwe terrassen meer bijkomen.   

 

 

> T01 | Geflipt | Van Woustraat 15 

Voor de Van Woustraat 15 wordt een terras in drie delen toegestaan, met een totale 

oppervlakte van 17,70m2. Het terras betreft:  

1: een terras in de Hemonylaan, met schuine afloop aan de straatzijde van de Van 

Woustraat (versmalling richting Hemonylaan). Het terras is respectievelijk 3,10m 

(gevelzijde) en 2,30m (straatzijde) breed en 4,50m lang;  

2: een gevelbank aan de Hemonylaan van 0,50m diep en 3,10m lang; 

3: een gevelbank aan de Van Woustraat van 0,50m diep en 8,00m lang.  

 

> T02 | Lavina | Van Woustraat 32 

Voor de Van Woustraat 32 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

1,60m2. Het terras betreft een gevelbank aan de zijde van de Van Woustraat van 0,50m 

diep en 3,20m lang.  
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> T03 | SNCKBR | Van Woustraat 34-36 

Voor de Van Woustraat 34-36 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

1,35m2. Het terras betreft twee gevelbanken aan de zijde van de Van Woustraat van 0,50m 

diep en 1,35m lang aan straatnummer 36.  

 

 

> T04 | Bulls & Dogs | Van Woustraat 58 

Voor de Van Woustraat 58 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

1,30m2. Het terras betreft een gevelbank aan de zijde van de Van Woustraat van 0,50m 

diep en 2,60m lang.  

 

 

> T05 | Thai Food Café | Van Woustraat 74 

Voor de Van Woustraat 74 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

1,35m2. Het terras betreft een gevelbank aan de zijde van de Van Woustraat van 0,50m 

diep en 2,70m lang.  

 

 

> T06 | Coffee Company | Van Woustraat 92 

Voor de Van Woustraat 92 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

8,40m2. Het betreft een terras aan de gevel aan de zijde van de Ceintuurbaan van 0,60m 

diep en 14,00m lang.  

 

 

4.3 Gevolgen terrassenplan Midden: Ceintuurbaan – Tolstraat  

 

Het Terrassenplan Van Woustraat heeft geen directe gevolgen voor de vorm en locatie van de 

huidige terrassen in het middendeel. Onderstaand volgt een lijst met terrassen die worden 

geconserveerd. Dat wil zeggen dat de genoemde terrassen niet in aanmerking komen voor 

uitbreiding of verplaatsing, en dat er geen nieuwe terrassen meer bijkomen.   

 

 

> T07 | Café Chris Scholten | Van Woustraat 104 

Voor de Van Woustraat 104 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

10,35m2. Het betreft een terras aan de gevel aan de zijde van de Sint Willibrordusstraat 

van 0,90m diep en 11,50m lang.  

 

 

> T08 | Het Einde | Van Woustraat 97H 

Voor de Van Woustraat 97H wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

17,00m2. Het betreft een terras aan de gevel aan de zijde van de Sint Willibrordusweg van 

1,00m diep en 17,00m lang.  

 

 

> T09 | De Stadskantine | Van Woustraat 120 

Voor de Van Woustraat 120 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

7,68m2. Het terras bestaat uit twee losliggende terras-eilanden die worden gescheiden 

door een boom (1,15m uit elkaar) en die op 2,00m van de gevel liggen, aan de zijde van de 

Kuipersstraat. Beide terrassen zijn 1,60m diep en 2,40m lang.  
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> T10 | Spaghetteria | Van Woustraat 123  

Voor de Van Woustraat 123 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

17,85m2. Het terras betreft een terras aan de gevel aan de zijde van de Kuipersstraat van 

2,10m diep en 8,50m lang.  

 

 

> T11 | Pekelhaaring | Van Woustraat 127-129 

Voor de Van Woustraat 127-129 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte 

van 8,85m2. Het terras betreft: 

1: twee gevelbanken aan de zijde van de Van Woustraat van respectievelijk 0,50m diep en 

3,00m lang, en 0,50m diep en 3,90m lang;  

2: een terras aan de gevel aan de zijde van de Rustenburgerstraat van 1,00m diep en 

3,60m lang; 

3: een aansluitende gevelbank aan de Rustenburgerstraat van 0,50m diep en 3,60m lang.  

 

 

> T12 | Coffee Company | Van Woustraat 153  

Voor de Van Woustraat 153 wordt een terras toegestaan met een totale oppervlakte van 

8,19m2. Het betreft een terras in twee delen: een terras aan de gevel aan de zijde van de 

Van Woustraat van 0,70m diep en 3,30m lang, en een terras aan de gevel aan de zijde van 

de Pieter Aertszstraat van 0,70m diep en 8,4m lang.  

 

 

5.  Inspraak- en vervolgproces vaststelling  
 

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

gemandateerd aan stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel. Het voorliggende Concept 

Terrassenplan Van Woustraat Noord en Midden wordt na akkoord van de stadsdeelvoorzitter ter 

inzage gelegd voor een periode van 6 weken, van dinsdag 16 januari tot en met maandag 26 

februari 2018.  

 

Na de inspraakperiode wordt een Nota van Beantwoording opgesteld en worden eventuele 

aanpassingen aan het terrassenplan doorgevoerd. De stadsdeelvoorzitter legt de Nota van 

Beantwoording en het Definitieve Terrassenplan Van Woustraat Noord en Midden voor aan het 

Dagelijks Bestuur voor akkoord. Een afschrift van het vaststellingsbesluit wordt na akkoord ter 

kennisgeving overlegd aan het College van B&W.   

 

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

 

1:  de Van Woustraat Noord en Midden zich leent voor een terrassenplan zoals 

bedoeld in het Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid 2017;  

2:  dat het terrassenplan leidt tot de gewenste (extra) ruimte voor voetgangers en 

dat wordt  voorkomen dat de ontstane ruimte wordt ingenomen door terrassen;   

3:  dat de duur en vorm van reeds verleende vergunningen zoveel mogelijk 

gerespecteerd wordt; 

4:  dat er geen nieuwe vergunningen worden verstrekt.  

 

Het Terrasplan van Woustraat treedt in werking de dag van het besluit.  
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 6.  Bijlagen  
 

> Kaart Terrassenplan Van Woustraat Noord  

> Kaart Terrassenplan Van Woustraat Midden 

 

 

 

 

Bij ondertekening volgt het besluit tot vaststelling van het Terrasplan Van Woustraat Noord en 

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

bovenstaande tekst en de kaarten is de tekst leidend.  

 

De burgermeester  van Amsterdam,  

namens deze,  

de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Zuid,  

 

 

 

 

 

Sebastiaan Capel  

 

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden toegezonden aan het College van B&W 

 

 

 

 


