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Voorwoord
Voor u ligt het definitieve masterplan Eilandenboulevard, een prachtig en ambitieus plan voor het oostelijk deel van de binnenstad. Dit 
masterplan is op 18 februari 2014 vastgesteld door de stadsdeelraad.

Het dagelijks bestuur heeft met dit masterplan de wens om de Eilandenboulevard om te vormen van een drukke doorgangsroute
voor autoverkeer tot een aangenaam verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers. Met prettige wandelroutes die toeristen
uitnodigen om vanuit het centrum attracties in de oostelijke binnenstad te bezoeken en langer te verblijven. Een fraaie, groene allee waar
het aangenaam vertoeven is, met mooie pleinen en uitzicht op het water. De kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte moet het
bezoek en de plaatselijke economie stimuleren, iets waar de boulevard zelf en de drie achterliggende eilanden van kunnen profiteren.
In het masterplan staan de voorstellen voor een nieuwe inrichting van de straat, de pleinen en de oever. Het bevat ideeën voor een
beter zicht op het water, op de Oosterkerk en op het Scheepvaartmuseum, een ander wegprofiel (zoals bredere voetpaden), een
verhoogde Oesjesduiker en bijzondere plekken aan het water. Het masterplan is geschreven op basis van een aantal bijeenkomsten waarop 
bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers vaninstellingen uit het gebied voorstellen hebben gedaan en met ideeën zijn gekomen. De 
resultaten hiervan vindt u terug in het masterplanEilandenboulevard.

In het najaar 2013 lag het masterplan ter inspraak. De inspraakreacties zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording. Het dagelijks bestuur 
heeft deze nota samen met het masterplan ter bespreking aangeboden in de commissie Openbare Ruimte van 4 februari 2014. Op 18 
februari 2014 heeft het stadsdeelraad het masterplan en de raadsvoordracht vastgesteld. Het masterplan is aangepast naar aanleiding van 
een amendement. De twee aangenomen moties voert het dagelijks bestuur uit.

In de volgende fase wordt het masterplan uitgewerkt in een of meerdere voorlopig ontwerpen.

Namens het dagelijks bestuur,

Jeanine van Pinxteren
Voorzitter dagelijks bestuur
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Wijzigingen Masterplan door het amendement van de Stadsdeelraad
De Stadsdeelraad heeft het plan op de volgende punten geamendeerd:

Oesjesduiker
In het masterplan stond oorspronkelijk dat de Oesjesduiker verhoogd zou worden ten behoeve van onder andere rondvaartboten. De Stadsdeelraad heeft 
dit gewijzigd. De Oesjesduiker wordt beperkt aangepast ter verbetering van de doorvaart voor kleine pleziervaartuigen.

Groen
De Stadsdeelraad heeft bepaald dat kap van bomen uit esthetisch oogpunt niet acceptabel is. Dat betekent dat de kap van bomen voor de Oosterkerk en het 
Scheepvaartmuseum ter verbetering van het zicht op deze monumenten van de baan is. Ook moet de bomenstructuur beschermd worden en  waardevol behouden 
blijven.

Fietsen langs het water
Er komt een mogelijkheid om langs het water te fietsen. In het vervolgproces ontwikkelt het stadsdeel meerdere varianten,  een éénrichtingsfietspad, een 
fietsstrook langs de 30-kilometer rijweg en een shared space variant. Voor deze fietsmogelijkheid moet er extra ruimte gevonden worden in het profiel.

Kruising Kattenburgerstraat en Eilandenboulevard
Het stadsdeel ontwikkelt varianten om de kruising te verbeteren en legt deze voor bij het voorlopig ontwerp. De stadsdeelraad geeft aan dat het grofweg om de 
volgende varianten gaat: de verbetervariant, met een haakse(re) kruising op de huidige plek, de minimale opschuifvariant met wat meer ruimte op de kop voor de 
voetgangers en fietsers, en een maximale opschuifvariant, met extra voetgangers-/verblijfsruimte op de kop en een monumentale boom op de middenberm. Deze 
varianten legt het stadsdeel bij het voorlopig ontwerp voor.

Aangenomen moties
De stadsdeelraad heeft de volgende moties aangenomen. Het dagelijks bestuur voert deze moties voor zover mogelijk uit.

Motie parkeren op de Eilanden
De Stadsdeelraad heeft de motie op dictum één en twee aangenomen (en dictum drie niet in stemming gebracht). Dictum één houdt in dat compensatie van de 
sterke vermindering van het aantal parkeerplaatsen op de Eilandenboulevard nog voor de vaststelling van het definitief ontwerp aan de bestuurscommissie wordt 
voorgelegd, met inachtname van het feitelijk gebruik van de parkeergarages. Dictum twee verbindt een getal aan de vermindering van het parkeerplaatsen. Bij 
opheffing van  meer dan tien parkeerplaatsen op de Eilandenboulevard moet het stadsdeel deze parkeerplaatsen compenseren.

Motie scootervrije fietspaden
De Stadsdeelraad stelt met deze motie voor om het fietspad (of fietspaden) als onverplicht fietspad in te inrichten. Dat houdt in dat snorfietsers, scooters, canta’s 
en dergelijke gebruik moeten maken van de rijweg. De wens om de rijweg als een 30-km weg in te richten, biedt mogelijkheid om deze verkeersdeelnemers naar 
de rijweg te verbannen.



1  Inleiding

Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de oostelijke binnenstad heeft nu meer dan twee bestuursperioden de aandacht
van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Dit heeft ook in de omgeving van de Eilandenboulevard geleid tot diverse initiatieven. 
Veel van deze initiatieven, ook die van woningcorporaties en ontwikkelaars, zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering. Zo is de 
revitalisering van de Czaar Peterbuurt bijna voltooid. Deze buurt was tot ver in de vorige eeuw nog een armoedige wijk met veel 
overlast en kleine criminaliteit. De aanleg van tramlijn 10 heeft, samen met een fors aantal grote renovatie- en nieuwbouw-
projecten, een omslag teweeg gebracht. Nu is de Czaar Peterstraat een levendige en veilige straat met veel nieuwe winkels en 
anderebedrijvigheid. Grenzend aan de Czaar Peterbuurt is het Funenpark aangelegd. De nieuwe autovrije woonwijk met 550 
woningen wordt hoog gewaardeerd door zijn bewoners en is interessant voor bezoekers vanwege de architectuur en bijzondere 
inrichting. Op de grens met het stadshart ligt het prachtig vernieuwde Scheepvaartmuseum, met vlakbij het al eerder opgeknapte 
Kadijksplein waar de horeca is opgebloeid nadat er extra ruimte voor grote terrassen is gekomen. Aan de andere kant van de 
Eilandenboulevard is bij molen De Gooyer en Brouwerij ‘t IJ een watertrap met steiger aangelegd.

De Eilandenboulevard is nu aan de beurt om opgeknapt te worden. Het gaat om een complete herprofilering van de ca. 800 meter lange boulevard van
de gevel tot en met het water. De herinrichting vormt het vliegwiel voor allerlei gewenste ontwikkelingen op en aan de boulevard en in de omgeving. De
Eilandenboulevard moet de levensader worden van de drie oostelijke eilanden: de schiereilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. En zal de
bijzondere locaties in het gebied - zoals het Scheepvaartmuseum, de Oosterkerk, het Funenpark en molen De Gooyer - op aantrekkelijke wijze verbinden.

Eilandenboulevard (zie kader), bron Google Earth
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Het Wienerterrein in 2016, bron Heijmans Vastgoed



De Eilandenboulevard moet ook een aantrekkelijke entree worden naar 
Oostenburg Noord. Het voormalig 11 ha. grote Storkterrein wordt door 
eigenaar Stadgenoot in samenwerking met het stadsdeel ontwikkeld tot 
een gemengd gebied, waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan 
worden. Op de route naar Oostenburg, direct achter de boulevard, ligt 
het Wienerterrein (zie afbeelding pagina 6). Hier komt een groot nieuw 
wooncomplex, met aan het water steigers waar bewoners bootjes aan 
kunnen aanleggen. 

De Eilandenboulevard heeft op dit moment voornamelijk een functie voor 
(doorgaand) autoverkeer. Voetgangers en fietsers zijn als figuranten naar 
de coulissen verwezen. De straat heeft een rommelige inrichting, vooral 
de oever is verwaarloosd en er is nauwelijks zicht op het water van de 
Nieuwe Vaart en het Scheepvaartmuseum en de Oosterkerk zijn een 
groot deel van het jaar aan het oog onttrokken. Door het huidige 
karakter van de straat komen bezoekers meestal niet verder dan het 
Kattenburgerplein.

In het masterplan staat in hoofdstuk 2 hoe het dagelijks bestuur de 
Eilandenboulevard wil omvormen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. 
Dit plan bestaat uit drie onderdelen: het maaiveld (de straat), de oever 
en het water. 

Aan het opstellen van het masterplan is een lange periode van 
voorbereiding vooraf gegaan, in hoofdstuk 3 staat dit beschreven. In 
dit hoofdstuk wordt ook aandacht gegeven aan het beleid dat ten 
grondslag ligt aan een aantal gemaakte keuzen en aan wat gaat 
gebeuren na vaststelling van het masterplan. 

Hoofdstuk 4 gaat over kosten en financiering en in hoofdstuk 5 worden 
de plannen voor de Eilandenboulevard samengevat.

Het voormalige Storkterrein op Oostenburg Noord
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2  Het Plan

De herinrichting van de 800 meter lange Eilandenboulevard dient een hoger doel, dan simpel het verbeteren van de inrichting van
de straat. De herinrichting moet het vliegwiel worden voor allerlei gewenste ontwikkelingen op economisch en cultureel gebied,
zowel aan de boulevard als in het omliggende gebied. Bewoners, ondernemers en bezoekers moet hiervan gaan profiteren.

De omgeving van de Eilandenboulevard heeft een rijk verleden. Dit uit 
zich in een stedenbouwkundige structuur met als belangrijkste kenmerk 
de drie achterliggende eilanden die ‘vastzitten’ aan de boulevard en van 
elkaar zijn gescheiden door brede vaarten. Die kenmerkende structuur is 
belangrijk en waardevol om te ervaren (zie 2.1.5 Verblijfplaatsen). 

Het Scheepvaartmuseum en de Oosterkerk maken deel uit van deze 
steden-bouwkundige structuur en zijn van grote cultuurhistorische waarde 
(zie 2.1.4 De pleinen). 

Het masterplan steunt op drie pijlers, namelijk de stedenbouw-
kundige structuur en haar cultuurhistorische waarde, de bestaande 
beleids-kaders (zie hoofdstuk 3.3) en de door de Stadsdeelraad op 
20 november 2012 vastgestelde 10 uitgangspunten:

• De Eilandenboulevard wordt getransformeerd van verkeersgebied tot
verblijfsgebied;

• De herprofilering draagt bij aan de economische ontwikkeling van het
gebied waar bewoners, ondernemers en bezoekers van profiteren;

• Langs het water komt een aantrekkelijke wandelroute;
• Er worden maatregelen genomen om de snelheid van het autoverkeer

te verlagen;
• Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers;
• De herprofilering doet recht aan de historische en huidige functie van

het Scheepvaartmuseum en de Oosterkerk;
• Door de herinrichting zijn de van oudsher drie eilanden Kattenburg,

Wittenburg en Oostenburg beter te onderscheiden;
• Het contact tussen de Eilandenboulevard en het water wordt hersteld;
• Er komt een bijzondere plek aan het water om te verblijven en aan te

meren;
• De doorstroming in de Nieuwe Vaart moet worden verbeterd.

Bij de vaststelling van de tien uitgangspunten heeft de raad tevens 
aangegeven dat het stadsdeel het masterplan in samenspraak met 
bewoners, ondernemers en instellingen moest opstellen. Het stadsdeel 
heeft in totaal drie werkbijeenkomsten en een presentatiebijeenkomst 
met de buurt georganiseerd, goed voor een totaal van meer dan 200 
ideeën. Een deel van deze ideeën is in dit plan opgenomen, andere 
ideeën echter niet. Alle ideeën zijn in de bijlage opgenomen om de 
leesbaarheid van het masterplan te vergroten.

2.1 Het maaiveld

Het maaiveld ( straten, trottoirs, enz.) krijgt een nieuw profiel met meer 
ruimte voor voetganger en fietser. De nieuwe inrichting zorgt ervoor dat 
de drie eilanden beter zijn te onderscheiden en de Oosterkerk mooier en 
beter zichtbaar wordt. Het plan voorziet in een aantal maatregelen om 
de straat autoluwer en verkeersveiliger te maken. De ventweg verdwijnt, 
aan de oeverzijde komen een wandelpad en verblijfplaatsen, waar men 
uitzicht heeft op het water van de Nieuwe Vaart en de zuidoever. Op de 
wandelroute langs de oever komt extra groen. De pleinen aan het begin 
en einde van de straat krijgen een nieuwe inrichting. Ter hoogte van de 
Oosterkerk wil het stadsdeel een nieuw plein aanleggen.
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2.1.1 Pro�el
Langs de gevel komt een breed voetpad en een tweerichtingen-fietspad. 
Hiermee verdwijnt de ventweg. Op het brede voetpad is veel plek om 
fietsen te parkeren en het biedt huidige en nieuwe horecaondernemers 
meer ruimte voor terrassen. De twee bomenrijen worden behouden. Dit 
brengt met zich mee dat de autorijweg vrijwel op zijn huidige plek blijft. De 
inrichting van de rijweg wijzigt wel. Eén van de in de ontwerpfase verder 
uit te werken opties betreft het aanbrengen van een zogenaamde 
rammelstrook. Deze strook (zie referentiefoto) scheidt de twee rijbanen 
van elkaar en maakt een versmalling van de ‘netto’ rijweg mogelijk. De 
aparte bushaltes en de aparte afslagvakken verdwijnen. Door de strook ter 
hoogte van de bushaltes uit te voeren als vluchtheuvel, kan makkelijker 
worden overgestoken. Al deze maatregelen remmen de snelheid van het 
verkeer af en verbeteren de verkeersveiligheid. 

Een andere nader uit te werken optie betreft een klassieke wegindeling 
met een rijweg van 7 meter. Deze varianten hangen samen met de wijze 
waarop  het fietsen aan de waterzijde in het profiel wordt opgenomen. De 
parkeervakken voor langsparkeren aan weerszijden van de rijweg worden 
verbreed. Aan de waterkant komt een breed wandelpad.  

Ook komt er een mogelijkheid om te fietsen langs het water. Het stadsdeel 
werkt daarvoor drie varianten uit: een eenrichtingsfietspad langs het water, 
een fietsstrook langs de rijweg (met 30 kilometer regime) en een shared 
space-mogelijkheid voor recreatief fietsen.

Met het opheffen van de ventweg komt er meer ruimte voor de voetganger en �etser 
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Referentiebeeld rammelstrook aan de Van Hallstraat, Amsterdam

De verschillende wegvakken hebben de volgende breedtes:

Voetpad langs de gevel 5.90 meter tussen gevel en fietspad
Twee richtingen fietspad  3.50 meter
Bomenrij   2,50 meter
Langsparkeerstrook  2.50 meter
Autorijbaan  7.50 meter, incl. rammelstrook van 2,00  

meter of 7 meter zonder rammelstrook
Langsparkeerstrook   2.00 meter
Wandelpad langs het water 4.10 meter 

(uitgaande van een profiel met rammelstrook)
Strook met bomenrij   1,46 meter

Met het hiervoor beschreven pro�el worden twee belangrijke keuzen 
gemaakt: 

1 - Ventweg
Met het opheffen van de ventweg komt er meer ruimte voor voetgangers 
en -fietsers. Het nieuwe brede voetpad verbetert het verblijfsklimaat 
voor bewoners en bezoekers en maakt de straat aantrekkelijker voor 
ondernemers 

Tijdens de werkbijeenkomsten gaven veel deelnemers aan veel voor het 
opheffen van de ventweg te voelen. Er was echter ook sprake van zorg en 
weerstand omdat hiermee het aantal parkeerplaatsen vermindert (zie 2.1.3 
Parkeren).



2 - Mogelijkheid tot fietsen langs het water
Er komt een mogelijkheid om te fietsen langs het water. Hiertoe worden 
er drie varianten uitgewerkt: een eenrichtingenfietspad langs het water, 
een fietsstrook langs de rijweg en een shared space-mogelijkheid voor 
recreatief fietsen.

Tijdens de werkbijeenkomsten was er veel discussie over het opheffen 
van het fietspad langs het water. Daarom heeft het stadsdeel uitgezocht 
of een wandelroute langs het water te combineren is met een apart 
fietspad.

De beschikbare ruimte tussen de oever en de parkeervakken is 5,57 
meter. Hierin staat ook de bomenrij, die een strook van 1,46 meter nodig 
heeft. Om het wandelpad en fietspad in te passen resteert hiermee 4,11 
meter. Met een smal fietspad van 1,50 meter (bestaande situatie, 
dwarsprofiel 3) en een schampstrook (zie referentiefoto, pagina 9) langs 
de parkeervakken van 1 meter (hierin staan de lichtmasten) blijft er 
slechts 1,61 meter over een wandelpad. 

De Stadsdeelraad heeft het plan geamendeerd om fietsen langs het 
water mogelijk te maken. Het amendement geeft aan dat drie 
varianten tot de mogelijkheid behoren: een vrijliggend fietspad, een 
fietsstrook langs de 30-km rijweg en een variant met recreatief fietsen 
in de (vebrede) wandelstrook (shared space). Daartoe moet extra 
ruimte in het profiel gevonden worden. 
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Dwarspro�el bestaande situatie

Dwarspro�el voetpad met shared space-mogelijkheid om te fietsen langs het water



Tijdens de werkbijeenkomsten was er brede steun voor de maatregelen om de 
Eilandenboulevard autoluwer te maken en de snelheid te verlagen.  
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2.1.2 Verkeer
De Eilandenboulevard is een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg en 
bedoeld voor auto-bestemmingsverkeer. Automobilisten gebruiken de 
straat momenteel als doorgaande route en het huidige profiel nodigt uit 
tot hard rijden. Het stadsdeel wil daarom met de herinrichting een groot 
aantal maatregelen nemen om het doorgaand verkeer terug te dringen en 
de verkeersveiligheid te vergroten:

Tussen de eilanden, ter hoogte van de twee duikers, komen verhoogde 
wegvakken, zoals op de Cruquiuskade. Ook het nieuwe ‘Oosterkerkplein’ 
wordt uitgevoerd als verhoogd wegvak/plein. Met de verhoogde 
wegvakken wordt de snelheid van het autoverkeer op drie plaatsen 
afgeremd tot maximaal 30 km per uur.

In de nieuwe situatie halteren de bussen op de rijbaan. Hierdoor ontstaat 
oponthoud voor het autoverkeer hetgeen bijdraagt aan het ontmoedigen 
van het gebruik als doorgaande weg en aan het verlagen van de snelheid. 
De bushaltes bij de Oosterkerk komen in de buurt van het verhoogde 
wegvak te liggen. Hierdoor rijdt de bus altijd met lage snelheid over het 
nieuwe Oosterkerkplein. Vanwege de veiligheid houdt het verkeer op de 
boulevard voorrang op het verkeer uit de zijstraten.

Zoals in hoofdstuk 2.2.1 staat beschreven krijgt de voetganger door de 
aanleg van brede voetpaden langs de gevel en langs het water 
prioriteit . Voor de fietser wordt aan de gevelzijde een breed 
tweerichtingen-fietspad aangelegd. Het nieuwe fietspad verbetert het 
fietscomfort omdat het wordt uitgevoerd in asfalt.  Nu wordt aan de 
waterkant op betontegels gefietst en aan de gevelzijde op de 
betonklinkers van de ventweg.

De Stadsdeelraad heeft het plan geamendeerd om fietsen langs het 
water mogelijk te maken. Het amendement geeft aan dat drie 
varianten tot de mogelijkheid behoren: een vrijliggend fietspad, een 
fietsstrook langs de 30-km rijweg en een variant met recreatief fietsen 
in de (vebrede) wandelstrook (shared space). Daartoe moet extra 
ruimte in het profiel gevonden worden. 



2.1.3 Parkeren
Met de herinrichting van de Eilandenboulevard neemt het aantal 
parkeerplaatsen af van 160 naar 130. Dit is het gevolg van het opheffen 
van de ventweg en het parkeervrijhouden van de duikers. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan de bouw van het Wiener (Oostenburger-
voorstraat). Hierdoor zijn er in de toekomst minder parkeerplaatsen 
beschikbaar. Bij een raadsbespreking van het bestemmingsplan Wiener 
(30 oktober 2012) is een amendement aangenomen dat stelt dat het 
naast Wiener gelegen parkeerterrein een groene inrichting moet krijgen. 
Hiermee gaan 62 parkeerplaatsen verloren en nog mogelijk een aantal 
om de openbare ruimte te verbeteren.

In het eilandengebied zijn op dit moment 1715 parkeerplaatsen. Een 
afname van 30 + 62 parkeerplaatsen kan wat betreft vergunninghouders 
eenvoudig worden opgevangen door de Kattenburggarages open te 
stellen voor vergunninghouders. De garage heeft 430 parkeerplaatsen, is 
eigendom van het stadsdeel en vertoont leegstand.

De Stadsdeelraad heeft in de aangenomen motie erop gewezen het 
feitelijk gebruik van de garages in deze beoordeling mee te nemen.  
Bij het opheffen van meer dan tien parkeerplaatsen moet het 
stadsdeel deze compenseren, voordat het de plaatsen opheft. 
De gevolgen van het opheffen van parkeerplaatsen moet nader 
worden onderzocht. In vervolg op een eerder gehouden 
parkeeronderzoek, zal dit onderzoek zich richten op de 
Kattenburggarages, en de parkeerdruk op Oostenburg vanwege de 
afstand van dit gebied tot de Kattenburggarages.

Parkeeronderzoek Oostelijke Eilanden:
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-parkeeronderzoek

Bijzondere parkeerplaatsen
Voor laden en lossen worden in overleg met de ondernemers voldoende 
en ruime plaatsen ingericht. De parkeerstrook aan de gevelzijde heeft 
daarom een breedte van 2,5 meter in tegenstelling tot de strook aan de 
oeverzijde met een breedte van 2 meter. Ook komen er voldoende 
invalidenparkeerplaatsen en plekken voor autodelen en elektrisch rijden.

2.1.4 De pleinen
Aan de Eilandenboulevard liggen nu twee pleinen. Aan het begin van de 
straat - voor het Scheepvaartmuseum - ligt het Kattenburgerplein. Aan 
het eind van de straat - bij de kruising met de Czaar Peterstraat - ligt een 
kleiner plein: het ‘Czaar Peterplein’. Het voorstel is halverwege de 
boulevard - voor de Oosterkerk - een derde plein toe te voegen, dat tot 
aan de oever over de weg doorloopt.

Kattenburgerplein
Het Kattenburgerplein ligt aan de kruising  Kattenburgerstraat en de 
Kattenburgergracht. Het plein vormt vanuit het centrum de entree van 
de Eilandenboulevard. De Kattenburgerstraat ligt in het verlengde van 
de Prins Hendrikkade. Beide straten zijn onderdeel van het Hoofdnet 
Auto en bedoeld voor doorgaand verkeer: stad-in richting Centraal 
Station en stad-uit richting Piet Heinkade. De Kattenburgergracht is 
geen Hoofdnet Auto, maar wel Hoofdnet Fiets en OV. 

Tijdens de werkbijeenkomsten pleitten veel deelnemers voor een 
spiegeling van de inrichting van het Kattenburgerplein en het “Czaar 
Peterplein”.
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http://www.centrum.amsterdam.nl/projecten/overzicht_alle/grote_projecten/eilandenboulevard-h/werkgroepen/werkgroepen/rapportage/


Czaar Peterplein(tje)
Het Czaar Peterplein vormt de andere entree naar de Eilandenboulevard 
en ligt eveneens aan drukke kruising. De drukte wordt veroorzaakt door 
het autoverkeer dat over de Dageraadsbrug van en naar stadsdeel Oost 
rijdt. Met de herinrichting van de kruising moet er meer ruimte komen 
voor fietser, zowel opstelruimte bij de oversteken, als ruimte om te 
fietsen. Die ruimte kan worden gecreëerd door het aantal opstelvakken 
voor het autoverkeer te verminderen. Hoe de kruising het beste kan 
worden ingericht, moet nader worden onderzocht. Dit geldt ook voor de 
precieze inrichting van het plein en in het bijzonder de toegang naar 
sporthal Oostenburg. Als gevolg van het verwijderen van de spoorbrug 
komt er direct naast de Dageraadsbrug ruimte vrij. Vanwege het prachtig 
uitzicht op de Nieuwe Vaart ligt het maken van een verblijfplaats op deze 
plek voor de hand.

Tijdens de werkbijeenkomsten pleitten veel deelnemers voor een 
spiegeling van de inrichting van het Kattenburgerplein en het “Czaar 
Peterplein”.Het stadsdeel zoekt uit hoe deze wens het beste in te passen 
is in het ontwerp.

Oosterkerkplein

Het belangrijkste gebouw aan de Eilandenboulevard is de Oosterkerk. De 
kerk krijgt in de loop van 2014 een nieuwe functie, die zal worden 
gecombineerd met horeca. De kerk heeft de ingang nu nog aan de 
achterkant, maar met de nieuwe functie zal de oorspronkelijke ingang aan 
de Eilandenboulevard weer de hoofdentree worden. Om de 
cultuurhistorische waarde van de kerk te benadrukken krijgt de openbare 
ruimte rond de kerk een bijzondere inrichting. De verhoging waar de kerk 
op staat wordt doorgetrokken over de straat tot aan de oever. Zo komt 
de kerk op een soort verhoogd plein te staan, het Oosterkerkplein. Om 
het plein extra allure te geven wordt de kerk ’s avonds verlicht vanaf de 
boulevard.

Tijdens de werkbijeenkomsten ging de discussie vooral over het weghalen 
van bomen en de verblijfplaats aan het water.

Kramen
Er staan twee marktkramen voor de Oosterkerk. De uitbater van de haring-
kraam heeft aangegeven graag naar het Kattenburgerplein te willen 
verhuizen en de bloemenman wil graag (terug) naar het Czaar Peterplein. 
Het stadsdeel wil aan de uitvoering van beide wensen meewerken en 
probeert de kramen in de vervolgontwerpen voor het Kattenburgerplein en 
het Czaar Peterplein in te passen.

Tijdens de werkbijeenkomsten pleitten de deelnemers voor het behoud 
van de kramen in de buurt.

Viskraam en bloemenstal op het ‘Oosterkerkplein’ 
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2.1.5 Verblijfplaatsen

De ligging van de Eilandenboulevard aan het water van de Nieuwe Vaart 
is een kwaliteit die op dit moment niet wordt benut. Om die kwaliteit wel 
te benutten wordt de oever opnieuw ingericht zodat er vanaf de 
wandelroute zicht op het water komt. Daarnaast worden langs de oever 
aan het wandelpad vier verblijfplaatsen ingericht: ter hoogte van de 
Paerlduiker, de Oesjesduiker, de Oosterkerk en op het (voormalig) 
landhoofd van de spoorbrug op de hoek met de Czaar Peterstraat. 
Onderzocht zal worden of bij de onderdoorgang van de brug bij het 
Scheepvaartmuseum ook een verblijfplaats kan worden gemaakt.

De precieze vormgeving van de verblijfplaatsen zal worden bepaald bij 
het vaststellen van de definitieve ontwerpen voor de herinrichting. 
Hiertoe zullen verschillende varianten worden uitgewerkt.

Tijdens de werkbijeenkomsten was er veel discussie over hoe de verblijf-
plaatsen vorm moeten worden gegeven.

De Paerl- en Oesjesduiker

Op de duikers worden verblijfplaatsen gemaakt waar men uitzicht heeft 
over het water. Tevens worden de duikers vrijgehouden van parkeren 
zodat de eilanden beter van elkaar zijn te onderscheiden. Het 
onderscheid kan worden versterkt door ter hoogte van de twee duikers 
deels ook ander bestratingsmateriaal toe te passen.

2.1.6 Groen
De Eilandenboulevard heeft op dit moment door de veelal grote bomen 
aan weerszijden van de rijweg een bijzonder groene uitstraling. Ook de 
door de bewoners onderhouden geveltuinen, die zich vooral aan de 
Kattenburgergracht bevinden, dragen bij aan het groene beeld. De 
herinrichting van de Eilandenboulevard biedt de mogelijkheid om met 
behoud van het groene beeld een mooiere straat te maken. 

Uitzicht vanaf de Oesjesduiker op de museumwerf Kromhout
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Ruimte voor verblijfplaatsen op de landhoofden van de Paerlduiker



De voorstellen hiervoor zijn mede gebaseerd op het in 2013 vastgestelde 
bomenbeleidsplan en hebben tot doel: 
• de groene uitstraling te behouden
• de kwaliteit van het groen te verbeteren
• een mooier totaalbeeld

Behoud van de groene uitstraling kan worden bereikt door de aanleg van 
meer geveltuinen en vooral de aanplant van groen dat tegen de gevel 
omhoog groeit. Ook aan de waterkant zijn mogelijkheden voor extra 
groen. De bomen staan daar niet langs de weg, maar op het brede 
wandelpad langs de oever. De bomen staan in een strook van 1,60 breed. 
Daar kan tussen de bomen groen worden toegevoegd. Eventueel 
gecombineerd met straatmeubilair.

Ter hoogte van het Kattenburgerplein wordt de bomenstructuur 
‘aangeheeld’ door bomen bij te planten. Er zal worden onderzocht of 
hiervoor gebruik kan worden gemaakt van bomen die nu in het talud 
langs het water staan. Oók ter hoogte van het Scheepvaartmuseum, in dit 
geval in de Kattenburgerstraat, wordt de bomenstructuur aangeheeld 
door bomen bij te planten.

De kwaliteit van het groen wordt verbeterd door bij de bestaande bomen 
groeiplaatsverbetering uit te voeren en door - op plaatsen waar bomen te 
dicht op elkaar staan - bomen te verwijderen die niet kunnen uitgroeien 
tot volwassenheid en/of nu al met de kronen in elkaar groeien. Door deze 
maatregelen zal het merendeel van de bomen aan de Eilandenboulevard 
kunnen uitgroeien tot de ‘monumentale status'. 

Er kan van de Eilandenboulevard een mooiere straat worden gemaakt
door meer balans te brengen in het samenspel tussen maaiveld, gevels en 
groen (het totaalbeeld). De bomen doen de 800 meter lange 
Eilandenboulevard nu op een tunnel lijken en maken ook de Oosterkerk 
praktisch onzichtbaar.

De bomen voor de Oosterkerk zijn Hollandse iepen. Het is met 43 stuks 
op een totaal van 127, de meest voorkomende boomsoort op de 
Eilandenboulevard. Van de 43 Hollandse iepen hebben er 25 de 
monumentale status.

Het stadsdeel en de buurt wil de kruising tussen de Eilandenboulevard en 
de Kattenburgerstraat verbeteren, om zo de Eilandeboulevard 
verkeersluwer te kunnen maken. Het amendement geeft aan om drie 
varianten voor de T-splitsing te ontwikkelen en deze voor te leggen bij 
het voorlopig ontwerp.

Tijdens de werkbijeenkomsten waren de meningen sterk verdeeld over het 
wel of niet verwijderen van bomen.
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2.1.7 Materialen, straatmeubilair
De materialen waarmee de Eilandenboulevard wordt uitgevoerd zijn 
conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Dit betekent 
dat de voetpaden in betontegels worden uitgevoerd, het fietspad in 
rood asfalt en de rijweg in zwart asfalt. Te overwegen valt om - waar dat 
mogelijk is - brede betonstenen banden toe te passen. Ter hoogte van 
de Oosterkerk en mogelijk ook de twee duikers worden de verhoogde 
wegvakken (deels) in andere materialen uitgevoerd.

Straatmeubilair
Het straatmeubilair (afvalbakken en fietsnietjes) is conform HIOR. Voor het 
zitmeubilair, in het bijzonder op de verblijfplaatsen, wordt mogelijk van het 
HIOR afgeweken, bijvoorbeeld om zitplekken met groen te kunnen 
combineren.

Verlichting 
Conform het HIOR worden de huidige Apollo lichtmasten gehandhaafd. 
Daarnaast komt er extra verlichting om de bijzondere gebouwen - zoals 
de Oosterkerk - aan de Eilandenboulevard uit te lichten. De openbare 
ruimte rond de kerk krijgt een bijzondere inrichting. Ook andere 
bijzondere gebouwen, zoals het Werkteater, De Paerl, het Suikerhuis en 
de Admiraliteitslijnbaan, zullen ’s avonds worden aangelicht, en ook een 
aantal bijzondere plekken zoals de poort van de voormalige  Poolkerk en 
de plaquette van Tsaar Peter de Grote.

Afvalinzameling
Het voornemen is om voor de inzameling van het huishoudelijk afval 
ondergrondse containers te plaatsen. De locaties krijgen dezelfde 
inrichting als op de Cruquiuskade en komen aan de noordzijde van de 
straat tussen de bomen. Of het mogelijk is om (voldoende) locaties te 
maken is afhankelijk van de ondergrondse infrastructuur en de 
aanwezigheid van boomwortels. Dit wordt nader onderzocht.

Tijdens de werkbijeenkomsten pleitten deelnemers voor het aanbrengen 
van ondergrondse restafvalcontainers.

Foto links: werkzaamheden Oostenburgergracht

Foto onder: Apollo-lichtmast Kleine Wittenburgerstraat



2.2 De oever
De oever langs de Nieuwe Vaart behoort - net als de straat - tot de 
openbare ruimte en is ook 800 meter lang. Ter hoogte van het 
Kattenburgerplein bestaat de oever uit kademuur. De rest van de 
oever is een talud van gemiddeld 5 meter breed, waarvan de onderste 
meter uit basaltkeien bestaat.

2.2.1 Inrichting Talud
Als gevolg van gebrekkig onderhoud is de oever dicht begroeid met 
veelal hoog groen van lage kwaliteit. De oever is op veel plaatsen door 
woonbootbewoners toegeëigend. Zij hebben schuttingen, schuurtjes en 
zelf een parkeerplaats aangelegd. Om het contact tussen de Eilanden-
boulevard en het water te herstellen, krijgt de oever een nieuwe 
inrichting waarbij alle (illegale) objecten worden verwijderd en het meren-
deel van het groen wordt vervangen. Veel (woonboot-) bewoners willen 
graag een deel van het groen op de oever zelf gaan beheren. Dit zelf- 
beheer zal door het stadsdeel worden gestimuleerd en ondersteund.

Het plan voor de nieuwe inrichting van het groen zal in overleg met 
(woonboot-) bewoners en ondernemers worden gemaakt. Ter 
voorbereiding van het definitieve ontwerp zal een proef worden gestart 
in samenwerking met Vereniging de Nieuwe Vaart.

De uitgangspunten voor de nieuwe (groene) inrichting en de te houden 
proef zijn:

• Veel variatie in kleur en soort;
• Ook beplanting toepassen die bijdraagt aan (de diversiteit) van de

ecologie;
• Indien mogelijk op een beperkt aantal plaatsen het ‘ruige groen’

behouden;
• De oever moet openbaar blijven, privégebruik is niet toegestaan en er

mogen geen objecten worden geplaatst;
• De (groene) inrichting mag het zicht op het water en op de woonboten,

ook op termijn, niet beperken;
• De diversiteit van het groen vormt als totaal een eenduidig beeld;
• Zowel het groen dat door bewoners wordt onderhouden als dat van

het stadsdeel moet goed (kunnen) worden onderhouden.

Er wordt voor de oever een beheerplan gemaakt en er wordt een 
beheergroep ingesteld, die gaat toezien of het plan goed wordt 
uitgevoerd.

Er wordt voor de oever een beheerplan gemaakt en er wordt een beheer-
groep ingesteld, die gaat toezien of het plan goed wordt uitgevoerd.
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Referentiebeeld groengebruik Frederiksplein voor De Nederlandse Bank
Foto Grif�oen - Wassenaar

Schutting ter hoogte van de Kattenburgergracht



2.2.2 Verblijfplaatsen en aanlegplaats
Het dagelijks bestuur stelt voor op de volgende plekken verblijfplaatsen 
aan te leggen: bij de Paerl- en de Oesjesduiker, voor de Oosterkerk en 
op de hoek van de Czaar Peterstraat op het voormalig landhoofd van 
de spoorbrug. Het idee voor de verblijfsplek voor de Oosterkerk is het 
maken van een ‘balkon’ tussen de sluis en de Pelikaanbrug, met naast 
de sluis een watertrap om kortstondig aan te meren voor een bezoek 
aan de Oosterkerk.

Tijdens de werkbijeenkomsten was de watertrap met aanlegplaats aan-
leiding voor discussies.

2.2.3 Zuidoever
De ontwikkeling van de zuidoever maakt deel uit van de ontwikkeling van 
de Eilandenboulevard. De afmeergelegenheid aan de kade voor het 
DIVVgebouw aan de Nieuwe Vaart wordt in overleg met het 
Scheepvaartmuseum aangepast voor het afmeren van varende historische 
schepen (bijvoorbeeld een tallship).

Tijdens de werkbijeenkomsten stelden deelnemers ook voor om te kijken 
naar de inrichting van de zuidoever.
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Replica van het Russische fregat Shtandart in de Nieuwe Vaart (maart 2013)

2.3 Het water
Langs de gehele Eilandenboulevard loopt de Nieuwe Vaart, die het 
Oosterdok met het gemaal Zeeburg verbindt. Het oostelijk deel van de 
Nieuwe Vaart, tussen de sluis en de Dageraadsbrug, vormt een belangrijk 
onderdeel van het zogenaamde kritische gebied voor de 
waterdoorstroming. De Nieuwe Vaart is door twee duikers met de 
achterliggende vaarten verbonden. De Paerlduiker met de 
Kattenburgervaart en de Oesjesduiker met de Wittenburgervaart. 

In de Oesjesduiker bevindt zich een sluis. Deze sluis wordt aangepast om 
de Oesjesduiker voor kleine pleziervaart doorvaarbaar te maken. 
Daarnaast wijzigt de inrichting op het water als gevolg van de voorstellen 
voor de aanleg van verblijfplaatsen met uitzicht op het water. Om de 
verblijfplaats en aanlegplaats voor de Oosterkerk te kunnen maken, 
moeten één a twee woonboten herschikt of verplaatst worden. Een 
woonboot is in overleg met de eigenaar inmiddels uit de Nieuwe Vaart 
naar een andere locatie verplaatst. Het verplaatsen van woonboten uit de 
Nieuwe Vaart gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het herschikken gebeurt 
in overleg.  

Op de grote afbeeldingen van het bovenaanzicht van de 
Eilandenboulevard op pagina 28 zijn ook op de afbeelding van de 
nieuwe situatie de woonboten ingetekend zoals ze nu liggen. Zo kan 
enigszins worden beoordeeld hoeveel ruimte nog moet worden 
gecreëerd om de nieuwe voorstellen uit te kunnen voeren.

De benodigde ruimte moet worden gecreëerd door het aantal 
woonboten met minimaal twee te verminderen. Een woonboot is in 
overleg met de eigenaar inmiddels uit de Nieuwe Vaart naar een andere 
locatie verplaatst. Het verplaatsen van woonboten uit de Nieuwe Vaart 
gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het herschikken gebeurt in overleg.

Tijdens de werkbijeenkomsten vond een aantal deelnemers dat woonboten 
alleen op basis van vrijwilligheid verschoven mogen worden.



2.3.1 Woonboten
Alle woonboten krijgen een nieuwe toegang vanaf het maaiveld en worden 
op de nutsvoorzieningen, zoals gas, water, elektriciteit en riolering, aan-
gesloten. Uitgangspunt is de nutsvoorzieningen in bij voorkeur één (onder-
grondse) kast onder te brengen om het aantal objecten aan de oever te 
verminderen.

Tijdens de werkbijeenkomsten bepleitten om de deelnemers de woon-
boten aan te sluiten op de nutsvoorzieningen.

2.3.2 Oesjesduiker
De Oesjesduiker is een lage brug met daarachter een sluis. De duiker 
verbindt de Nieuwe Vaart met de Wittenburgervaart. Aan de 
Oostenburgervaart wordt het Wienercomplex gebouwd en iets verder 
aan de vaart ligt Oostenburg Noord, het voormalig Storkterrein, dat 
wordt ontwikkeld tot gemengd gebied. 

De Oesjesduiker wordt beperkt aangepast ter verbetering van de 
doorvaart van de kleine pleziervaartuigen. Rondvaartboten kunnen geen 
gebruik maken van de doorvaart. De doorvaart zorgt voor een betere 
ontsluiting van het achterliggende gebied dat over water nu alleen via de 
Dijksgracht te bereiken is.

Tijdens de werkbijeenkomsten gaven de deelnemers aan weinig heil te 
zien in het doorvaarbaar maken van de Oesjesduiker.

2.3.3 Waterkritisch gebied
Het oostelijk deel van de Nieuwe Vaart valt binnen het zogenaamde 
waterkritische gebied. In dit gebied stroomt het water onvoldoende 
door, wat tot grote problemen kan leiden bij extreem hoog water. Een 
van de door de stadsdeelraad vastgestelde uitgangspunten stelt daarom 
dat de doorstroming in de Nieuwe Vaart moet worden verbeterd. 
Daarom wordt de spoorbrug, waarvan de middenpijler een ernstig 
obstakel vormt, verwijderd. Ook worden bij de Dageraadsbrug
schermen geplaatst die de doorstroming verbeteren. Onderdeel van de 
plannen voor de Eilandenboulevard is het verminderen van het aantal 
woonboten. Dit dient echter niet primair om de doorstroming te 
verbeteren, maar is nodig om ruimte te creëren bij de Oosterkerk.

2.4 Beheer en onderhoud
Met de herinrichting van de Eilandenboulevard wordt de volledige 
openbare ruimte tussen de gevel en het water vernieuwd. Bij de bomen 
wordt groeiplaatsverbetering toegepast om schade door wortels aan de 
bestrating te voorkomen. Op dit moment moet jaarlijks flink wat (klein) 
onderhoud aan de bestrating worden uitgevoerd. Met de nieuwe 
inrichting zullen deze kosten afnemen. Daar staat tegenover dat er meer 
(nieuw) straatmeubilair zal worden geplaatst en verblijfsplekken worden 
aangelegd en het gebruik van de openbare ruimte zal intensiveren. De 
kosten van het beheer zullen op een aantal punten toenemen. Met name 
het groenbeheer, de reinigingskosten van de pleintjes en de bijzondere 
elementen. Wat betreft het beheer is de verwachting dat de nieuwe 
inrichting met de bestaande capaciteit kan worden uitgevoerd.

Met de vaststelling van dit masterplan worden nog geen besluiten 
genomen over de precieze vormgeving van de nieuwe inrichting en 
worden dus ook geen financiële verplichtingen aangegaan qua 
toekomstige beheerskosten. Bij de besluitvorming over de 
definitieve ontwerpen voor de herinrichting ligt dat anders, dan zal 
een precies inzicht worden gegeven van de kosten voor het beheer 
en onderhoud.

19



3.1 De Nota van Uitgangspunten
Voor het opstellen van een nota van uitgangspunten zijn in 2011 een 
aantal bijeenkomsten georganiseerd met bewoners (wal en woonboot) 
ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen. Daarnaast is een 
aantal keer informeel overlegd met vertegenwoordigers van de Vereniging 
De Nieuwe Vaart. De uitkomsten van het overleg zijn gebruikt bij het 
opstellen van de Nota van Uitgangspunten. 

De nota is na vaststelling door het dagelijks bestuur in oktober 2012 door
de Stadsdeelraad besproken. De Stadsdeelraad was in meerderheid van 
mening dat de nota te veel uitwerkingen bevatte. Daarom heeft de raad 
de nota niet in z’n geheel vastgesteld maar in plaats daarvan 10 
uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van een masterplan.

De tien uitgangspunten (Stadsdeelraad, 20 november 2012)
• De Eilandenboulevard wordt getransformeerd van verkeersgebied tot

verblijfsgebied;
• De herpro�lering draagt bij aan de economische ontwikkeling van het

gebied waar bewoners, ondernemers en bezoekers van pro�teren;
• Langs het water komt een aantrekkelijke wandelroute;
• Er worden maatregelen genomen om de snelheid van het autoverkeer te

verlagen;
• Er komt meer ruimte voor voetgangers en �etsers;
• De herpro�lering doet recht aan de historische en huidige functie van

het Scheepvaartmuseum en de Oosterkerk;
• Door de herinrichting zijn de van oudsher drie eilanden Kattenburg,

Wittenburg en Oostenburg beter te onderscheiden;
• Het contact tussen de Eilandenboulevard en het water wordt hersteld;
• Er komt een bijzondere plek aan het water om te verblijven en aan te

meren;
• De doorstroming in de Nieuwe Vaart moet worden verbeterd.

3  Planvorming
De planvorming voor een nieuwe inrichting van de Eilandenboulevard startte in 2007 met een opdracht aan het bureau Urban Life om een analyse 
van de Eilandenboulevard te maken (www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-analyse). In 2008 volgde - ook van Urban Life -  het visie-
document Eilandenboulevard (www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-visie). In 2010 heeft stadsdeel Centrum een informatieavond 
georganiseerd. Op deze avond is een analyse over de Eilandenboulevard  en een conceptvisie met algemene uitgangspunten gepresenteerd. Het 
verslag van de informatieavond is te downloaden via www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-informatieavond-2010. De informatieavond 
vormde het startpunt voor een op te stellen nota van uitgangspunten.

Werkbijeenkomst in het Werkteater over de uitwerking van de uitgangspunten 
t.b.v. het masterplan (pag. 20)
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3.2 Masterplan Eilandenboulevard
Bij de vaststelling van de tien uitgangspunten heeft de raad tevens 
aangegeven dat het masterplan in samenspraak met bewoners, 
ondernemers en instellingen diende te worden opgesteld.

Ter voorbereiding van die samenspraak heeft het stadsdeel in december 
2012 een brief gestuurd naar alle bewoners, ondernemers en instellingen 
van de Oostelijke Eilanden, Kadijken, Czaar Peterbuurt en Funenpark met 
de uitnodiging om mee te denken over de toekomstige inrichting van de 
Eilandenboulevard. De bewonersbrief leverde meer dan negentig reacties 
op.

Het stadsdeel heeft drie werkbijeenkomsten (14 februari, 12 en 27 maart 
2013) en een plenaire zitting (22 april 2013) in het Werkteater 
georganiseerd. Gemiddeld waren er ongeveer 50 deelnemers uit de 
buurt aanwezig.

Verslagen, stukken en referentiebeelden werkbijeenkomsten 
Werkbijeenkomst 14 februari 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-14feb 
Werkbijeenkomst 12 maart 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-12mrt 
Werkbijeenkomst  27 maart 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-27mrt 
Slotbijeenkomst 22 april 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-22april

In zijn algemeenheid vinden deelnemers een herinrichting van de 
Eilandenboulevard noodzakelijk dan wel wenselijk en was er weinig 
discussie over de volgende ingrepen:

• Herstel van het zicht op het water en de aanleg van een wandelroute
langs de oever;
• Terugdringen van het (doorgaand) autoverkeer en maatregelen om

de snelheid te verlagen;
• Het opheffen van de ventweg aan de gevelzijde van de straat;
• Het maken van een bijzondere plek bij de Oosterkerk en op andere

plaatsen langs het water;

Onderwerpen die wel veel onderlinge discussie opleverden, waren:

• Het herstellen van het zicht op het Scheepvaartmuseum en de
Oosterkerk ten koste van een aantal bomen;

• De aanleg van een verbeterde T-kruising bij het Scheepvaartmuseum
omdat dit ten koste gaat van een aantal bomen;
• Het wel of niet kunnen fietsen langs het water;
• De aanleg van de Oesjesduiker (weinig instemming);
• (laag) Groen aan de waterzijde en onderhoud in zelfbeheer;

Onderwerpen waar aandacht voor werd gevraagd en men zorgen over 
had:
• Het verlies van parkeerplaatsen;
• De viskraam en de bloemenstal voor de Oosterkerk;
• De onderdoorgang van de Kattenburgerbrug bij het Scheepvaart-
   museum;

Er is een overzicht gemaakt van alle door de deelnemers ingebrachte 
ideeën: www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-ideeen
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Werkbijeenkomst in het Werkteater over de uitwerking van de uitgangspunten 
t.b.v. het masterplan

http://www.centrum.amsterdam.nl/projecten/overzicht_alle/grote_projecten/eilandenboulevard-h/werkgroepen/
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-14feb
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-12mrt
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-27mrt
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-22april
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-ideeen


3.3 Bestuur en beleid
Een eerste aanleiding voor de planvorming voor de herinrichting van 
de Eilandenboulevard is de bestuursopdracht Economie en Toerisme in 
de Oostelijke Binnenstad uit 2005. Die bestuursopdracht stelt dat een 
aanpak van de Eilandenboulevard belangrijk is voor de economische 
ontwikkeling van Oost en dat de Eilandenboulevard moet veranderen 
in een echte boulevard. Er wordt gewezen op het water van de 
Nieuwe Vaart als belangrijkste maar onbenutte kwaliteit en dat 
ingrepen op verkeersgebied een voorwaarde zijn om een aantrekkelijk 
verblijfsgebied te creëren.

Naast dat uitvoering wordt gegeven aan de bestuursopdracht Economie 
en Toerisme, worden in dit masterplan voorstellen gedaan die zijn 
gebaseerd op de nota’s Visie op het Water uit 2006 en het 
Bomenbeleidsplan uit 2012.

Visie op het Water
De Visie op het Water van de Binnenstad stelt dat waar mogelijk het 
contact tussen land en water moet worden hersteld, met als oplossingen: 
het verplaatsen van woonboten naar andere locaties, het komen tot een 
andere ligplaatsindeling voor de woonboten en het terugwinnen door de 
overheid van illegaal ingenomen en beplante kaden en oevers. De 
stadsdeelraad heeft deze visie bekrachtigd door het herstel van het zicht 
op het water als uitgangspunt vast te stellen.

In de Visie op het Water van de binnenstad staat ook dat het dynamisch 
gebruik van het water moet worden gestimuleerd, zoals het gebruik door 
pleziervaart en voor passagier- en goederenvervoer. Daarom wordt in het 
plan voorgesteld de Oesjesduiker voor kleine pleziervaartuigen 
doorvaarbaar te maken. Met onder andere het Steigerplan (2008) heeft 
het stadsdeel de Visie op het Water handen en voeten gegeven. 

Onderdeel van het steigerplan is de steigerlocatielijst, waar onder punt 
31 de Kattenburgervaart en Wittenburgervaart worden genoemd als 
toekomstige locaties. In dit verband wordt in het masterplan voorgesteld 
om bij de Oosterkerk een watertrap te maken waar boten kunnen 
aanleggen.

3.4 Vervolg en proces
Na vaststelling van het masterplan herinrichting Eilandenboulevard kan 
worden gestart met het maken van voorlopige en definitieve 
ontwerpen voor het maaiveld, de oever en het water. Het voornemen is 
om deze volgorde ook aan te houden voor de besluitvorming.
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4  Kosten en �nanciering
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De totale projectkosten zijn geraamd op ca. € 7,82 mln. Per onderdeel zijn, inclusief voorbereiding, de volgende kosten geraamd.

Maaiveld De kosten voor de herprofilering van de Eilandenboulevard van gevel tot oever, inclusief het maken van verblijfplaatsen op het 

maaiveld, herinrichting van de kruisingen met de Kattenburgerstraat en de Czaar Peterstraat, bedragen ca. € 4.000.000.

Oesjesduiker  De kosten om de Oesjesduiker, de waterdoorgang tussen de Nieuwe Vaart en de Wittenburgergracht, doorvaar te maken, 

bedragen € 100.000,- voor het aanpassen van de sluisdeuren.

Oever en water De kosten voor de oever (en water) en verblijfplaatsen aan het water bedragen ca. € 2.350.000. Deze bedragen zijn inclusief een 
stelpost van € 25.000 per woonboot voor het aanbrengen van nieuw groen en inclusief de kosten voor de aanleg van 
nutsvoorzieningen (€ 25.000 per woonboot).

Zuidoever Voor het aanpassen van de inrichting van de zuidoever, onder andere om het zicht vanaf de Eilandenboulevard aantrekkelijker te 
maken, is een bedrag van € 100.000 begroot.

Extra proceskosten  Alle opgevoerde bedragen, met uitzondering van die voor de zuidoever, zijn gebaseerd op kostenramingen van ingenieursbureau
Witteveen+Bos. In die ramingen is in beperkte mate rekening gehouden met (extra) proceskosten. Vanwege de omvang,     
complexiteit en duur van het project is daarom een extra bedrag van € 250.000 opgenomen.

Onvoorzien Dezelfde motivering vormt de achtergrond van een post ‘onvoorzien’ van 15% (€ 1.020.000). 

Een quickscan van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (voormalige Milieudienst) geeft aan dat de bovenste 60 cm van het maaiveld licht
tot matig vervuild is. De verwachting is dat dit voor het stadsdeel geen grote financiële consequenties heeft en dat in geval van verplichte sanering 
de kosten in hoofdzaak voor de Diensten en Bedrijven zijn die hun kabel- en leidingwerk willen vernieuwen. Indien er toch kosten voor het 
stadsdeel zijn, kunnen die worden gedekt uit de post onvoorzien. De totale projectkosten zijn geraamd op ca. € 7,82 mln. Per onderdeel zijn, 
inclusief voorbereiding, de volgende kosten geraamd.



Kostenoverzicht
Oever 2.350.000
Maaiveld herinrichting, inclusief kruisingen  4.000.000
Oesjesduiker en sluis     100.000
Zuidoever     100.000
Extra proceskosten      250.000 +
Subtotaal 6.800.000

Onvoorzien 15%   1.020.000 +
Totaal  7.820.000
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Met het vaststellen van dit masterplan worden nog geen financiële verplichtingen aangegaan voor de uitvoering. Dit is pas aan de orde bij 
de nog te nemen besluiten over de definitieve inrichting van het maaiveld, oever en het water.

In de meerjarenbegroting is ter dekking van de kosten tot 2017 € 5,6 miljoen opgenomen. Dit bedrag is voor € 4,1 miljoen afkomstig uit het 
Parkeerfonds en voor € 1,5 miljoen uit het Quotum Onrendabel en zal indien de stadsdeelraad daarmee te zijner tijd akkoord gaat, worden 
ingezet voor de herinrichting van het maaiveld en de Oesjesduiker.

Ter dekking van de kosten na 2016, voor de herinrichting van het de oever en het water, zullen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 
vanaf 2017 voorstellen worden gedaan.



Katt
en

Het huidige fiets- & wandelpad langs de Kattenburgergracht 



5  Samenvatting en beslispunten
De herinrichting van de 800 meter lange Eilandenboulevard dient een hoger doel dan simpel het verbeteren van de inrichting van de straat. De
herinrichting moet een vliegwiel worden voor allerlei gewenste ontwikkelingen op economisch en cultureel gebied, zowel aan de boulevard als in het
omliggende gebied. Bewoners en ondernemers en bezoekers moeten hiervan gaan profiteren. In dit masterplan staat hoe het dagelijks bestuur dit
alles wil bereiken. 

Met het vaststellen van dit masterplan worden geen financiële verplichtingen aangegaan. Het masterplan heeft tot doel de ontwerpprincipes vast te 
stellen voor het definitieve ontwerp voor de herinrichting. Er zullen ontwerpen worden gemaakt voor het maaiveld, oever en het water en in dit 
proces zullen opnieuw bewoners, ondernemers en instellingen worden betrokken.
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5.1 Wegpro�el, verkeer en parkeren
Het maaiveld (de straat) straat krijgt een nieuw profiel met meer ruimte 
voor voetganger en fietser. Er wordt een groot aantal maatregelen 
genomen om de straat autoluwer en verkeersveiliger te maken.

•Een breed voetpad en twee richtingenfietspad langs de gevel;
• De autorijbaan met eventueel een rammelstrook;
• Een wandelpad langs het water;
• Een mogelijkheid tot fietsen langs het water
• Tussen de eilanden en voor de Oosterkerk komen verhoogde

wegvakken;
• De inzet is om de Eilandenboulevard (ook) formeel de status van 30

km-zone te geven;
• In de nieuwe situatie halteren de bussen op de rijbaan;
• Er verdwijnen ca. 30 van de 160 parkeerplaatsen en dit verlies wordt

voor vergunninghouders volledig gecompenseerd door de Kattenburg- 
   garages open te stellen voor vergunninghouders;
• Ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming over de inrichting

van het maaiveld wordt een extra parkeeronderzoek uitgevoerd;
• De kruising voor het Scheepvaartmuseum wordt opnieuw ingericht: als

verbeterde T-kruising;
• Op de kruising met de Czaar Peterstraat moet meer ruimte komen voor

fietsers.

5.2 Pleinen en verblijfplaatsen
Aan de Eilandenboulevard liggen nu twee pleinen. Voor de Oosterkerk 
wordt een derde plein toegevoegd en aan het water komen 4 á 5 
verblijfsplaatsen. De voorstellen hebben tot doel een aantrekkelijker 
en mooiere straat te maken. Hiertoe worden de kwaliteiten van het 
gebied zoals de Oosterkerk en het Scheepvaartmuseum en de ligging 
aan het water, beter benut.

Verblijfplaatsen
• Ter hoogte van de Paerlduiker, de Oesjesduiker, de Oosterkerk en op

het (voormalig) landhoofd van de spoorbrug op de hoek met de Czaar
Peterstraat;

• Onderzoek naar de onderdoorgang van de brug bij het Scheepvaart-
   museum.

Oosterkerkplein
• De Oosterkerk komt op een soort verhoogd plein te staan dat
  doorloopt tot aan de oever
• Het plein eindigt met een ‘balkon’ en kleine watertrap/aanlegplaats

aan het water.

Kattenburgerplein

• Voor het Scheepvaartmuseum komt een zeer breed voetpad;



3.1 De Nota van Uitgangspunten 
Voor het opstellen van een nota van uitgangspunten zijn in 2011 een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd met walbewoners, woonbootbewoners, 
ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen. Daarnaast is een 
aantal keer informeel overlegd met vertegenwoordigers van de Vereniging 
De Nieuwe Vaart. De uitkomsten van het overleg zijn gebruikt bij het 
opstellen van de Nota van Uitgangspunten. 

De nota is na vaststelling door het dagelijks bestuur in oktober 2012 door 
de Stadsdeelraad besproken. De Stadsdeelraad was in meerderheid van 
mening dat de nota te veel uitwerkingen bevatte. Daarom heeft de raad de 
nota niet in z’n geheel vastgesteld maar in plaats daarvan 10 uitgangspun-
ten vastgesteld voor het opstellen van een masterplan.

De tien uitgangspunten (Stadsdeelraad, 20 november 2012)
•  De Eilandenboulevard wordt getransformeerd van verkeersgebied tot
    verblijfsgebied;
•  De herpro�lering draagt bij aan de economische ontwikkeling van het     
    gebied waar bewoners, ondernemers en bezoekers van pro�teren;
•  Langs het water komt een aantrekkelijke wandelroute;
•  Er worden maatregelen genomen om de snelheid van het autoverkeer te 
    verlagen;
•  Er komt meer ruimte voor voetgangers en �etsers;
•  De herpro�lering doet recht aan de historische en huidige functie van 
    het Scheepvaartmuseum en de Oosterkerk;
•  Door de herinrichting zijn de van oudsher drie eilanden Kattenburg, 
    Wittenburg en Oostenburg beter te onderscheiden;
•  Het contact tussen de Eilandenboulevard en het water wordt hersteld;
•  Er komt een bijzondere plek aan het water om te verblijven en aan te
    meren;
•  De doorstroming in de Nieuwe Vaart moet worden verbeterd
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5.3 Groen 
De voorstellen voor het groen zijn gebaseerd op het in 2013 vastgestelde 
bomenbeleidsplan en hebben tot doel de groene uitstraling te behouden,
de kwaliteit van het groen te verbeteren, de Eilandenboulevard auto-
luwer te maken en tevens een mooier totaalbeeld te realiseren.

Behoud van groene uitstraling
• Aanleg van meer geveltuinen en vooral de aanplant van groen dat
  tegen de gevel omhoog groeit;
• Aanleg van extra groen op het wandelpad langs de oever (bv in de

bomenstrook);
• Ter hoogte van het Kattenburgerplein wordt zowel aan de zijde met de

Kattenburgergracht als met de Kattenburgerstraat de bomenstructuur
‘aangeheeld’ door bomen bij te planten.

Verbetering van de kwaliteit
• Toepassen van groeiplaatsverbetering bij bomen;
• Verwijderen van bomen op plaatsen waar ze te dicht op elkaar staan
en met en/of met de kronen in elkaar groeien.
• + maatregelen in het kader van behoud en kwaliteit;
• Het aanhelen van de bomenstructuur

Verkeerssituatie (autoluwer en veiliger)

• Verwijderen van een aantal bomen in verband met de aanleg van een
nieuwe kruising op het Kattenburgerplein, afhankelijk van de in de 
ontwerpfase gekozen variant.

Voor het groen op de oever, zie hoofdstuk 5.4

5.4 De oever
Om het contact tussen de Eilandenboulevard en het water te herstellen, 
krijgt de oever een nieuwe inrichting. Het plan voor de nieuwe inrichting 
van het groen zal in overleg met onder andere de woonbootbewoners 
worden gemaakt. Ter voorbereiding zal een proef worden gestart in 
samenwerking met Vereniging de Nieuwe Vaart.

De uitgangspunten voor de nieuwe (groene) inrichting en de te houden 
proef zijn:
• Veel variatie in kleur en soort;
• Ook beplanting toepassen die bijdraagt aan (de diversiteit) van de

ecologie;
• Indien mogelijk behoud op een beperkt aantal plaatsen van het ‘ruige’

groen;
• De oever moet openbaar blijven, privé gebruik is niet toegestaan en er

mogen geen objecten worden geplaatst;
• De (groene) inrichting mag het zicht op het water, ook op termijn, niet

beperken;
• De diversiteit van het groen vormt als totaal een eenduidig beeld;
• Zowel het groen dat door bewoners wordt onderhouden als dat van het

stadsdeel moet goed (kunnen) worden onderhouden.

Er wordt voor de oever een beheerplan gemaakt en een beheergroep
ingesteld die gaat toezien of het beheerplan goed wordt uitgevoerd.

Voor het zicht op en contact met het water worden 4 of 5 
verblijfplaat-sen gemaakt.
• Voor de Oosterkerk komt een ‘balkon’ tussen de sluis en de Pelikaan-
   brug, met naast de sluis een watertrap om kortstondig aan te meren.
• Zie ook 5.3 Verblijfplaatsen
• Op/aan de zuidoever komt extra groen en aan de kade voor het dIVV

gebouw komt een afmeerplaats voor varende historische schepen
(bijvoorbeeld een tallship).
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5.5 Het water en de woonboten
De inrichting op het water wijzigt als gevolg van de voorstellen voor de 
aanleg van verblijfplaatsen met uitzicht op het water. Waaronder een
steiger bij de Oosterkerk, waar kort kan worden aangemeerd. En het
doorvaarbaar maken van de Oesjesduiker.

Hoe worden de voorstellen gerealiseerd?
• Het aantal woonboten in de Nieuwe Vaart wordt op basis van vrijwillig-

heid verminderd (in totaal minimaal twee);
• Het herschikken van boten gebeurt in overleg, door een of twee boten

te verplaatsen en/of meerdere woonboten een aantal meter op te
schuiven

Op de grote afbeeldingen van het bovenaanzichten van de 
Eilandenboulevard op pagina 30/31 zijn ook op de afbeelding van de 
nieuwe situatie de woonboten ingetekend zoals ze nu liggen. Zo kan 
enigszins worden beoordeeld hoeveel ruimte nog moet worden 
gecreëerd om de voorstellen uit te kunnen voeren. Alle woonboten 
krijgen nieuwe toegangen en worden op de nutsvoorzieningen aan-
gesloten. Uitgangspunt is de nutsvoorzieningen in één (ondergrondse) 
kast onder te brengen om het aantal objecten aan de oever te 
verminderen.

De Oesjesduiker wordt alleen doorvaarbaar gemaakt voor lage 
pleziervaartuigen (en dus niet voor rondvaartboten). De 
doorvaart zorgt voor een betere ontsluiting van het achterliggende 
gebied dat over water nu alleen via de Dijksgracht te bereiken is. 
Ter verbetering van de doorstroming binnen het waterkritische gebied is 
de spoorbrug verwijderd en worden schermen geplaatst.

5.6 Beheer en onderhoud
De beheerkosten zullen op een aantal punten toenemen. Met name het
groenbeheer, de reinigingskosten van de pleintjes en de bijzondere 
elementen. Met de vaststelling van dit masterplan worden geen besluiten
genomen over de precieze nieuwe inrichting en geen financiële 
verplichtingen aangegaan qua toekomstige beheerskosten. Bij de
besluitvorming over de definitieve ontwerpen voor de herinrichting ligt
dat anders en op dat moment zal dan ook een preciezer inzicht worden
gegeven in wat de gevolgen zijn voor het beheer en onderhoud.

6  Bijlagen  en links
Projectenpagina stadsdeel Centrum - Eilandenboulevard 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard

Verslagen, stukken en inspiratiebeelden werkbijeenkomsten masterplan 
Werkbijeenkomst 14 februari 2013
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-14feb
Werkbijeenkomst 12 maart 2013
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-12mrt 
Werkbijeenkomst  27 maart 2013
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-27mrt 
Slotbijeenkomst 22 april 2013
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-22april
Overzicht ingebrachte ideeën masterplan 2013  
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-ideeen

Tekeningen masterplan herinrichting EIlandenboulevard 
Tekening Eilandenboulevard (2013) - zie ook 30/31
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-tekening-masterplan 
Pro�el Eilandenboulevard (2013) - zie ook pag. 29 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-pro�el-masterplan

Overige stukken Eilandenboulevard 
Raadsadres Vereniging Nieuwe Vaart - bouwstenen masterplan (2013) 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-raadsadres
Parkeeronderzoek Oosteliijke Eilanden (2012)  
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-parkeeronderzoek 
Verslag informatieavond (2010) 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-informatieavond-2010 
Inventarisatie economische situatie - De Zakenpartner (2010)  
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-economie 
Verkennend bomenonderzoek - Pius Floris (2009)  
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-bomenonderzoek 
Visiedocument bureau Urban LifeEilandenboulevard (2008) 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-visie
Analyse Eilandenboulevard van bureau Urban Life (2007) 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-analyse 
Bestuurlijke opdracht (2005) 
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-bestuursopdracht

www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-tekening-masterplan
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-profiel-masterplan
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-14feb
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-12mrt
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-27mrt
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-werkgroep-22april
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-raadsadres
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-parkeeronderzoek
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-informatieavond-2010
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-economie
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-bomenonderzoek
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-visie
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-analyse
www.centrum.amsterdam.nl/eilandenboulevard-bestuursopdracht
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6  Vervolg bijlagen

Dwarspro�el - bestaande situatie

Dwarspro�el - wandelpad langs het water
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