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PROGRAMMA VAN WENSEN – VERGROENING OVERTOOM – FASE 1
Overtoom tussen Nassau/Stadhouderskade en Tweede Constantijn Huygensstraat
Door:
Datum:
Versie:

Bewonersvereniging Overtoom (BVO) en werkgroep Overtoomse Kop
15 maart 2016
09, definitief

WENSEN M.B.T. HET ONTWERPPROCES
In het ideale geval wordt eerst een globaal ontwerp voor de vergroening van de hele Overtoom gemaakt (masterplan)
en daarna een gedetailleerd ontwerp voor de Overtoomse Kop (Fase 1): het gebied tussen de Stadhouders/
Nassaukade en de tweede Constantijn Huygensstraat. Hierdoor wordt geborgd dat de groenstijl, de uitvoering en de
leefbaarheid over de hele Overtoom consequent wordt gerealiseerd.
Het masterplan wordt bij voorkeur integraal en interdisciplinair ontworpen, rekening houdend met de te verwachten
revolutionaire omslag naar elektrische en automatische voertuigen en in samenhang met het plan voor het
Leidseplein en het plan voor het Surinameplein – Lelylaan (momenteel in ontwikkeling in interdisciplinair verband met
BNA, Gemeentelijke en Rijksoverheid).
DE OVERTOOM
1. Is een van de oudste straten in Amsterdam;
2. Was een prachtige groene laan met mooie bomen en statige huizen;
3. Is ca. 1,7 km lang en daarmee de langste woon/winkelstraat van Oud-West;
4. Heeft ongeveer 3.000 bewoners die direct op of aan de Overtoom wonen;
5. Wordt voor ongeveer 50% van de panden als woning gebruikt op de begane grond;
6. Wordt op de bovenliggende woonlagen vrijwel 100% voor bewoning gebruikt;
7. Heeft ca. 16 bomen op de Overtoomse Kop, de meeste ca. 10-15 jaar oud;
8. Is onderdeel van het hoofdnet verkeer en heeft doorgaande hoofdfietsroutes.

Afb. 1 De Overtoom in 1928: een statige bomenlaan met brede trottoirs en gras om de trambanen, © Spaarnestad
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ALGEMENE WENSEN M.B.T. VERGROENING
1. Brede en veilige voetgangerstrottoirs;
2. Brede groenstrook, liefst 2,5 meter breed, over de hele lengte van de Overtoom, met ruimte voor het parkeren
van fietsen, brommers, scooters en motoren, te realiseren in de huidige (auto)parkeerstrook;
3. Meer grote bomen plaatsen, dus royale exemplaren;
4. Zoveel mogelijk gevel-groen realiseren inclusief geveltuinen met groene beplanting (i.s.m. eigenaren);
5. Parkeervoorzieningen liefst zoveel mogelijk elders i.p.v. langs de rijweg;
6. Maximale snelheid van 30 km/uur op de trambaan, rijwegen, fietspad en trottoir;
7. Groene golf over de hele Overtoom (ten minste op de meest vervuilende kruispunten);
8. Groen en straatmeubilair wordt door de gemeente onderhouden;
9. Groene verkeersheuvel beplanting (o. a. op de kruising Overtoom Stadhouders/Nassaukade);
10. Groene en kleurrijke ‘hanging baskets’ over de hele Overtoom;
11. Snelle uitvoeringstijd ter voorkoming van onnodige overlast.

Afb. 2 Ongewenst: het voetgangerstrottoir wordt vrijwel geheel door de horeca en fietsen gebruikt, © Google

WENSEN M.B.T. VOETGANGERSTROTTOIRS
1. De gemeente heeft toegestaan dat bedrijven hun verkoopwaren en terrassen op de voetgangerstrottoirs mogen
plaatsen. Hierdoor is er behoorlijk geknabbeld vanuit de gevelwand aan de ruimte voor de voetgangers.
Ongewenste voorbeelden zijn: fiets parkeren op trottoir Overtoom 1, 3, 21, 23 en 45, scooter parkeren op trottoir
Overtoom 55 en 71 en het te grote terras op trottoir Overtoom 50 t/m 54. (zie bovenstaande afbeelding);
2. De voetgangerstrottoirs tussen gevel en fietspad weer zoveel mogelijk voor voetgangers bestemmen;
3. Het laden en lossen, in- en uitstappen van auto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s op de rijweg laten geschieden.
Achterop komend verkeer mag hier via de trambaan passeren. Daartoe werd de trambaan niet verhoogd
uitgevoerd en aan weerszijden voorzien van een onderbroken lijn;
4. Het trottoir over de hele lengte van winterharde haag voorzien (zie afbeeldingen) vlak naast de nieuwe stoeprand
om te voorkomen dat fietsen, brommers, scooters, motoren, auto’s en vrachtauto’s het trottoir op kunnen rijden;
5. Zoveel mogelijk maatregelen nemen ter voorkoming dat een rijdend voertuig überhaupt het trottoir op kan;
6. De afgeschuinde stoeprand tussen fietspad en trottoir vervangen door hardstenen haakse rand die niet
oprijdbaar is over de gehele lengte van de Overtoom (zie afbeeldingen);
7. Het peilmaatverschil van voetgangerstrottoir ten opzichte van het fietspad maximaliseren;
8. De inritten opheffen en het trottoir voorzien van niet oprijdbare stoeprand bij Overtoom 13 t/m 17, 25, 40 en 45;
9. Het opheffen van fietsparkeer mogelijkheden op alle trottoirs, zoals Overtoom 1 t/m 11, 21 t/m 25, 37 t/m 43 en
de diverse fietsnietjes op het trottoir. Fietsparkeren wordt mogelijk in de groenstrook en niet op het trottoir;
10. De uitstal- en terrasmogelijkheden zoveel mogelijk opheffen buiten 0,75 meter vanaf de gevel bij de winkels,
bedrijven en horeca;
11. De terrassen zoveel mogelijk verplaatsen naar de groenstrook zoals op de Ceintuurbaan (zie foto);
12. Voorzieningen treffen voor (oudere) voetgangers zoals openbare verblijfsruimte en speciaal straatmeubilair;
13. Een groen parkje creëren bij de blinde gevel in de plint van Overtoom 16;
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14.
15.
16.
17.

Betere stratenmakers inhuren dan die het trottoir onlangs hebben bestraat bij Overtoom 25, 20 t/m 26, etc.;
De ondergrondse vuilnisbakken en bovengrondse plastic verzamelbakken ook voorzien van groene heggen;
Alle rechte palen in de trottoirs vervangen door de oorspronkelijk vormgegeven tapse palen (met verjongingen);
Fietsparkeren bij het Auroragebouw (Overtoom 1 t/m 3, Stadhouderskade 1 t/m 6) geheel verplaatsen naar het
binnenplein van Stadhouderskade 1 en de parkeerplaats tegenover Nassaukade 378 t/m 383.

Afb. 3 en Afb. 4 Ongewenst: lege laad- en losplaatsen, auto fout geparkeerd en fietsen op trottoir.
Overtoom 37 (links) en Overtoom 1 t/m 7 (rechts)

Afb. 5 en 6 Gewenst: terrassen in de parkeerstrook (Ceintuurbaan)
Verbeterpunten zijn:
1. tegengaan van rijdende fietsers, brommers en scooters op het trottoir;
2. tegengaan van rijdende motoren, auto’s en vrachtwagens op het trottoir;
3. tegengaan van geparkeerde fietsen, brommers en scooters op het trottoir;
4. tegengaan van geparkeerde motoren, auto’s en vrachtwagens op het trottoir;
5. tegengaan van het tegen de richting in rijden op het fietspad van fietsers, brommers en scooters;
6. de verrijdbare (losse) vuilcontainers van winkeliers die op onhygiënische wijze het straatbeeld vervuilen
gedurende twaalf tot vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week (bijv. Overtoom 25 en Overtoom 77).
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Afb. 7 en 8 Gewenst: fiets parkeren in de parkeerstrook en geen uitstallingen/terrassen op trottoir (Bilderdijkstraat)

Afb. 9 en 10 Gewenst: niet oprijdbare stoeprand tussen fietspad en trottoir
en groene haag tussen fietspad en trottoir (van Hallstraat)

Conclusie
De bewoners hebben de duidelijke wens om de trottoirs weer vrij te maken voor de voetgangers. De fietsen,
scooters, auto’s, vrachtwagens etc. kunnen dan parkeren in een te realiseren brede groenstrook tussen het huidige
fietspad en de rijweg.
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GROENSTROOK
Mooie voorbeelden van groenstroken zijn in onderstaande afbeeldingen te zien (o.a. van Hallstraat en Spiegelstraat)

Afb. 11 Mooi voorbeeld van eenvoudige groenstrook tussen fietspad en rijweg (van Hallstraat)
Voor de Overtoomse Kop kan de groenstrook – tussen fietspad en rijweg – breder worden uitgevoerd, liefst 2,5
meter, zodat fietsen, auto’s etc. hier tussen kunnen parkeren.
Wensen m.b.t. groenstrook
1. Wordt gebruikt voor het plaatsen van grote bomen, groen en voor het parkeren van auto’s, vrachtauto’s,
motoren, scooters, fietsen en alle overige voertuigen;
2. Alle voertuigen parkeren in de daartoe gecreëerde parkeerstrook tussen fietsstrook en autoweg, zoals dat ook op
de Eerste Constantijn Huygensstraat – Bilderdijkstraat en de Ceintuurbaan gebeurd (zie afbeeldingen);
3. Wordt ingericht met duurzame wintergroene heggen (bijvoorbeeld hedera, haagbeuk of Portugese laurier);
4. De laad- en losplekken in de huidige parkeerstrook (Overtoom 53 t/m 59, 81 t/m 83) zoveel mogelijk herinrichten
zodat fietsen, brommers, scooters, motoren en scoot mobiel hier parkeerplekken hebben.
5. De laad- en losplekken in de parkeerstrook bij Overtoom 5-9; Overtoom 37 t/m 43 (voormalige AH) opheffen;
6. De parkeerplekken te omzomen met een winterharde groene haag, bijvoorbeeld in een u-vorm met de opening
naar het fietspad, van 1 tot 1,5 meter hoog (zie afbeeldingen);
7. De plantenbakken in de parkeerstrook op Overtoom 8 t/m 16 herinrichten als parkeerplek voor fietsen,
brommers, scooters, motoren e.d. Deze parkeerplek omzomen met winterharde groene haag (zie afbeeldingen);
8. De opritten opheffen en voorzien van niet oprijdbare stoeprand bij Overtoom 13 t/m 17, Overtoom 25, 40 en 45.
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Afb. 12 en 13 Gewenst: mooie voorbeelden van wintergroene hagen (Huygenscollege)

Afb. 14 en 15 Gewenst: fiets parkeren in parkeerstrook, en op trottoir geen terrassen/ uitstallingen

Afb. 16 en 17 Van grijs naar groen, trambanen zónder (ongewenst) en mét groen (gewenst), © de Natuurlijke Stad
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Afb. 18 en 19 Mooie voorbeelden van groenstroken: links (Spiegelstraat) om fiets- en rijbaan te scheiden met ruimte
voor bomen etc.; en rechts (Vondelstraat) met stalen frame zodat deze mooi smal blijft en toch hoog genoeg is

Afb. 20, 21 en 22 Mooie voorbeelden winterharde gevel-, trottoir- en wandgroen
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WENSEN M.B.T. TRAMBANEN EN OVERSTEKEN
1. Tramstroken voorzien van gras. Dit is al met succes toegepast in Rotterdam, ook op druk gebruikte banen;
2. Een ruimere (royale) timing van de voetgangersverkeerslichten voor voetgangers bij de zebrapaden;
3. Fietspaden voorzien van stoplichten voor de zebrapaden;
4. Tramhaltes en/of zebrapaden verbinden met de trottoirs over de hele lengte, zodat het rijdend verkeer hier “over
de verhoogde weg” zal rijden en aldus een snelheids beperkende werking ondergaat. Bij voorkeur ook toepassen
e
op de 1 Constantijn Huygensstraat 57 t/m 73. Deze plekken graag inrichten met veel groen- en
voetgangersvoorzieningen.

Afb. 23 Gewenst: haltes van trambaan verbonden met de trottoirs aan beide zijden (Rembrandtplein), © Google

Afb. 24 en 25 Mooie voorbeelden gevelgroen (links) en voetgangersvoorziening (rechts)
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