
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: concept - Voorlopig ontwerp Frans Halsbuurt - 3e behandeling 
 
Aangemeld door: Peter Ulle (Senior ontwerper Openbare Ruimte R&D) 
Telefoonnummer: 06 – 26 9761 27 
E-mail: p.ulle@amsterdam.nl 
 
Uit te nodigen betrokken wegbeheerder(s): Rob van het Padje / Rene Riemersma 
Telefoonnummer: 06-20362192 
E-mail: R.Riemersma@Amsterdam.nl 
 
Meegezonden stukken:  
- VO Frans Halsbuurt (incl. relevante doorsnedes) 
- Voorbeeld rijcurve Daniel Stalpertstraat  
  
 
Aanleiding/toelichting: 
De openbare ruimte in de Frans Halsbuurt wordt opnieuw ingericht. De basis voor de 

ontwerpen wordt gevormd door de Nota van uitgangspunten (vastgesteld op 7 
mei 2019) waarin op verzoek van de buurt wordt uitgegaan van een erf. Er 
komen geen parkeerplaatsen meer terug in de openbare ruimte.  

 
Samen met de buurt is er een Voorlopig-Ontwerp (VO) opgesteld en op 1 juli j.l. aan de 

bewoners gepresenteerd. De buurt heeft vervolgens een maand de tijd 
gekregen om te reageren. Er kwamen veel, overwegend positieve, reacties & 
opmerkingen. Deze zijn inmiddels verwerkt in het ontwerp. Het afronden van 
het participatieproces met de buurt zal pas plaatsvinden nadat de CVC 
akkoord is gegaan met het VO. 

 
Het concept-herinrichtingsplan is op 10 september en 22 oktober 2019 behandeld in de 

CVC. In beiden vergaderingen is de commissie niet akkoord gegaan met het 
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VO voor de Frans Halsbuurt. Het VO is om deze reden aangepast, hiertoe 
hebben we in de afgelopen periode met de volgende CVC-leden gesproken: 

 
- Onbeperkt Zuid (hr. Groot Kormelink) 
- Fietsersbond (hr. Kerstens) 
- Brandweer (hr. Klanke) 
- Politie (Erik Volkerink) 
- V&OR (hr. Verdurmen) 
- R&D (hr Oostindië) 

 
Het volgende is aangepast: 

1. De eerste Jacob van Campenstraat  en de Frans Halsstraat zullen niet meer als erf 
worden uitgevoerd, maar in een standaard 30 km/h-inrichting. De Ruysdealkade was 
al 30 km/h. 

2. Voor de overige straten wordt erf voorgesteld. Hierbij is gezocht naar zo min mogelijk 
rechtstand (vanwege de snelheid van het autoverkeer). Tegelijkertijd is rekening 
gehouden met de rijcurve van de ladderwagen/brandweer (dit onderzoek is door 
R&D) gedaan. In de bijlage een voorbeeld van één van de straten, namelijk de Daniel 
Stalpertstraat.    

3. In het oude ontwerp waren soms grote groenvakken aanwezig die ver doorliepen 
richting het hart van de straat. Meerdere CVC-leden gaven aan dit ongewenst te 
vinden voor de veiligheid van de voetgangers en voor minder-validen. We hebben dit 
inmiddels aangepast, door middel van doorsteekjes en wijzigingen in de vorm en 
formaat van de groenvakken. 

4. Bij de kruispunten komen de 30 km/h inrichting en de erfinrichting bij elkaar. Er werd 
ons geadviseerd om dit niet met drempels op te lossen. Er werd voorgesteld om het  
niveauverschil bij de rijbaan op te lossen door middel van bestrating. 

5. Bij toegangen tot de erven komen borden waarop de max. snelheid van 15 km/h 
wordt aangegeven. 

6. De openbare ruimte zal, met dit plan, groener worden. Ook komen er hagen voor. 
Hagen mogen niet leiden tot onoverzichtelijke situaties. Afgesproken is een max. 
hoogte van 60 cm nabij het deel waar de auto’s rijden. 

7. De hoek Ruysdaelkade/Albert Cuypstraat is op dit moment verwarrend voor 
verkeersgebruikers (wie heeft voorrang ?). Voorgesteld wordt om hier een 
poortconstructie te maken. 

 
 
De brandweer heeft inmiddels laten weten akkoord te gaan met het gewijzigde VO  
 
 
 
 
Is dit onderwerp al eerder in de CVC besproken?  
Ja 
 
 
Resultaat/advies Werkgroep Verkeerslichten Amsterdam (WVA):   
n.v.t 
 
 
Voldoet het voorgestelde ontwerp aan de normen van een ‘duurzaam veilige 
Infrastructuur’? 
Ja. In het ontwerp is sprake van straten met een 30 km/h-inrichting en 15 km/h  
 
Leidraad CVC 



Qua 30 km/h conform. De leidraad doet verder geen uitspraken over erven. 
 
 
Bestuurlijke besluitvorming: 
De NvU is op 7 mei 2019 vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van 
een erf. De planning is om het definitief ontwerp medio 2020 te laten vaststellen. 
 
 
Afstemmingsinformatie: 
 
Resultaat afstemming/advies Stadsdeel: 
Is opgesteld vanuit het stadsdeel 
 
 
Resultaat afstemming advies Verkeer & Openbare Ruimte : 
Rene Riemersma is lid van het ontwerpteam 
 
 
Resultaat overige afstemmingsinformatie indien van toepassing. 
Zie de verslagen van de CVC van 10 september en 22 oktober  
 
Gevraagde beslissing: 
Akkoord te gaan met de aangepaste ontwerpen. 
 
 
 
 
Disclaimer: Het door de CVC gegeven advies is gebaseerd op het ontwerp zoals die ter vergadering heeft 
voorgelegen. Op het moment dat nieuw beleid is vastgesteld dan wel, dat de verkeerskundige uitgangspunten/ 
randvoorwaarden m.b.t. het project veranderen is het gegeven advies van de CVC niet meer van toepassing. Het 
ontwerp dient dan opnieuw aan de CVC te worden voorgelegd. 
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